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A sede da Prefeitura de Pindamonhangaba, que suspendeu concuirso público na última terça-feira, após acusações de falhas no último domingo

Maranduba conta com unidade descentralizada; 
mais de três mil socorridos no primeiro semestre

Com nova base, 
Ubatuba reforça 
estrutura para 
serviço do Samu 

Ministério Público abre inquérito para apurar denúncias de irregularidades; terceirizada nega falhas apontada em acusações

Sob investigação, concurso de Pinda é suspenso

Lucas Barbosa
Ubatuba

Para agilizar os resgates de 
emergência na região sul de 
Ubatuba, a Prefeitura inaugu-
rou na última segunda-feira 
uma base descentralizada do 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) no bairro 
do Maranduba. Cedido pelo 
Município, o prédio que abriga-
rá a unidade foi reformado com 
apoio de comerciantes locais.

Além do prefeito Délcio Sato 
(PSD) e do comandante do 
Corpo de Bombeiros, André 
Smidi, a cerimônia de inaugu-
ração contou com a presença 
de diversas outras autoridades 
municipais.

O prédio, que anteriormente 
era utilizado pelo Fundo Social 
de Solidariedade, foi cedido 
pela Prefeitura à direção do 
Samu em 7 de janeiro. Du-
rante os seis meses seguintes, 
o imóvel recebeu obras de 

reparos e modernizações, 
como a implantação de novas 
redes de sistemas hidráulicos 
e elétricos. Através da doação 
de comerciantes da cidade, 
também foram substituídas 
as portas, pisos e o telhado do 
prédio. “Agradeço as empre-
sas que colaboraram com a 
reforma dessa base. Em nossa 
gestão, o Samu foi contempla-
do com quatro novas viaturas. 
O atendimento prestado por 
esses profissionais é decisivo 

em muitas ocorrências e salva 
milhares de vidas.  Só no ano 
passado foram quase seis mil 
atendimentos em toda a cida-
de”, destacou Sato.

A base do Maranduba será 
a terceira da cidade litorânea, 
que possui também as dos 
bairros do Centro e Félix. Ao 
todo, as unidades contam com 
8 médicos, 14 motoristas so-
corristas, 5 enfermeiros e 14 
técnicos de enfermagem.

O serviço é considerado pelo 

Executivo de suma importân-
cia para atender principalmen-
te o aumento de ocorrências 
durante o verão, período em 
que a cidade recebe tradicio-
nalmente um alto fluxo de 
turistas. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Ubatuba informações sobre o 
valor do investimento para a 
reforma do prédio cedido ao 
Samu, mas nenhuma resposta 
foi encaminhada até o fecha-

mento desta edição. 
Atendimentos - Enquanto no 

ano passado o Samu socorreu 
5.490 pacientes em Ubatuba, 
no primeiro semestre de 2019 
o número de ocorrências atin-
giu 3.288.

Além de atendimento às 
gestantes, os casos de maior 
incidência foram: afogamen-
tos, acidentes automobilísticos, 
crises convulsivas, mal súbitos, 
traumas e paradas cardiorres-
piratórias.

Inauguração de nova unidade para atendimento descentralizado; cidade registra alto índice de socorros

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Após denúncias e reclama-
ções de candidatos, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
suspendeu na tarde da última 
terça-feira o andamento 
processual de seu concurso 
público, que teve as provas 
aplicadas no último final de 
semana. Apesar da empresa 
organizadora negar as ir-
regularidades, o Executivo 
anunciou que o certame per-
manecerá suspenso até que 
as supostas irregularidades 
sejam apuradas.

Com quase 39 mil inscritos, 
o concurso ofereceu 127 va-
gas, distribuídas por 49 car-
gos, para os candidatos que 
buscam ingressar no quadro 
de servidores da Prefeitura 
de Pinda.

Vencedora do processo 
licitatório, que contou com 
sete concorrentes, a empresa 
organizadora Iuds (Instituto 
Universal de Desenvolvimen-
to Social) aplicou as provas 
no último domingo em 12 
escolas privadas, distribuídas 
por Pinda e Taubaté.

Poucas horas após pres-
tarem o exame, 12 candida-
tos registraram boletim de 
ocorrência na Polícia Civil 
e 16 protocolaram queixas 
na ouvidoria da Prefeitura 
sobre supostas falhas e ile-
galidades. 

Além de desorganização 
e atrasos na aplicação do 

teste, parte dos denunciantes 
afirmou que os lacres dos 
pacotes das provas estavam 
violados e que concorrentes 
usaram aparelhos eletrô-
nicos (celulares e relógios 
digitais) para consultarem 
respostas. 

Um dos candidatos que 
se sentiu prejudicado foi o 
gestor de administração e 
recursos humanos, Eduardo 
Moura, 30 anos, que prestou 
a prova no período da ma-
nhã, para o cargo de auxiliar 
administrativo, no Centro 
Universitário Funvic em Pin-
da. “Já participei de muitos 
concursos e nunca tinha visto 
um tão desorganizado. Além 
de não ter placas de indica-
ção e os organizadores não 
saberem informar nada, a 
minha sala, que era a número 
64, simplesmente não existia. 
Após muito tempo me coloca-
ram em uma superlotada em 
que o candidato ficava a um 
palmo da cadeira dos outro. 
Um amigo relatou que em 
outro local tinha concorren-
tes usando relógios digitais, 
o que é proibido devido a 
possível transmissão de res-
postas e até mesmo buscas 
pela internet”. 

Após a série de críticas so-
bre o concurso, os secretários 
de Administração, Fabricio 
Pereira, e de Negócios Jurídi-
cos, Anderson Alves, concede-
ram uma entrevista coletiva 
para a imprensa na manhã 
da última segunda-feira. 
Além de destacar a legali-
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dade do processo licitatório 
para a contratação da Iuds, 
que apresentou atestado de 
capacidade técnica, a dupla 
ressaltou que era de total 
responsabilidade da empresa 
a organização da aplicação 
das provas. 

Em nota oficial á imprensa 
regional, a Iuds negou que 
cadernos de provas foram 

violados e que foi permitida 
a entrada de equipamentos 
eletrônicos nas salas.

A organizadora destacou 
ainda que acredita que um 
grupo de cerca de quarenta 
candidatos buscou proposi-
talmente causar desconforto 
aos demais, gerando dis-
cussões por não concorda-
rem em serem transferidos 

para prestarem a prova em 
Taubaté, o que era previsto 
no edital caso o número de 
locais em Pinda não fosse 
suficiente para abrigar todos 
os participantes.

Futuro – A Promotoria de 
Justiça de Pindamonhangaba 
instaurou um inquérito para 
apurar as denúncias dos 
candidatos. De acordo com o 

MP (Ministério Público), nos 
próximos dias será solicitado 
que a Prefeitura preste es-
clarecimentos sobre o caso.

Em nota oficial, a atual 
gestão municipal informou 
que o concurso permanecerá 
suspenso até que “...os fatos e 
as possíveis irregularidades 
sejam apuradas (trecho da 
nota)”.
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O governador João Doria, que anunciou o 12º polo de desenvolvimento para a indústria de papel, celulose e reflorestamento no interior

Fotos: Divulgação ESP

Da Redação
Região

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou na última 
segunda-feira a criação do 
12º polo de desenvolvimen-
to para a indústria de papel, 
celulose e reflorestamento, 
que contempla dez municí-
pios da região do Vale do 
Paraíba.

O polo de papel, celulo-
se e reflorestamento tem 
como objetivo fomentar e 
incentivar o aumento da 
produtividade da indústria, 
atraindo investimentos, im-

pulsionando a inovação e a 
geração de empregos e ren-
da, otimizando na mesma 
região geográfica políticas 
públicas que impactam 
direta ou indiretamente o 
setor produtivo.

Em maio deste ano, o 
governo estadual anun-
ciou a criação de 11 polos, 
sendo que seis estão na 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba): 
automotivo; derivados de 

petróleo e petroquímico; 
metal-metalúrgico, máqui-
nas e equipamentos; quí-
mico, borracha e plástico; 
biocombustível e têxtil, 
vestuário e acessórios. Entre 
os municípios contemplados 
no polo de papel, celulose e 
reflorestamento na região 
estão Aparecida, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Jacareí, Lo-
rena, Pindamonhangaba, 
Potim, São José dos Campos, 
Taubaté e Tremembé.

Governo estadual cria 11 polos, em maio, sendo seis estão na RMVale

Doria anuncia novo polo 
de desenvolvimento para 
indústria de papel no Vale

O Brasil é o 2º maior pro-
dutor mundial de celulose 
do mundo. O 12º Polo de 
Desenvolvimento engloba 
as regiões de Araçatuba, 
Barretos, Bauru, Baixada 
Santista, Campinas, Central, 
Franca, Itapeva, Marília, 
Presidente Prudente, Ribei-
rão Preto, São José do Rio 
Preto, São José dos Campos, 
Metropolitana de São Paulo 
e Sorocaba, além de 171 
municípios.

Encontro debate 
regularização de 
Loteamento Retiro 
1 e 2 em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá anunciou a regulari-
zação de mais um bairro, 
o Loteamento Retiro 1 e 2. 
Para iniciar os trabalhos 
foi realizada uma reunião 
com os moradores e o Itesp 
(Instituto Terras do Estado 
de São Paulo), na última ter-
ça-feira, para debater o sis-
tema que chega ao terceiro 
núcleo assistido na cidade.

O bairro contemplado será 
regularizado nos próximos 
meses. Para garantir a par-
ticipação da comunidade 
nesse processo, a Prefeitura  
de Guaratinguetá e o Institu-
to convidaram os moradores 
da área irregular para um 
debate sobre o programa na 
escola municipal Maria Con-
ceição Freire Salles, esclare-
cendo dúvidas e orientar a 
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Prefeito em reunião com os moradores do bairro Retiro 1 e 2 em Guará

população sobre os trâmites 
legais e o andamento das 
etapas.

A Prefeitura de Guara-
tinguetá destacou que a 
regularização fundiária 
consiste no conjunto de me-
didas jurídicas, urbanísticas, 
ambientais e sociais que 
assistem áreas irregulares 
contemplando os ocupantes 
com o título das residências. 
Após o processo é possível 
ao poder público munici-
pal desenvolver práticas e 
investir em melhorias para 
a região.

A cidade conta atualmen-
te com aproximadamente 
quarenta bairros em situa-
ção irregular. A Prefeitura 
promete a regularização de 
dez deles.

Bairros como São Sebas-
tião e o Polo Industrial 1 
foram os primeiros regula-
rizados pela atual gestão.

Regularização fundiária deve acontecer 
em dez de quarenta bairros irregulares
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Pinda – Alugo quar-
to p/rapazes, inclu-
so água e luz. Tr.F: 
98876-2142
Pinda – Alugo galpão 
c/200m2 no Arareta-
ma. Tr.F: 99181-1112
Pinda – Alugo Kitnet 
no Araretama prox. 
Escola Caique. Tr.F: 
99155-6413
Pinda – Alugo casa 
no Vale das Acácias 
– ótimo estado. Tr.F: 
99638-3675
Pinda – Alugo Apar-
tamento no Edif. Pe-
dra Bonita – incluso 
cond/IPTU/Sabesp/
gas. Tr.F: 99208-7558
Pinda – Vendo Casa 
no Laerte Assunção/
Moreira Cesar, c/
2dorms.  e demais 
dep., aceita financia-
mento. Tr.F: 99135-
0129
Pinda – Vendo casa 
no Araretama. Tr.F: 
99244-2154
Pinda – Vendo casa 
no Araretama. Tr.F: 
99134-0999
Pinda – Vendo Casa 
no Maricá –c/2dor-
ms., e demais dep., 
aceita financiamento. 
Tr.F: 98207-2275

Pinda – Vendo casa 
no Beta c/2 dorms 
e demais dep. Tr.F: 
98116-7651
Pinda – Vendo chá-
cara Bom Sucesso – 
casa c/2 dorms. e de-
mais dep. Tr.F:99100-
2962
Pinda – Vendo Casa 
no Sta Cecilia. Tr.F: 
99639-9019/99620-
5014
Pinda – Vendo casa 
no  Araretama c/2dor-
ms. s/1 ste, excelente 
acabamento R$ 165 
mil. Tr.F: 98149-5216
Pinda – Vendo casa 
no Cidade Jardim 
R$ 165 mil. Aceita 
financiamento. Tr.F: 
99143-3196
Pinda -  Vendo casa 
no Campo Belo. Acei-
to imóvel de menor 
valor como parte de 
pagamento. Tr. F: 
99115-3066
Pinda – Vendo casa 
no Pque S.Domingos 
– excelente acaba-
mento. Aceita finan-
ciamento. R$ 270 mil. 
Tr.F: 99143-3196 / 
98893-0078
Pinda – Vendo chá-
cara no Bom Suces-
so –c/2dorms., AT 
700m2. R$ 265 mil. 
Tr.F: 99143-3196

VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 

Sped Contabilidade, 
escritório de contabi-
lidade na Praça Ho-
mero Ottoni 61Cen-
tro Guaratinguetá 
contato Whatsapp 
12982293908
Pinda – Vendo apa-
relho de oxigênio por-
tátil c/NFiscal. Tr.F: 
99195-8696
Pinda – Vendo vidros 
vár ios tamanhos. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo cômo-
da antiga de madeira. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo bici-
cleta carga, reforça-
da. Tr.F: 99207-4300
Pinda – Vendo má-
quina de lavar GE 
– 15kg. Tr.F: 99165-
0595
Pinda – Vendo bar-
raca de feira – semi 
nova. Tr.F: 99763-
1562
Pinda – Vendo trailer 
3x2 preto semi novo, 
documentado, em-
placado, parcela no 
cartão em 5x. Tr.F: 
99118-7788 
Pinda – Vendo bici-
cleta elétrica – c/nota 
fiscal. Tr.F: 98299-
1607
Pinda – Alugo mesas 
e cadeiras p/festas e 
eventos. Tr.F: 99740-
2944
Pinda – Vendo máqui-
na de café expresso 

Tres corações. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo free-
zer Consul – em per-
feito funcionamento 
R$ 850,00, parcelo no 
cartão até 12 x. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo mesa 
de madeira c/6 ca-
deiras super reforça-
da. R$ 650,00. Tr.F: 
99110-3753 
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem ga-
ragem. Tr.F: 99254-
3702 – Pinda
ALUGO Kitnet – próx. 
a Esc. João Pedro 
C a r d o s o .  Tr.  F : 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. Tr.: 
99225-9227 - Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19 )  98840-5500 
-Pinda
VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F : 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 

Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 

e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 

98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-

Pinda – Compro car-
ro financiado. Tr. F: 
98214-4622
Pinda – Vendo Monza 
Classic 2.0 ano 96 – 
G – Tr.F: 99150-5037
Pinda – Vendo mini 
moto. Tr.F: 99209-
7098
Pinda – Vendo Logus 
1.8 ano 93 – A – doc.
ok. Tr.F: 99150-2759
Pinda – Vendo Escort 
ano 96 – G – Doc.ok. 
Tr.F: 99217-6665
Pinda – Vendo Uno 
ano 91 – 4 pneus 
novos, suspensão 
nova. R$ 2.000,00. 
Tr.F: 99772-7601
Pinda – Vendo moto 
Titan mix 150, partida 
elétrica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Bros 
ES 150 partida elé-
trica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Titan 
Sport 150 completa 
ano 2006 – R$ 4.600.
Tr.F: 99192-4002
Pinda – Vendo Linea 
ano 2010 completo – 
prata – doc. Ok. Tr.F: 
97410-7752
Pinda – Vendo Strada 
Adv 1.8 – 8 v – ano 
2007 completa. Tr.F: 
99165-5858
Pinda – Vendo Fan 
ESDI 150 – completa 
ano 2014 – R$ 6.990. 
Tr.F: 99192-4002

VENDO Gol 1..0  ano 

2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 
– Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 

– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 
250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO Classic LS 11 
completo – 4 pneus 
novos/óleo/filtro. Tr.F: 
97403-1609 – Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-
to – kit multimídia – 
pneus novos. Doc. 
Ok. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Astra GL 
ano 99 – GNV – mec.
perfeita. Tr.F: 99105-
4321 – Pinda
VENDO Prisma Max 
1.4 ano 2011 – bási-
co. Tr.F: 99128-9957 
– Pinda
VENDO Cross Fox 
1.6 ano 2009 – com-
pleto – 137.000 km. 
Tr.F: 98100-6296 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
1.6 8v – completo 
– doc.ok.Tr.F: 98877-
8090 – Pinda
V E N D O  S a v e i r a 
CL ano 2000 basia 
– 15.000 Km. Tr.F: 
99778-2538 - Pinda

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 046/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2019

TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa para locação de softwares nas áreas 
de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, 
Arrecadação, Atendimento ao Cidadão, Frotas, Suprimentos, Compras e 
Licitações, Controle Interno, com serviços de suporte técnico, conforme 
descrições constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA 
A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, 
DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e 
DOCUMENTAÇÃO: 21/08/2019, às 9:00 horas. Optando o licitante em 
não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração 
de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/
EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, 
devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e 
Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário 
aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o 
certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da 
Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal 
da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 06 de agosto de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 68/2019 PROC. Nº 359/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
emissão de laudos de radiografia, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: PAULO HENRIQUE FERREIRA – 
CLÍNICA - EIRELI CNPJ: 24.351.695/0001-14
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.
VALOR TOTAL: R$ 167.479,10 (cento sessenta e sete 
mil quatrocentos setenta e nove reais e dez centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2019

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 432/19-SUP; 
6311/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de motores endodônticos de reciprocidade para o 
Centro de Especialidades Odontológicas, atendendo 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
para contratação da seguinte empresa:
DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ Nº: 21.504.525/0001-34

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

 O Prefeito com fundamento no descumprimento da 
cláusula 2.1 do Contrato e no artigo 78, inciso I, da 
Lei Federal nº 8.666/93, conforme Parecer nº 432/19, 
emitido no Processo Administrativo nº 343/2019GPRO, 
resolve rescindir o Contrato nº 107/17, oriundo do 
Pregão Presencial nº 67/2017, a seguinte empresa:
PAULIANA GOMES DA SILVA 37029585844
CNPJ Nº. 28.247.113/0001-05

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 76/19 PROC. Nº 437/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de
preços para aquisição de material de consumo para 
o Laboratório de Análises Clinicas, pelo período de 
12 meses, a realizar-se às 14h00min do dia 22 de 
Agosto de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

 
 

EDITAL N.º 047/2019-ICC/CA 
ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA DO QUADRO SOCIAL 

TÍTULO ASSOCIADO JÚNIOR 
 

O Conselho de Administração biênio 2018/2020 do ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE, 
FAZ SABER que, nos termos do Artigo 46 do Estatuto Social, o Egrégio Conselho 
Deliberativo, em Reunião Extraordinária, realizada no dia 05 de agosto de 2019, 
homologou, a eliminação compulsória do quadro social, dos TÍTULOS DE 
ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS, de associados inadimplentes, conforme ANEXO I. 
 
Findado o prazo constante do EDITAL N.º 041/2019-ICC/DE ELIMINAÇÃO 
COMPULSÓRIA DO QUADRO SOCIAL TÍTULO ASSOCIADO JÚNIOR, de 10/04/2019, 
FICA ELIMINADO COMPULSÓRIAMENTE DO QUADRO SOCIAL, os 29 (VINTE E 
NOVE) TÍTULOS DE ASSOCIADOS JUNIORES constante do ANEXO I, nos termos do 
Artigo 46 do Estatuto Social do Itaguará Country Clube. 
 
O Conselho de Administração disponibilizar-se-á em EDITAL a ser publicado, a 
venda dos referidos TÍTULOS DE ASSOCIADOS JUNIORES, nos termos do § 1o, do 
Artigo 21 do Estatuto Social do ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE. 

Guaratinguetá, 08 de agosto de 2019. 

 
 
 
 

ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE 
FRANCISCO SANNINI NETO 

Presidente do Conselho de Administração 
ANEXO I | TÍTULOS PROPRIETÁRIOS 

ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA CONSELHO DELIBERATIVO: 05/08/2019. 
ÚLTIMO PRAZO: 22/08/2019 

RELAÇÃO INADIMPLENTES ATÉ 05/12/2018 e 05/02/2019 
001693, 001736, 001768, 001791, 001794, 002137, 002188, 002222, 002375, 
002379, 002494, 002552, 002691. 002770, 002775, 002911, 002920, 002967, 
003009, 003019, 003176, 003239, 003260, 003280, 003403, 003440, 003517, 

003544, 003752. 
 

 
 

EDITAL N.º 046/2019-ICC/CA 
ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA DO QUADRO SOCIAL 

TÍTULO ASSOCIADO PROPRIETÁRIO 
 

O Conselho de Administração biênio 2018/2020 do ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE, 
FAZ SABER que, nos termos do Artigo 46 do Estatuto Social, o Egrégio Conselho 
Deliberativo, em Reunião Extraordinária, realizada no dia 05 de agosto de 2019, 
homologou, a eliminação compulsória do quadro social, dos TÍTULOS DE 
ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS, de associados inadimplentes, conforme ANEXO I. 
 
Findado o prazo constante do EDITAL N.º 040/2019-ICC/DE ELIMINAÇÃO 
COMPULSÓRIA DO QUADRO SOCIAL TÍTULO ASSOCIADO PROPRIETÁRIO, de 
10/04/2019 (18) e EDITAL N.º 045/2019-ICC/DE ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA DO 
QUADRO SOCIAL TÍTULO ASSOCIADO PROPRIETÁRIO, de 10/11/2019 (04), FICA 
ELIMINADO COMPULSÓRIAMENTE DO QUADRO SOCIAL, os 22(VINTE E DOIS) 
TÍTULOS DE ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS constante do ANEXO I, nos termos do 
Artigo 46 do Estatuto Social do Itaguará Country Clube. 
 
O Conselho de Administração disponibilizar-se-á em EDITAL a ser publicado, a 
venda dos referidos TÍTULOS DE ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS, nos termos do 
§ 1o, do Artigo 21 do Estatuto Social do ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE. 

Guaratinguetá, 08 de agosto de 2019. 

 
 
 
 

ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE 
FRANCISCO SANNINI NETO 

Presidente do Conselho de Administração 
ANEXO I | TÍTULOS PROPRIETÁRIOS 

ELIMINAÇÃO COMPULSÓRIA CONSELHO DELIBERATIVO: 05/08/2019. 
ÚLTIMO PRAZO: 22/08/2019 

RELAÇÃO INADIMPLENTES ATÉ 05/12/2018 e 05/02/2019 
000046, 00051, 000108, 000129, 000168, 000222, 

000243,000268,000409,00789,000790,000895,000946, 
00104,001009,001036,001152,001160, 000476,000722,000801,000885. 
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Lorenense é tricampeã brasileira de muay-thai
Região é destaque com atletas de jiu-jitsu e kickboxing; projetos sociais incentivam a prática do esporte

Fotos: Divulgação PMG

Rafaela Lourenço
Região

A prática e a representa-
tividade das artes marciais 
têm crescido no Vale do 
Paraíba. Em julho, cidades 
como Lorena e Cachoeira 
Paulista conquistaram tí-
tulo e medalhas no esporte. 
As vitórias são nas modali-
dades muay thai, jiu-jitsu e 
kickboxing.

Em Lorena, a jovem atle-
ta Ana Carolina Acetti, de 
apenas 23 anos, faixa preta 
em muay thai, conquistou o 
tricampeonato brasileiro da 
modalidade, categoria até 
52 quilos, no último dia 28. 
A competição, organizada 
pela Federação Paulista de 

Muay Thai, foi realizada em 
Santos e consagrou mais um 
título para a atleta e conse-
quentemente para a cidade.

Há cinco anos no esporte, 
além de atleta profissional, 
Ana Carolina intensifica os 
treinos e divide seus ho-
rários com aulas gratuitas 
de muay thai para jovens 
carentes do município, na 
academia Brazilian Fire 
Fight.

Para a tricampeã brasi-
leira, que explicou levar 
uma rotina de muito treino, 
principalmente os específi-
cos para competições, não 
basta ter um bom mestre 
e boas pessoas por perto, é 
necessária a determinação 
e foco pessoal para alcançar 

o ponto máximo do pódio. 
“Geralmente o campeonato 
é mais tranquilo, o treina-
mento que é mais puxado, 
são cerca de sete, oito horas 
por dia, mais a dieta e o tra-
balho com o psicológico. É 
uma briga constante com a 
gente mesmo”, frisou.

Um dos pontos levantados 
pela atleta, cenário também 
de outros esportistas em 
variadas modalidades, é a 
falta de apoio financeiro, 
de patrocínio para seguir 

com as competições profis-
sionais. Ana Carolina deixou 
de participar de um campe-
onato mundial na Tailândia 
por falta de apoio financeiro.

Ainda em Lorena, o último 
final de semana também 
rendeu medalhas no jiu-
-jitsu. Com cinco atletas, 
o município participou do 
Campeonato Mundial de 
Jiu-Jitsu, organizado pela 
Confederação Brasileira. O 
evento, realizado no ginásio 
Ibirapuera, em São Paulo, 

Lorenenses no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu; à direita, a multi-campeã Ana Carolina Acetti, comemora mais um título no último dia 28

rendeu dois bronzes, um na 
categoria faixa preta-peso 
pesado, com o atleta Fer-
nando Egídio Pereira dos 
Santos; e outra para Carlos 
Alexandre R. Pinto, na cate-
goria faixa azul-peso super 
pesado.

Em Cachoeira Paulista, o 
destaque é para o Kickbo-
xing. O atleta e também 
professor de um projeto 
social no município, Rodolfo 
Villela, conquistou o Desafio 
The King, em São José dos 

Campos. Villela, assim como 
Ana Carolina, ensina o es-
porte para crianças e jovens 
gratuitamente através de 
parceria com a Prefeitura.

As aulas de muay thay em 
Lorena são realizadas na 
academia Brazilian Fire Fi-
ght, que fica à avenida João 
23, nº 100, no Jardim Mar-
garida. Os interessados tem 
três horários como opção, às 
10h30, 16h30 e 18h30. Ao 
todo são disponibilizadas 
dez vagas por horário.


