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COMPRA CERTA
New Creta 

CRE dá suporte para alunos com 
deficiência comprovada em Lorena
Projeto de implantação oferece atendimento educacional especializado para matriculados na rede municipal

Os alunos da rede mu-
nicipal de Lorena que ne-
cessitam de educação es-
pecial podem contar com 

Andréa Moroni
Lorena

os serviços especializados 
do CRE (Centro de Recur-
sos Especiais). O trabalho 
funciona como um centro 
de AEE (atendimento edu-
cacional especializado), nas 
instalações da Escola Milton 
Ballerini.

Atendimento especial sobre novo trabalho educacional focado em crianças com necessidadespsicomotores na rede municipal de Lorena
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Segundo a coordenadora 
do CRE, Tatiana da Silva 
Medeiros Magalhães, o pú-
blico-alvo do AEE são alunos 
da educação especial, ou 
seja, com deficiência, ma-
triculados na rede regular 
de ensino municipal. “As-

sim que a família entrega 
o laudo de avaliação da 
criança na escola, a gestão 
o encaminha ao CRE. Esse 
laudo é analisado, tendo 
em vista que só atendemos 
deficiência e, portanto, essa 
análise precisa ocorrer, pois 

recebemos muitos laudos de 
transtornos de comporta-
mento e transtornos psico-
lógicos, o que não configura 
(sic) deficiência”.

Após a análise, em caso 
de deficiência, o laudo é 
repassado ao setor de assis-
tência social do CRE, para 
agendamento de triagem 
social, e ao setor de cadastro 
de alunos para inserção das 
informações no sistema SED 
(secretaria Escolar Digital), 
como para ciência das su-
pervisoras responsáveis.

“Assim que a família pas-
sa pela triagem social, os 
dados do aluno são direcio-
nados para cada professor 
especialista, ou seja, se a 
criança tem deficiência inte-
lectual, ela será direcionada 
à lista de tal professor. Se 
tem autismo, para a pro-
fessora (sic) de autismo. 
Temos também professores 
especialistas em deficiência 
visual e auditiva”, explicou 
a coordenadora.

Assim que surge uma 
vaga, o aluno é chamado 
para que o responsável legal 
execute sua matrícula. “Es-
tando matriculado, caso a 
família declare que não tem 
condições de trazer o aluno, 
a secretaria disponibiliza 
um carro com monitor que 
o busca e o entrega em sua 

residência semanalmente”.
A equipe trabalha com 

questões escolares para que 
o aluno tenha um melhor 
desenvolvimento na escola. 
“Importante ressaltar que 
nossa equipe é educacional, 
ou seja, não realizam (sic) 
atendimentos de demanda 
clínica, como depressão, 
ansiedade, síndrome do 
pânico”. 

Tatiana explicou ainda 
que o CRE possuiu professo-
res auxiliares mediadores de 
aprendizagem, que recebem 
formação semanal e dão su-
porte tanto aos professores 
das classes regulares como 
aos alunos com deficiência. 
“Temos também duas clas-
ses exclusivas que recebem 
os alunos que, mesmo com 
todo o suporte, já registra-
do, não estão conseguindo 
avanços significativos. Esses 
alunos são transferidos 
para as salas do CRE para 
receberem atendimento 
com professor especialista e 
professor mediador, e assim 
que o aluno conseguir um 
desenvolvimento significati-
vo, é transferido novamente 
ao ensino regular. Não tem 
um tempo certo para esses 
alunos ficarem aqui, cada 
um fica o tempo que preci-
sar para um retorno sólido 
ao ensino regular”.

trabalho da VE foca em imóveis que possuem pendência de fiscalização; operação de vistoria em sete bairros

Tentando conter o cresci-
mento de casos de dengue em 
Guaratinguetá, a Prefeitura 
lançou na segunda-feira (11) 
uma ação de intensificação de 
vistorias a imóveis em diversos 
pontos da cidade. Denominado 
“Patrulha Contra Dengue”, o 
programa busca fiscalizar pro-
priedades em que os agentes 
municipais anteriormente não 
conseguiram ter acesso.

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica de Guaratin-
guetá, a equipe de Controle 
de Vetores percorrerá dezenas 
de imóveis distribuídos pelos 
bairros Campo do Galvão, 
Jardim Bela Vista, Jardim Inde-
pendência, Jardim Primavera, 
Pedregulho, Vila Angelina e 
Village Mantiqueira. As casas 
e pontos comerciais selecio-
nados apresentam pendências 
de fiscalização no sistema da 
Vigilância Epidemiológica, 

Da Redação
Guaratinguetá

seja por estarem fechados no 
momento da operação ou pelo 
fato de seus proprietários se 
recusarem a atender os pro-
fissionais.

Apesar de não informar o 
número exato, a Vigilância 
Epidemiológica revelou que 
quase a metade dos imóveis 
da cidade se encontram em 
situação pendente. O fato 
tem dificultado a eliminação 
de criadouros do mosquito 
transmissor da doença, o 
Aedes aegypti, em diversos 
pontos do município.

Sem data prevista de encer-
ramento, a “Patrulha Contra 
Dengue” é promovida de se-
gunda à sexta-feira, das 8h às 
17h. Além de destacar a neces-
sidade da ação, o coordenador 
do Controle de Vetores da Vi-
gilância Epidemiológica, José 
Eduardo Barbosa, fez um apelo 
à população. “Queremos con-
tar com ajuda de cada mora-
dor no combate à dengue, por 
isso pedimos que recebam as 
equipes de Controle de Vetores 
em suas residências. Em caso 
de dúvida, os proprietários 
podem entrar em contato com 
a Vigilância, que confirmará a 
identidade dos profissionais. 
Proporcionado ainda mais 
segurança, a programação 
semanal de ação nos bairros 
é divulgada nas redes sociais 
oficiais da Prefeitura”.

De acordo com o Executivo, 
a cidade contabiliza quarenta 
casos de dengue ao longo 
deste ano, sendo 39 autóc-
tones (contraídos no próprio 
município) e um importado 
(contraído em outra cidade). 
O montante de casos é 37% 
superior ao do mesmo período 
do ano passado, que foi de 29.

Com aumento no registro de contaminados pela doença, 
Guaratinguetá amplia combate ao transmissor da dengue

Trabalho de vistoria em locais com risco de criadouros do mosquito Aedes aegipty; Prefeitura decide ampliar área de cobertura da ação
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Relatório da CEI da Covid 
aponta para improbidade 
em ações de confronto à 
pandemia em Cachoeira
Trabalhos de investigação são prejudicados pelo sigilo dos 
dados da Operação Comission e enfrentam pressão política

A CEI (Comissão Especial de In-
quérito) que investigou possíveis 
irregularidades no uso do dinheiro 
recebido pela Prefeitura de Cacho-
eira Paulista durante a pandemia de 
Covid-19, apresentou, na terça-feira 
(13), o seu relatório final na Câmara. 
A vereadora Adriana Vieira (PTB), 
presidente da Comissão, apresentou 
um resumo da investigação aos cole-
gas, com destaques a apontamento 
no período do ex-prefeito Edson 
Mota (PL).

A Comissão era composta também 
pelas vereadoras Thálitha Barbosa 
(PT), relatora e Ângela Protetora 
(MDB), membro. Os trabalhos tive-
ram início em outubro de 2021 e 
investigaram principalmente ações 
da gestão do ex-prefeito. A CEI teve 
duas trocas de membros: a vereadora 
Rogéria Lucas (PODE) pediu para 
deixar a Comissão, assumindo em seu 
lugar o vereador Agenor do Todico 
(PL), que ficou pouco tempo, sendo 
substituído por Ângela Protetora.

Segundo Adriana, assim que a 
Comissão foi formada, os membros 
aprovaram um requerimento soli-
citando ao Executivo um relatório 
com todas as verbas recebidas para 
o combate à pandemia de Covid 
19. “Foram solicitadas informações 
acerca dos valores destinados ao 
Município em razão da doença, a 
data de chegada dos recursos finan-
ceiros, a destinação das verbas e seu 
direcionamento, cópias das notas 
fiscais de todas as compras realizadas 
e de todos os gastos relacionados à 
Covid-19, bem como informações 
quanto a forma de aquisição de ma-
teriais e equipamentos, a relação de 
todas as empresas contratadas para 
prestação de serviços durante o ano 
de 2020 e, por fim, cópia dos extratos 
bancários desde o recebimento das 
verbas até seu destino final”, contou.

A Prefeitura enviou parte da docu-
mentação solicitada, mas de acordo 
com a vereadora, muitos documentos 
eram duplicados, o que dificultou a 
análise. “Nós também não tivemos 
acesso à documentação da Operação 
Comission, da Polícia Federal. Nós 
estivemos em Cruzeiro e Brasília 
para obter informações sobre essa 
operação, mas sempre a informação 
era que os dados estavam em sigilo 
porque a investigação ainda está em 
andamento”.

A Operação Commission foi de-
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flagrada em 31 de agosto de 2021 
contra o desvio de recursos públicos 
destinados ao combate à pandemia 
em Cachoeira Paulista. Policiais fe-
derais cumpriram quatro mandados 
de busca e apreensão, uma medida 
cautelar de afastamento de função 
pública e proibição de ingresso em 
repartição pública. As ações policiais 
ocorreram em Cachoeira Paulista e 
Lorena.

Adriana Vieira informou que du-
rante a análise da documentação 
sobre os gastos durante a pandemia 
de Covid 19 foram detectadas várias 
irregularidades. Segundo o relatório 
final, “durante a análise dos processos 
administrativos chamaram a atenção 
o preço elevado, ausência de compro-
vação efetiva da entrega e do emprego 
dos materiais, entre outras”.

Foram identificadas também dis-
crepâncias em assinaturas em docu-
mentos do ex-prefeito Edson Mota. 
“Mandamos os documentos para a 
polícia de Guaratinguetá e solicitamos 
um exame grafotécnico, mas até agora 
não recebemos o resultado”.

O ex-prefeito, inclusive, foi chamado 
para depor na CEI, mas não compare-
ceu. “Ele foi notificado da oitiva, mas 
não compareceu e nem justificou a 
ausência”, informou a vereadora.

O relatório final da CEI aponta 
que “salta aos olhos a profusão de 
condutas dos administradores muni-
cipais que podem caracterizar atos 
de improbidade administrativa”. O 

parecer será encaminhado ao Minis-
tério Público do Estado de São Paulo, 
Ministério da Saúde, Controladoria 
Geral da União, Tribunal de Contas do 
Estado e Ministério Público Federal. 

Commission – A operação da Polícia 
Federal em cumprimento de quatro 
mandados de busca e apreensão levou 
à destituição do mandato do vereador 
Léo Fênix (PSB). Ele é investigado jun-
to a um servidor público (não identifi-
cado) pelo desvio de verbas públicas 
para o enfrentamento à Covid-19.

Uma medida cautelar afastou o par-
lamentar de suas funções, impedindo 
seu ingresso em repartição pública. 
Secretário de Cultura na gestão ante-
rior, Léo Fênix e o segundo acusado 
teriam favorecido, de acordo com as 
apurações da PF, a contratação de 
uma empresa no processo de negocia-
ção para o fornecimento de insumos e 
medicamentos destinados ao combate 
à Covid-19.

Como uma compensação pelo fa-
vorecimento, os investigados exigiam 
o pagamento de 5% a 10% do valor 
contratual. A investigação aponta 
ainda que, por vezes, as empresas 
eram solicitadas a aumentar o valor 
do orçamento para que o montante 
recebido pelos agentes públicos fosse 
ainda maior.

Com o afastamento de Léo Fênix, 
Dimas Barbosa (PSB) assumiu o 
cargo. Negando todas as acusações, 
Léo Fênix retornou à Câmara após 
três meses.

Foto: Arquivo Atos

FELIZ ANO NOVO, 
SE POSSÍVEL!
Outubro eleição, novembro se-
gundo turno, dezembro Copa do 
Mundo, janeiro posse e daí... lem-
brar aos céus que Deus é argenti-
no naturalizado brasileiro.
Inútil levar as coisas à sério em 
um momento mundial economica-
mente preocupante diante de dois 
candidatos não preparados para 
governar o país.
Já comprovaram a sua incompe-
tência! 
Os rótulos que embalam suas can-
didaturas envoltas em um manto 
de direita e esquerda para desviar 
os problemas graves do país.
Direita e esquerda são temas que 
agradam sociedades que não atin-
giram uma maturidade política.
O mundo mudou, direita e esquer-
da, são temas que se apresentam 
como clichês ultrapassados atual-
mente, mas que ainda trazem na 
consciência coletiva uma atração 
irresistível.
Daí, as propostas liberais e con-
servadoras de esquerda e ativida-

des intervencionistas de direita 
que a sociedade não distingue.
O que importa é o rótulo, não o 
conteúdo!
Interessante que os dois candida-
tos, com maior intenção de votos, 
passam ao largo da questão da 
redução da desigualdade.
O Bolsa Família resultado da jun-
ção de vários programas sociais 
de transferência de renda foi criti-
cado por economistas de esquerda 
como um programa liberal.
O programa Bolsa Família seria 
liberal, como denunciaram vários 
economistas de esquerda, pois o 
governo transferia renda e a famí-
lia gastava os recursos recebidos 
como achasse adequado.
O programa emergencial é típico 
um programa de esquerda, pois 
transfere renda sem uma transpa-
rência sobre a contrapartida e não 
deixa ao beneficiado a expectativa 
de opção no gasto e tem prazo de 
validade (dezembro de 2022).
Além dos clichês insustentáveis, 
a dificuldade dos governos de 
produzirem políticas públicas que 
resolvam os problemas cruciais 
da sociedade, uma vez que estes 
rótulos aderem de uma forma tão 
profunda dificultando a aplicação 
de uma justa política social.
No governo Dilma Rousseff as 
intervenções econômicas pratica-
das em seu governo tinham uma 
semelhança com o II PND (Plano 

|Nacional de Desenvolvimento do 
governo Geisel, regime militar.
As desonerações fiscais do setor 
produtivo que se dizem de esquer-
da reduziram os recursos para os 
programas sociais.
Quando o presidente Bolsonaro, 
reduz impostos, e coloca em risco 
programas sociais está praticado 
uma ação de direita ou esquerda?
Políticas públicas para estimular 
o crescimento com investimentos 
em inovação seriam de direita?
Subsídios para estimular o cres-
cimento por setores escolhidos, 
como o setor naval no governo 
Lula seriam de esquerda, inter-
vencionistas.
Ambas são políticas para estimu-
lar o crescimento econômico, mas 
necessário criar mecanismos para 
avaliar os seus resultados.
A reconstrução da indústria naval 
brasileira, perdão do trocadilho, 
um tiro n´água!
O único navio produzido foi ao 
mar por três vezes e voltou para 
reparos.
O seu custo estimado foi de três 

vezes mais que um mesmo navio 
produzido na Correia do Sul.
Esta insistência de direita e es-
querda não tem mais sentido no 
século do conhecimento.
A maior participação do Estado na 
economia não significa uma ação 
política de esquerda e direita.
A intervenção do governo pode 
conciliar crescimento econômico 
e maior oportunidade de longo 
prazo, como, por exemplo, garan-
tir um aprendizado sólido para o 
ensino básico.
A social-democracia europeia e, 
por um período no Brasil no go-
verno Fernando Henrique, produ-
ziu políticas de redistribuição de 
renda com o conjunto de ações do 
programa Comunidade Solidária 
uma atitude de direita liberal, con-
servadora, pois respeitou as regras 
do Estado de Direito vigente.
Na festividade de seus 200 anos 
de independência a constatação de 
um país que não deu certo.
De 1900 até 2019 o país cresceu, 
em média, com altos e baixos e 
negativos apenas 2%.
O Estados Unidos em 1900 tinha 
um PIB de 6 vezes ao nosso e o 
Chile três vezes.
O retrato atual é pior: nos últimos 
40 anos, 0,67%!
Somos atualmente o mais velho 
“país do futuro” do mundo!
Esquerda, direita volver!
Descansar.

   
Somos atualmente o mais velho 

“país do futuro” do mundo!

“O foco da política 
tem de ser o cidadão”

 Marcos Lisboa, economista

O exprefeito de Cachoeira Paulista, Edson Mota, acusado de má gestão dos recursos encaminhados para o combate à Covid-19
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Ubatuba: Hb20, con-
fort plus, completissi-
mo, 2013/2014, abai-
xo da tabela. Motivo 
da venda é troca. 
Carro não oferece 
nenhum problema. 
Valor: 29.900,00. Te-
lefone: 12996544066

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 
com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-
ne: (12) 99743-0909

Ilhabela: Jepp Che-
roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 
(na garantia) molas 
e amortecedores no-
vos, banco de couro, 
multimidia com tela 
para banco traseiro 
e câmera de ré, fa-

róis auxiliares, para 
choque reforçado, 
guincho 12000lbs, 
suspensão alta, estri-
bo, pneus excelente, 
Documentação ok. 
Valor: R$ 30.000,00. 
Telefone: (11) 99867-
0046

R o s e i r a :  Ve n d o 
G o l  Ra l l ye ,  1. 6 , 
2013/2014, cor pra-
ta, completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Voyage, 
1.6, ano 2010. Ape-
nas 43.000km roda-
do. Completo! Vidro 
elétrico, trava, alar-
me, direção hidráu-
lica, farol de milha 
rodas de liga leve, 
som, ar condiciona-
do, ar quente, bem 
conservado, carro de 
garagem. Valor: R$ 

Vendas & Alugueis 
Roseira: Chácara re-
sidencial para venda. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Pindamonhangaba: 
Linda casa de 65m² 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, 
área de serviço co-
ber ta e garagem. 

Acabamento e planta 
diferenciada. Valor: 
R$ 200.000,00. Te-
lefone:

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² - 
12x39. Contendo: 1 
garagem descober-
ta (vários carros), 
1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 

externa) 1 copa, 1 co-
zinha, 1 área externa 
coberta atrás como 
área de serviço/la-
vanderia e o banhei-
ro externo, 1 corre-
dor lateral externo 
(ideal para Canil) 1 
quintal enorme. Edí-
cula nos fundos do 
terreno com quarto, 
banheiro e cozinha. 
Valor: 250.000,00. 
Telefone: (12) 99139-
5401

São Sebastião: Ven-
do casa no Jaraguá, 
com 2 dormitórios, 
1 banheiro, sala, 
cozinha americana, 
lavanderia. 3 vagas 
de garagem, sen-
do 1 coberta. Valor: 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 99107-9191

Ilhabela: Casa com 2 
dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
lavabo, área de ser-
viço, churrasqueira 
e 1 vaga de gara-
gem. Ar condicio-
nado e portão au-
tomatizado. Piscina 
ao ar livre! Valor: R$ 
480,000.00. Telefo-
ne: (11) 98722-8748

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 
integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-
ção, assistência mé-
dica e odontológica. 
Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 
para início imediato 
que more em Lorena. 
Telefone: (35) 98424-
9371

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-
balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-
todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-
no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

Prestação de Serviço
Ubatuba: Aulas de 
xadrez de 2 horas de 
duração. Individuais 
e em grupos de até 
4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-

Diversos
Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio, cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e 
não tem onde deixar 
seu bichinho, não 
se preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958

Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
stanley: Único dono, 
sw22 nova e com 
NF. Adquirido na loja 
Demil de Pindamo-
nhangaba. Valor: R$ 
990,00. Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Buf-
fet 4 portas: em ma-
deira maciça (taua-
ri) e mdf (medium 

todo moderno, 100% 
prático e divertido. 
Aprende fácil e pro-
gressão rápida. Valor 
R$ 50,00. Telefone: 
(12) 99760-8229

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio 
e conhecimento em 
informática. Telefo-
ne: (13) 99132-6239

Pindamonhangaba: 
Serviços de terapia 
complementar, te-
mos psicanalista, 
psicoterapeuta. Tra-
tamos baixo autoes-
tima, falta de libido, 
empoderamento fe-
minino, autocuidado, 
autoajuda, etc. Te-
lefone: (12) 98206-
5095

Lorena: Padres Ca-
tólicos Ecomênicos, 
celebram casamen-
tos de so l te i ros , 
separados e divor-
ciado, com ou sem 
efeito civil. Telefone: 
(12) 98181-2711

Cruzeiro: Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e ge-
renciar toda par te 
de rotinas de Folha 
de Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 
Pes soa l  o fe rec e 
esse serviço para 
você. Telefone: (12) 
98299-2723

Caraguatatuba: So-
mos a ERV Manu-
tenções e soluções, 
estamos atuando 
desde 2012, presta-
mos serviços de Elé-
trica, Hidráulica, Cli-
matização, Pintura, 
Limpeza Tratamento 
e manutenção de 
Piscina, Montagem 
de móveis e reparos 

em geral. Telefone: 
(11) 94017-7207

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção elétrica resi-
dencial, instalação 
de interfones, ilumi-
nação, instalação de 
chuveiros e ventila-
dores, instalação de 
suportes e antenas 
comuns. Telefone: 
(12) 98136-3156

São Sebastião: Re-
alizamos todo tipo 
de serviço de des-
pachante náut ico 
perante à Capitania 
dos portos, conforme 
abaixo: Inscrições de 
embarcações novas, 
Transferência de pro-
priedades, Alteração 
de dados (troca de 
nome, motor, etc), 
segunda via de docu-
mentos de embarca-
ções, inscrição para 
prova de Habilita-
ção de Amadores, 
Renovação de Car-
teiras de Amadores 
vencidas, segunda 
via de Carteiras de 
Amadores, outros 
serviços. Telefone: 
(12) 3600-9041 

Ubatuba: Roçatec 
mecanica de roça-
deiras, conser tos, 
peças e serviço em 
Ubatuba. Trabalha-
mos com todo os 

density fiberboard) 
revestido com lâmina 
natural ( jequitibá/
tauari) com acaba-
mento em pintura, 
possui 4 portas com 
grafismos em bai-
xo-relevo, 4 nichos 
e sapatas plásticas, 
dispensa puxadores. 
Valor: 2.400,00. Te-
lefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
higienização dos 
mais diversos tipos 
de tecidos. Também 
oferecemos refor-
mas de estofados em 
geral. Nossa equipe 
está preparada para 
qualquer serviço, 
gerenciando proje-
tos com a habilidade 
e experiência que 
nossos clientes es-
peram. Telefone: (12) 
99229-4082

Pindamonhangaba: 
Fomos buscas na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. 200g 
R$ 19.99 ou 20gg 
5.00. Telefone: (12) 
98311-3434

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado, multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: R$ 40,00. Te-
lefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Alianças de moedas 
antigas e anéis va-
riados. Pastor, São 
Jorge, Trevo, Maçon 
na aparecida. Garan-
tia eterna do produto 
de qualidade. Valor: 
R$ 120,00. Telefone: 
(12) 99620-5662
Cachoeira Paulista: 
Super nitendo portá-
til. Conectou, jogou! 
Reviva as emoções 
de jogar mário, top 
gear, donkey kong, 
bomberman, sonic, 
c ad i l l ac ,  mor ta l , 
zelda, metal slug, e 
muitos outros. Valor: 
R$ 153.99. Telefone: 
(11) 96688-2064

Guaratinguetá: For-
matação completa. 
Sem backup 40,00 
Com backup 50,00. 
Incluso todos os dri-
vers, pacote office, 
ant ivírus, google 
chrome,  s is tema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Pindamonhangaba: 
Vendo no tebo ok 
novo Dell. Proces-
sador I3, 4 gigas de 
memória ram, 1 TB 
de HD, 3 entradas 
de USB, 1 entrada 
HDMI, Sistema win-
dows 1- com backup 
de fabrica interno, 
entrada de fone de 
ouvido, câmera fron-
tal, entrada SD. Com 
nota e garantia de 
fabrica. Telefone: 12 
991978801

Lorena: Ecoturismo: 
A Via Mantiqueira 
através de suas ati-
vidades, promove 
a missão de levar o 
turismo de aventura, 
com conscientiza-
ção da preservação 
do meio ambiente 
p r o p o r c i o n a n d o: 
lazer, bem estar e 
interação direta com 

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 036/2022 
 

PROCESSO DE COMPRA Nº 346/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, 
ÁLCOOL, ÓLEO DIESEL E ARLA 32 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 
I DO EDITAL ". 
 

Abertura: 19/09/2022 – Sessão Pública: 29/09/2022 – 14:00h. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, 
a partir da data de abertura.  
 

Cruzeiro, 16 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 
Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-
75, e a OSC Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Lorena – APAE, CNPJ nº 
51.785.590/0001-46, por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, celebram 
o Termo Aditivo 03, no qual fica acrescido o valor 
de 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento), 
equivalente a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), 
ao objeto, com o objetivo de aumentar mais 02 (duas) 
vagas, de modo a cumprir determinação judicial de 
acolhimento, bem como promover a reforma da 
instituição para melhor acolher seus usuários. Data 
de assinatura: 16/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
Tomada de Preço n°. 10/2022 - Proc. nº. 68/2022
O Município de Lorena-SP torna público a sessão 
pública extraordinária referente as notas dos 
documentos de propostas técnicos das empresas 
participantes da Tomada de Preço nº. 10/2022, cujo 
Contratação de empresa para Elaboração do Plano 
Diretor de Macrodrenagem do município de Lorena/
SP, dentro do Programas e Ações Financiáveis 
pelo FEHIDRO, conforme consta no projeto básico 
e demais anexos, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra, sendo que elas 
obtiveram as seguintes notas:
VALLENGE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS 
LTDA – 95 pontos
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 
– 39 pontos
TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 
LTDA – EPP – 37 pontos
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto 
no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas 
dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 

ERRATA 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 347/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E 
CORRELATOS PARA SUPRIR PROCESSO JUDICIAL – 1000693-28.2016, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 29/09/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 29/09/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 29/09/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 19/09/2022. 
 

Cruzeiro, 16 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA 
com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
460/2022-SUP; 7501/2022-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de Placa Mercosul, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no projeto básico.
CONTRATADA: IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO 
EIRELI, CNPJ/MF Nº: 04.087.070/0001-80, DATA DA 
ASSINATURA: 19/09/2022.

PREFEITURAQ DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 29/2022 - PROC. 
Nº 340/22-SUP; 5199/22-GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de inseticida e larvicida para o 
controle de Culex SP, Aedes SP, e outros, tendo em 
vista as necessidades da Vigilância Epidemiológica – 
Setor de Controle de Vetores – nas ações de combate 
à dengue e endemias no município de Lorena, pelo 
período de 12 meses, que integrou o Edital em todos 
os termos e condições, quando deles a Secretaria 
requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E 
AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ n.º 06.983.188/0001-
11 - VENCEDORA DOS ITENS: 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 
VALOR TOTAL: R$ 173.930,00 (cento e setenta e 
três mil e novecentos e trinta reais).
DATA DE ASSINATURA: 19/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA 

Nº 454/2022-SUP, 7169/2022-GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO 
da publicação do TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo acima 
referido, onde lê-se: “Processo nº 386/2022-SUP; 
6075-GPRO”, leia-se “Processo nº 454/2022-SUP; 
7169-GPRO”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PE Nº 30/2022 – PROC. Nº 361/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, registrados 
em ata juntada aos autos, no termos da Lei Federal 
nº 10.520/2002, lei complementar nº 123/2006 e Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto 
é o Registro de preços para aquisição de sistema 
de infusão continua de insulina (bomba de insulina) 
seus acessórios e insumos a serem fornecidos a 
pacientes com mandado judicial, pelo período de 12 
(doze) meses, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e autorizo a contratação 
da empresa vencedora, com a emissão da Ata de 
Registro de Preços.
EMPRESA: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A
CNPJ Nº: 48.791.685/0001-68
Vencedor dos itens: 01 ao 08.
Valor Total: R$ 75.823,80 (setenta e cinco mil, 
oitocentos e vinte e três reais e oitenta centavos).
EMPRESA: ROSILENE VIEIRA LOPES EP P
CNPJ Nº: 10.279.430/0001-48
Vencedor do item: 09.
Valor Total: R$ 16.080,00 (dezesseis mil e oitenta 
reais).
Data da Assinatura: 16/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

PREGÃO ELETRÔNICO nº 24/2022 – Proc. nº 
295/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento 
do recurso interposto no PREGÃO ELETRÔNICO 
nº 24/2022, cujo objeto é a prestação de serviços 
em manutenção preventiva, manutenção corretiva, 
calibração de equipamentos e serviço de reposição 
de peças para equipamentos médicos e de fisioterapia 
para o
Ambulatór io  de especia l idades I I ,  Centro 
Especializado em Reabilitação III, Centro
de Especialidades odontológicas e Atenção Básica.
Considerando o recurso apresentado pela empresa 
ENGHEALTH SOLUÇÕES
LTDA para o Lote 01 e a intenção de recurso 
apresentada pela empresa
MEDSYSTEM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS – 
EIRELI para o Lote 08, diante dos
Pareceres Jurídico n°.s 1421/2022 e 1422/2022, a 
Pregoeira, juntamente com a
Comissão de Licitação, decidem pelo NÃO 
PROVIMENTO dos referidos acima a fim de continuar 
com a INABILITAÇÃO da empresa ENGHEALTH 
SOLUÇÕES LTDA e a HABILITAÇÃO da empresa 
LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP.
O Processo encontra-se à disposição para vistas 
dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações
(12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 
Nº 014/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
12.932/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada com 
fornecimento de material e mão de obra p/ Execução 
de Obra de Sanitários para Escola Municipal Professor 
Joaquim de Paula Guimarães, localizada na Rua Dário 
Antunes de Oliveira, nº 195, Vila Suely – Cruzeiro/
SP, conforme especificações e demais informações 
constantes dos anexos que integram o presente Edital.  
Início: 20/09/22 - Abertura: 06/10/22 – 10 horas 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de início 
acima indicada.                    
Cruzeiro, 19 de setembro de 2022,

Emerson Antônio Gonçalves 
Presidente Comissão de Licitações

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.933/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
com fornecimento de material e mão de obra 
p/ Execução de Obra de Muro de Arrimo para 
Escola Municipal Professor José Ribeiro da Silva, 
localizada na Rua Francisco Vaz de Paula, nº 
26, Parque Primavera – Cruzeiro/SP, conforme 
especificações e demais informações constantes 
dos anexos que integram o presente Edital.  
Início: 20/09/22 - Abertura: 06/10/22 – 14 horas 
O  E d i t a l  e s t a r á  à  d i s p o s i ç ã o  p a r a 
re t i r ada  pe lo  s i t e  www.c ruze i ro . sp .gov.
br, a partir da data de início acima indicada.                    
Cruzeiro, 19 de setembro de 2022 

Emerson Antônio Gonçalves 
Presidente Comissão de Licitações

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 
Nº 016/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
3.558/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada com 
fornecimento de material e mão de obra p/ Execução 
de Obra de Abrigo de Gás nas Escolas Municipais, 
conforme especificações e demais informações 
constantes dos anexos que integram o presente Edital.  
Início: 20/09/22 - Abertura: 07/10/22 – 14 horas 
O Edital  estará à disposição para ret irada 
p e l o  s i t e  w w w. c r u z e i r o . s p . g o v  b r ,  a 
par t i r  da  da ta  de  in íc io  ac ima ind icada.                    
Cruzeiro, 19 de setembro de 2022 

Emerson Antônio Gonçalves 
Presidente Comissão de Licitações

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
nº 035/2022 - REABERTURA PROCESSO DE 
COMPRA Nº 334/2022 
OBJETO: “Contratação de Empresa Especializada 
para prestação de Serviços de Manutenção 
Preventiva e Corretiva com substituição de peças 
e suprimentos, exceto o papel, em 62 (sessenta 
e dois) Equipamentos IR 1023IF, IR 1025IF, IR 
1643IF, IR ADV C 5035 marcas Canon e ES 
4172 marca Okidata da Prefeitura de Cruzeiro". 
Reabertura: 20/09/2022 – Sessão Pública: 03/10/2022 
– 09:30h. 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura.  
Cruzeiro, 19 de setembro de 2022. 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 

ERRATA 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 347/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E 
CORRELATOS PARA SUPRIR PROCESSO JUDICIAL – 1000693-28.2016, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 29/09/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 29/09/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 29/09/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 19/09/2022. 
 

Cruzeiro, 16 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 

ERRATA 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 347/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E 
CORRELATOS PARA SUPRIR PROCESSO JUDICIAL – 1000693-28.2016, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 29/09/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 29/09/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 29/09/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 19/09/2022. 
 

Cruzeiro, 16 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 

ERRATA 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 347/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E 
CORRELATOS PARA SUPRIR PROCESSO JUDICIAL – 1000693-28.2016, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 29/09/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 29/09/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 29/09/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 19/09/2022. 
 

Cruzeiro, 16 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 

ERRATA 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 347/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E 
CORRELATOS PARA SUPRIR PROCESSO JUDICIAL – 1000693-28.2016, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 29/09/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 29/09/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 29/09/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 19/09/2022. 
 

Cruzeiro, 16 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 

 
 

 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 040/2022 - Edital nº 096/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 155/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA OU PRIVADA E COOPERATIVAS DE 
CRÉDITOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MODALIDADE DE COBRANÇA BANCÁRIA “BOLETO 
REGISTRADO”, PARA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, TAXAS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS, EM 
QUALQUER AGÊNCIA OU POR MEIOS ELETRÔNICOS. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVERÁ INSTALAR 
DE FORMA GRATUITA NA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO UM SISTEMA INFORMATIZADO 
(SOTFWARE) PARA GERENCIAMENTO, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DOS BOLETOS, BEM COMO DAR 
TREINAMENTO E SUPORTE NA OPERAÇÃO DO MESMO, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTRATAÇÃO PREVISTA PARA 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 30 de setembro de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
- SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, 
CEP 12.630-000. e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 
6010. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 043/2022 - Edital nº 099/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 159/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO PORTÁTIL COMPLETO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 03 de outubro de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 10:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
- SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, 
CEP 12.630-000. e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 
6010. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 044/2022 - Edital nº 100/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 160/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por lote. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE CR DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, SISTEMA DE 
IMPRESSÃO E SISTEMA PACS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 03 de outubro de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
- SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, 
CEP 12.630-000. e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 
6010.  
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Mirando geração de emprego, Prefeitura 
concede áreas a três empresas em Cruzeiro
Municípío estima criação de até duzentos postos de trabalho; empreendimentos contemplados são do ramo alimentício

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou, na manhã desta 
quarta-feira (14) a concessão 
de áreas públicas para três 
empresas do setor alimentício. 
A iniciativa prevê a geração 
de até duzentos empregos 
diretos e indiretos na cidade.

Em nota oficial, o Executivo 
informou que o prefeito Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD) ofi-
cializou na tarde de terça-feira 
(13) a concessão de terrenos 
no bairro Vila Regina Célia às 
empresas Delapria Congela-
dos, Quero Mais Alimentos e 
Santo Mato Ervas e Alimentos. 
Aprovada pela Câmara no fim 
de agosto, a decisão atende 
ao pedido das diretorias dos 
empreendimentos, que atu-
almente estão instalados na 
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cidade em imóveis alugados.
Além de destacar a im-

portância da ação, Fonseca 
revelou o valor que as em-
presas deverão investir na 
construção de suas fábricas. 
“O objetivo dessa iniciativa é 
promover a geração de em-
pregos e renda em Cruzeiro. 
Ao todo, as contempladas 
investirão aproximadamente 
R$ 2 milhões na aquisição de 
equipamentos e na construção 
de seus prédios. Ao nosso 
Legislativo, agradeço por 
mais essa parceria de criar 
oportunidades para ampliar 
o nosso parque industrial, 
seja com pequenas, médias 
ou grandes empresas”.

Válido por quatro anos, o 
processo de concessão exige 
que as empresas iniciem as 
construções dos prédios em 
até dois anos. Após o término 
do período de vigência do Reunião de doação de área em Cruzeiro com participação de Thales Gabriel; iniciativa tem foco econômico

acordo, os proprietários dos 
empreendimentos deverão 
solicitar a doação definitiva 
das áreas, pedido que será 
analisado pela Prefeitura e 
pela Câmara.

Emprego – De acordo com 
dados do Caged (Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desem-
pregados), Cruzeiro contabi-
liza nos primeiros oito meses 
deste ano 3.174 contratações 
e 2.647 demissões, conquis-
tando um saldo positivo de 
527 novos empregos.

Em julho, último mês ava-
liado pelo Ministério do Tra-
balho, o município registrou 
464 admissões e 341 desli-
gamentos, atingido um saldo 
favorável de 123 novas opor-
tunidades. O montante coloca 
a cidade como a sétima com o 
melhor resultado da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

Pindamonhangaba 
inaugura Complexo 
Infantojuvenil
de Saúde Mental
Nova unidade integra rede assistêncial 
psicológica e psiquiátrica para a rede 
municipal; proposta do governo é 
reforçar Caps e ampliar atendimento

Expandindo a rede de 
assistência psiquiátrica e 
psicológica, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba inaugu-
rou, na terça-feira (13), o 
Complexo de Saúde Mental 
Infantojuvenil. A intenção 
é integrar numa só área o 
atendimento para crianças 
e adolescentes.

De acordo com o Muni-
cípio, este é um março na 
rede de serviços de saúde 
mental. Pela primeira vez, 
o atendimento é estendido 
para menores de idade, de 
modo separado do público 
adulto.

O prédio está localizado 
na avenida Albuquerque 
Lins, ao lado da Receita 
Federal, e compreende a 
nova sede do Caps (Centro 
de Atenção Psicossocial) 
Infantil, e o novo Ambulató-
rio de Saúde Mental Infan-
tojuvenil, idealizado para 
crianças e adolescentes com 
transtornos leves e modera-
dos. A meta do Caps Infantil 
é oferecer atendimento ao 
público, além de ofertar 
acompanhamento clínico e 
a reinserção dos usuários 
aos ambientes de convívio 
social, assim como garan-
tir o exercício dos direitos 
civis e fortalecimento dos 
laços familiares e comunitá-
rios. O Complexo de Saúde 
Mental Infantojuvenil está 
sob a responsabilidade do 
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departamento de Atenção 
Especial da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

No último mês, o prefeito 
Isael Domingues (PL) inau-
gurou o Ambulatório de 
Saúde Mental, ao lado do 
CEM (Centro de Especiali-
dades Médicas). No espaço, 
serão auxiliados moradores 
encaminhados pelas unida-
des de saúde do município.

Domingues ressaltou a 
necessidade do atendimento 
humanizado, principalmen-
te na área da saúde mental, 
que precisa acolher de ma-
neira satisfatória os pacien-
tes de diferentes idades.

Novo Complexo de Saúde Mental, inaugurado na última semana, em Pinda; unidade é destinada a tratamento de crianças e adolescentes

Foto: Bruna Silva

a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.


