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Contrato de R$ 168 mil
da Câmara de Cruzeiro
é questionado pelo TCE

Fotos: Arquivo Atos

Compra tem data anterior à licitação; Legislativo alega que houve falha de
digitação na emissão da nota e que situação deve ser explicada ao órgão
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

O TCE-SP ( Tribunal de
Contas do Estado de São
Paulo) apontou falha em um
contrato firmado entre a Câmara de Cruzeiro e a empresa
Interquattri Informática e
Telecomunicações Ltda, para
aquisição de equipamentos
de informática.
O contrato foi firmado em 2017, no valor de
R$168.205,76. Os auditores
notaram que a nota de empenho referente à aquisição
dos equipamentos foi emitida
no dia 13 de novembro do
mesmo ano, já em nome da
Interquattri.
A suspeita foi levantada
justamente porque a data
é anterior até mesmo da
publicação do certame (14
de novembro), assim como
a definição da vencedora da
licitação, publicada na sessão

pública do dia 27 do mesmo
mês.
De acordo com o parecer,
a empresa contratada negou
possível direcionamento do
certame, e comprovou ter
apresentado proposta abaixo
do orçado, para ser a vencedora do processo.
A Câmara de Cruzeiro alegou erro de digitação no
documento, o que, segundo
os auditores, não justifica a
ilegalidade. “A origem (Câmara) não se deu ao esforço
de juntar documentos sobre
essa matéria neste processo,
mas uma simples declaração
não explica a falha”, apontou
o TCE, em trecho do relatório publicado no início de
agosto. O órgão frisou que
se a explicação dada pelo
Legislativo se mantiver, ficará comprovada também
outra irregularidade. “Se a
afirmação da origem estiver
correta, significa que o sistema contábil por ela operado

permite a emissão de notas
de empenho com data retroativa, o que destoa da regra
do empenhamento prévio à
respectiva despesa”.
Outro lado – O procurador
jurídico da Câmara, Severino Biondi, confirmou que
o problema encontrado foi
mesmo erro de digitação, e
por isso a nota de empenho
foi emitida com data anterior
da conclusão da licitação.
“Houve um erro na digitação
da data, apesar de que a data
do término foi um dia antes
do termino da licitação, inclusive com o mesmo horário.
Até mesmo porque não teria
como adivinhar quem seria
a vencedora do certame”,
argumentou.
Biondi disse que o TCE
apontou outras possíveis
irregularidades referentes ao
mesmo contrato, mas todos
foram respondidos pela Casa.
“A Câmara resolveu todos
os apontamentos quanto a

essa licitação, inclusive com
relação aos equipamentos,
que também houve umas
queixas do Tribunal, mas
todas sanadas”, explicou.
Apesar do Tribunal não ter
aceito a justificativa de erro
de digitação, outra defesa já
está sendo preparada, que
segundo Biondi, vai garantir
a lisura do processo licitatório. Ele ressaltou que existe
um software de emissões de
notas de empenho que emitiu
o documento com um erro
de data, o que será explicado
justamente pelo provedor
do programa. “Como o Tribunal, a princípio, não aceitou somente a declaração
da servidora que emitiu a
nota, a empresa responsável
pelo software, que opera
o sistema, vai nos dar um
demonstrativo de que existe
a possibilidade de retroagir
eventuais empenhos, por
conta de uma falha já corrigida do programa”, finalizou.

Ex-presidente Charles Fernandes comandou Câmara durante contrato

Lorena discute reforma administrativa após
decisão que retirou cargos na Prefeitura
Projeção de mudanças chega a oitenta postos e 35% para efetivos; vereadores questionam medida
Fotos: Divulgação PML

Rafaela Lourenço
Lorena

Após a extinção de 146
cargos e 82 demissões realizadas no início do mês, a Prefeitura de Lorena segue com
os trâmites de reestruturar
a administração. O Executivo realizou uma audiência
pública para apresentar a
proposta de criação de cargos e gratificações. O projeto
deve ser encaminhado para
os vereadores nesta semana.
A audiência pública para
apresentar a proposta de
reforma administrativa que
está sendo finalizada pela empresa Perfix Consultoria, vencedora da licitação, contou
com a participação popular,
dos secretários de Negócios
Jurídicos e Administração,
Adriano Aurélio dos Santos
e Daniel Malerba, respectivamente, e dos vereadores,
com exceção de Washington
da Saúde (PPS), Bruninho
Ribeiro (PPS), Fábio Matos
(PCdoB) e Waldemilson da
Silva, o Tão (PR) que enviaram as assessorias.
Foram cerca de duas horas

O prefeito Fábio Marcondes e a vice Marietta Bartelega; administração passa por reformulação em cargos

e meia de apresentação e esclarecimentos de dúvidas dos
parlamentares e moradores.
De acordo com o secretário de
Negócios Jurídicos, Adriano
Aurélio dos Santos, o diretor
da empresa Ivan Jacomassi
Junior apresentou o projeto,

a metodologia, as necessidades de criação dos cargos, as
linhas de direções de chefia,
os cargos de comissão e os
meios necessários para a criação das funções gratificadas
que são ocupadas somente
por servidores efetivos.

A nova proposta prevê a
criação de oitenta cargos.
Destes, 35% serão ocupados
por servidores efetivos, ou
seja, 28 funcionários concursados e 52 externos. Dos
38 cargos que sobraram da
extinção da Justiça, 35%

também serão ocupados por
cargos efetivos. “Tivemos aí
uma sensível redução, acho
que praticamente de um
terço daquilo que existia.
Somente o essencial para a
execução do serviço público
com qualidade independentemente do nosso quadro
anterior já ser extremamente enxuto”, comentou Santos
sobre a proposta que traz
apenas 2,4% de servidores
externos.
Um dos vereadores de
oposição, Elcio Vieira Junior,
o Elcinho (PV), questionou se
a proposta será um “cheque
em branco” para o prefeito
Fábio Marcondes (sem partido) preencher os cargos
de acordo com sua própria
vontade. Jacomassi explicou
que cada cargo tem os requisitos para ocupação como
experiência e formação, não
sendo uma distribuição arbitrária. “Cada diretor só está
sendo criado porque tem o
departamento, os cargos não
estarão soltos à deriva. Cada
posição funcional vai estar
corretamente mensurada”.
Segundo Santos, a audiên-

cia foi importante para os
vereadores e a população
verificarem a idoneidade
da empresa que fez o diagnóstico. “Achei interessante
porque tivemos uma participação da população. Recebi
uma relação da Câmara
assinada por cerca de 70
pessoas”, frisou o secretário
de Negócios Jurídicos.
Para o morador Thiago da
Silva Ribeiro, que participou
da reunião, há desvio de
funções dentro da Prefeitura. “Trabalho lá dentro e
conheço isso de perto. Tem
jardineiro dirigindo. Pago
meus impostos em dia e não
tenho medo de retaliação.
Fica só um grupinho pequeno sendo beneficiado”.
Os secretários presentes
não comentaram o fato. O diretor da Perfix explicou que
não cabe a esta prestação de
serviços auditar as funções
exercidas pelos funcionários,
e sim analisar os cargos
existentes, os de possível
criação e suas exigências. De
acordo com Santos, dentro
da proporção de cada secretaria, todas serão atingidas
por essa redução, mas todas
terão cargos nesta nova estrutura organizacional.
A expectativa é de que
o projeto seja finalizado e
encaminhado para a Câmara
ainda nesta semana. O Executivo segue otimista para
conquistar a aprovação da
maioria dos vereadores.
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Bastidores da Política
Um pé dentro...

...outro fora A indefinição partidária do prefeito Marcus Soliva
com vistas a próxima eleição está
com os dias contados, ou melhor,
meses. Rolou entre os bem informados de Guará que o Democratas
está perto de receber sua filiação, já
que os tucanos do pedaço estavam
fazendo ‘paredão’ contra seu nome
no Palácio do Bandeirantes. Já que
dificultaram as coisas com Doria,
com o vice governador, Rodrigo
Garcia, o terreno é mais firme.

Concentração

Rola pelas esquinas de Guará que
o PSDB está passando em revista
todos seus filiados para convocação
2020. Disseram
que para evitar
uma debandada geral, nomes
como o Dr Marcelo Meirelles
e Edson Riccomi estão sendo anunciados
como puxadores Marcelo Meirelles
de votos para empolgar a torcida,
quer dizer, os postulantes à Câmara.

Faca no pescoço

Após pressão popular a Câmara
de Aparecida, enfim, definiu os
membros da CPI que deverá apurar
os procedimentos do prefeito Ernaldo Marcondes, que levou a Justiça
a afastá-lo do cargo há cerca de
três meses. Embora o pacificador
Adilson Boi na Brasa faça arte da
Comissão, os vereadores Xande e
Dudu – considerados mais ‘incendiários’ – dividem a presidência e
relatoria da investigação. Mesmo
assim, afirmam pelas esquinas que
caso o relatório seja para cassar definitivamente o mandato de Ernaldo,
os votos no plenário não seriam
suficientes. Perguntem à vereadora
Cida Castro...

Perspectiva do novo

Com as eleições se aproximando,
ouve-se com mais frequência entre a
turma da reza: “Fernandinho eleito,
a Renovação Carismática satisfeita”.
Muitos estão convictos que já é
tempo de pensar em alguém com o
coração cristão e a alma respeitosa
para representar a Entidade no Legislativo de Lorena. Perguntem ao
diácono...

Sopa de ‘cebola’

Se a reeleição de Renato Celoba
depender dos empresários, em especial do ramo de supermercados,
a especulação política de Pinda
acredita que terá muita dificuldade.
Nesta semana,
o projeto de sua
autoria que tenta
limitar o tempo
de espera dos
consu midores
nas filas dos estabelecimentos,
sob ameaça de
penalidade, quaRenato Cebola
se foi aprovado na Câmara Municipal. Ah! O projeto, se aprovado,
incumbirá o prefeito a fiscalização
das filas. Resumindo, além de criar
a dificuldade, passa a bola para o
outro resolver...

Pontos divergentes

É visível que o prefeiturável Rafael Goffi está em plena campanha
contra Isael Domingues nas ruas e
também na tribuna da Câmara. Pela
sua postagem nas redes sociais, ele
dá a entender que uma gestão municipal só é válida se for de ‘braços
dados’ com o governo do Estado,
neste caso, o Doria. Tem gente perguntando pelas esquinas de Pinda,
se um dia for prefeito, vai transferir
seu gabinete para os corredores do

Palácio do Governo?

Bola de cristal

O PR de Guará está prometendo
ancorar no pier eleitoral de Marcus
Soliva para campanha me 2020, provavelmente pelo portfólio de obras
para apresentar à população na campanha. Disseram que além do vereador Luizão da Casa de Ração, o
ex-vice-prefeito Dr Rogério Barbosa
e o Padre Reginaldo entenderam que
a ponte com os governistas é uma
das melhores opções para garantir
vaga na futura Câmara...

Os auditores do Tribunal de
Contas não conseguiram entender
o dom de previsão do futuro do ex-presidente da Câmara de Cruzeiro,
Charles Fernandes. Provavelmente o
pagamento de R$ 168 mil antecipado ao processo licitatório (para compra de materiais de informática),
pode custar sua saúde eleitoral no
futuro, e de imediato, a reprovação
de seu nome num processo seletivo
para vice de Thales Gabriel. Ah!
Disseram que o Ministério Público
está interessadíssimo no assunto.

Volta Pita

O nome já diz: provisória

Solivando

Com as últimas variações no
plenário da Câmara de Guará, o
prefeito Marcus Soliva entendeu que
o retorno de João Pita às atividades
do Legislativo vai contribuir para
reforço de sua base. Até o início
de outubro, Pita
deve passar o
comando da Secretaria de Turismo ao advogado e ex-vice
prefeito Mário
Augusto Rodrigues Nunes – o
João Pita
Marinho, com
mais de R$ 20 milhões de obras em
andamento. Apesar do curto espaço
de tempo frente ao Turismo da terra
de Frei Galvão, João Pita conseguiu
articular junto ao Estado novos recursos, liberar obras e projetos no
Dade, e dar uma atenção especial
ao calendário festivo do município,

Quinta via

O mercado político de Lorena
aguarda para ver qual será o discurso de campanha (se é que vai ter) do
comerciante JC do Supermercado,
agora que decidiu ser prefeiturável.
Pelo que se ouviu em volta do fogão à lenha do
ex-vereador Aldemir Barbudo
(seu provável
companheiro de chapa), a
ideia é vencer
o oponente Sylvio Ballerine na
JC do Supermercado sola de sapato,
ou seja, andando mais que ele na
cidade. Se vingar a candidatura do
'Jota', ele vai enfrentar na mesma
linha de combate além de Sylvinho, Renato Marton, Beto Mucio
e provavelmente o Major Lescura
como indicado de Fabio Marcondes.
Perguntem ao Jair Pintor!!!

Vice, ou nada...

Comenta-se pelas esquinas de
Cachoeira Paulista que o ex-vereador e ex-candidato de várias
eleições João Bosco Torrada poderá
perder mais uma vez a chance de
conquistar um mandato. Segundo
a aritmética política, hoje sua munição daria pra somar de vice. Para
concorrer ao Executivo, seu calibre
ainda é curto. Falam ainda, que o
melhor caminho para o Torrada é
tentar somar com Aloísio Vieira
(que representa as antigas) ou de
Fernando Hummel (que vem com o
esquadro na mão para por a cidade
no prumo). É isso ou mais quatro
anos sem mandato...

Festa de despedida

É voz corrente em Cachoeira
que a festa de despedida dos atuais
vereadores já tem data marcada, 31
de dezembro de 2020. Pelo menos
90% dos atuais parlamentares estarão se despedindo nesta data da
vida pública por obra e graça das
urnas eleitorais. Segundo as prévias,
dificilmente a população 'escaldada'
com os demandos da 'motolândia'
vai votar nos vereadores que patrocinam a continuidade...

CPI que investiga
Ernaldo tem dois
oposicionistas
Desistência de Cida Castro impede que
comissão tivesse 100% de contrários ao
prefeito afastado por acusação em
contratos para materiais da Educação
Fotos: Arquivo Atos

Corre na boca pequena de Lorena que algumas provisórias distribuídas na cidade podem mudar
de mão até abril do ano que vem,
dependendo é claro, dos ventos
eleitorais revelados através de pesquisas. Pelo andar da carruagem, vai
sobrar órfãos partidários na Praça
pedindo carona de última hora...

O bom filho à casa retorna

A especulação política dá como
certo o retorno do professor Everton
Chinaqui ao quadro de comissionados da Prefeitura de Pinda. Segundo a patuleia, ele, que já atuou de
forma significativa na secretaria de
Esporte, deverá em breve exercer
novas atividades na administração
pública, incomodando ainda mais
o mercado de futuros candidatos a
vice de Isael Domingues.

Mais próximo

Quem apostou que o vereador
Carlos de Moura – o Magrão – seguiria ‘caminhos opostos’ a Isael
Domingues na próxima temporada
de caça aos votos de Pinda, perdeu.
Há 54 semanas da eleição, o parlamentar começa a aparelhar seu discurso com o prefeito Isael, vislumbrando ocupar o mesmo palanque
de campanha, onde não vão faltar
obras e realizações para chegar no
eleitor em busca da reeleição.

Perguntar não ofende

O barulho todo que a oposição
tem promovido nos últimos dias na
Câmara de Lorena, em represália ao
empréstimo de R$ 10 milhões que o
prefeito Fábio Marcondes pretende
para viabilizar várias obras na cidade, incluindo a revitalização da
Peixoto de Castro, é por ideologia
partidária (por já se sentirem no poder em 2021) ou por falta de ace$$o?

E por falar em obras...

...o prefeito Fábio Marcondes
autorizou termo de referência para
licitar a construção de um moderno
Centro de Eventos – numa área de
13.000 m² entre a Yakult e o Eco
Valle Shopping. Com investimento
de aproximadamente R$ 3 milhões,
o local deverá ser o destino de todas
as festas tradicionais da cidade, e
abrirá espaço para o mercado de
entretenimento que movimenta
grandes cifras em eventos. Vale
lembrar que a área foi doada à Prefeitura pelo empresário Eugenio
Boffi, com prazo de dois anos para
conclusão do projeto.

Geração da renovação

Com os ventos favoráveis para
renovação na Câmara de Lorena,
o mercado político segue fazendo
suas apostas e fomentando novos
nomes. Esta semana o nome que
esteve em evidência nas rodas
como um provável candidato a
vereador foi do
Bruninho Marcondes
empresário Bruninho Marcondes,
que conta com apoio de uma classe
diferenciada na cidade...

O prefeito afastado, Ernaldo César Marcondes, agora alvo de CPI dos kits escolares
Rafael Rodrigues
Aparecida

Foram duas semanas de expectativa, até que na última segunda-feira,
(16), o presidente da Câmara de
Aparecida, Wadê Pedroso (DEM),
definisse os nomes dos vereadores
que farão parte da CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) que irá
apurar acusações de irregularidades
cometidas pelo prefeito afastado
Ernaldo Cesar Marcondes (MDB).
Dois vereadores que compunham
a bancada de oposição durante o
governo de Marcondes farão parte
das investigações: Carlos Alexandre
Rangel dos Santos, o Xande (PSD),
foi nomeado presidente da comissão, ao lado de José Reis Junior, o
Dudu (PR), que atuará como relator.
Ainda durante a escolha dos nomes,
a vereadora Cida Castro (DEM) foi
convidada a compor a CPI como
membro, mas abdicou da função,
dando espaço para que Adilson José
de Castro, o ‘Boi na Brasa’ (MDB),
fosse o escolhido para completar o
colegiado.
A desistência de Cida Castro impediu que o grupo fosse formado
por três oposicionistas ao prefeito
afastado. Para Dudu, o fato da maioria ser composta por vereadores
críticos de Marcondes não interfere
no andamento dos trabalhos. “Não
vai influenciar em nada, porque
a decisão vai se basear em fatos
legais. A CPI não é um processo de
cassação, e sim uma comissão para
investigar essas denúncias. Ninguém

está falando em cassar o prefeito, só
queremos apurar os fatos”.
A demora na composição dos
membros da CPI e a maneira como a
comissão foi formada gerou desconfiança da oposição quanto a validade
da investigação. Dudu não descartou
que a defesa do prefeito afastado pode
até alegar que o colegiado foi criado
de maneira equivocada.
Segundo o vereador, o presidente da
Câmara deveria ter feito um sorteio no
dia da abertura da CPI (2 de setembro), com a escolha dos nomes, mas
Pedroso deixou a escolha apenas para
o último dia 16, por meio de indicação,
e não por sorteio. “Pode ser que nos
prejudique, mas não podemos cancelar a CPI, porque estamos fazendo
nossa parte para esclarecer os fatos
para população de Aparecida. Agora,
se acharem que o trâmite foi todo
errado, não temos culpa, partiu da
mesa da Casa a forma de indicação”,
refutou Dudu.
Com as nomeações, o presidente da
Comissão, o vereador Xande, enviou
as denúncias ao prefeito afastado para
apresentação de defesa, em um prazo
de dez dias, a contar do recebimento
da documentação. Os vereadores
têm noventa dias para finalizar os
trabalhos
Durante entrevista à Rádio Pop,
Xande acredita que irá trabalhar para
concluir antes o relatório: “Vamos buscar uma atenção rápida para dar uma
resposta para sociedade. Temos um
prazo de noventa dias para concluir
os trabalhos, mas vamos ver se antes
desse prazo já poderemos apresentar
o relatório final”, explicou.
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port fsl, 1.6, flex, ano
2011, preta, conservada. Falar com Clóvis. Telefone: 997419756

– 8kg – 110v – branca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lavatório de salão – verde
– ótimo estado. Tr.F:
99726-7833

PPinda – Vendo Biz
125 ES ano 2012 –
Flex - partida elétrica.
Tr.F: 97404-1140

Ubatuba- Vendo Fiat
Palio Fire 1.0, ano
2003, modelo 2004.
Todo revisado, mecânica perfeita. Telefone: 98133-3854

0934

Ubatuba- Vendo Blazer completa DLC
4.3, ano 98/99, gasolina, engate para
2.500kg, molas reforçadas. Valor R$
15.500,00. Telefone:
99633-6430

Pinda – Vendo Pálio EX 1.0 fire ano
2002 – G – 2pts. Tr.F:
3912-3522

Pinda – Vendo Vectra
GTX ano 2011 – Flex
– c/manual – 4pts –
prata – IPVA pago.
Tr.F: 98182-7556

Pinda – Vendo Fiat
S t r a d a a n o 2 010
– completa – cabine estendida. Tr.F:
Pinda – Vendo Duster 99659-6008
Techroad 1.6 Hi-flex
– 16v – ano 2014 – G. Pinda – Vendo Titan
150 ES Mix ano 2009
Tr.F: 99132-5733
– conservada. Tr.F:
Pinda – Vendo Uno 99155-8673
ano 93 – azul – conservado. Tr.F: 99199- Pinda – Vendo Fazer
150 ano 2015 – ver0341
melha – 10mil Km.
Pinda – Vendo Fusca Tr.F: 97404-1116
ano 1975 – motor
1500 – G – verme- Pinda – Vendo Fan
lho – aro 14. Tr.F: 160 Start ano 2016
– ve r m e lha. Tr. F:
98897-7410
98151-3195
Pinda – Vendo Toro
ano 2019 - completo Pinda – Vendo Kawa- 1.8 16v Flex, auto- saki 2300 ano 2016
mático. Branco. Tr.F: – revisada – c/manual – 300cc. Tr.F:
(11) 98040-3128
3207-2489
Pinda – Vendo Escort
GL 1.6 MPI ano 93 Pinda – Vendo Fazer
– A – cinza – IPVA ano 2012 250 cc –
pago – alarme/som. vermelha – ótimo estado. R$ 98267-7188
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Citroen Xsara Picasso
2.0 - 16v – Aut.- ano
20 05 – G – preto
– c o m p l eto. Tr. F:
99766-5469
Pinda – Vendo Ford
Ka ano 2009/2010
1.0 – Flex – vermelho. Ac eito troc a.
Tr.F: 99765-2069

Pinda - Vendo Fan
150 ano 2011 – preta
– doc.ok. Passo cartão. Tr.F: 99773-6751
Guará- Vendo Renout Clio, ano 2002,
completo. Telefone:
3132-2480

Guará- Vendo Agile
LTZ, 1.4, flex, ano
Pinda – Vendo San- 2013, branco, comdero Step Way ano pletm com 80,000.
2014 – 1.6 – Flex – Telefone: 3105-3814
preto – 4pts –IPVA
pago. Tr.F: 99707- Guará- Vendo Ecos-

Pinda – Vendo Fazer
250 – ano 2014 –
Flex – branca. Tr. F:
99724-9808
Pinda – Vendo Fan
125 ES ano 2009 –
Preta – perfeito estado. Tr.F: 99140-4260
Pinda – Vendo Titan
125 KS ano 2003 –
doc.ok – verde. Tr.F:
99727-8710
Pinda – CG Titan
150 ESD ano 2008 –
cinza – doc.ok. Tr.F:
99158-1806
Pinda – Vendo Bros
150 ESD ano 2008
– ve r m e lh a. Tr. F:
99775-8088
Pinda – Vendo Suzuki
GSR 150 – ano 2016
– prata. Aceito troca.
Tr.F: 99665-4632
Pinda – Vendo Twister 250 ano 2018 –
doc.ok, único dono.
Tr.F: 98862-4206
Pinda – Vendo Titan
150 ESD ano 2008 –
doc.ok – revisão em
dia. 3º dono. Tr.F:
99771-9345
Pinda – Vendo Falcon NX ano 2007 –
preta. Tudo original.
Tr.F: 98136-9224
Pinda – Vendo CG
160 Flex ano 2016p e r i c i a d a . Tr . F :
98898-1312
Pinda – Vendo Biz
110 ano 2016 – vermelha – Doc.ok –
pneus novos. Tr.F:
98702-0730
Pinda – Vendo Fan
150 ESD Flex ano
2013 – Doc.ok ate
jul/2020 – preta. Tr.F:
99210-7842
Pinda – Vendo
Fan 150 ESD ano
2014/2015 – preta

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2019 PROC. Nº 436/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material para limpeza das piscinas do Complexo Aquático
no Centro Social Urbano – CSU, conforme descrição, quantitativos e demais
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
CNPJ: 15.725.489/0001-36
VENCEDORA DOS TENS: 6.
VALOR TOTAL: R$ 11.940,00 (onze mil novecentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/09/2019.
CONTRATADA: APONTUAL COMÉRCIO EIRELI EPP
CNPJ: 08.307.817/0001-19
VENCEDORA DOS TENS: 3, 4, 9, 10.
VALOR TOTAL: R$ 49.465,00 (quarenta e nove mil cento e cinco reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/09/2019.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2019 PROC. Nº 395/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de consumo de prótese odontológica para o
Centro de Especialidades Odontológicas I e II e Estratégias da Saúde da Família,
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 02.136.854/0001-25
VENCEDORA DOS TENS: 1, 29, 37, 48, 52, 216, 222, 237, 276, 284, 293.
VALOR TOTAL: R$ 10.135,16 (dez mil cento e trinta e cinco reais e dezesseis
centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/09/2019.

Pinda – Vendo terreno Pq.Sangri-lá
– c / 2 5 0 m 2 . T r. F :
99153-4726
Pinda – Vendo terreno plano, murado,
c/300m2 – Sta Cecilia – doc.escritura
e IPTU em dia. Tr.F:
99754-3607
Pinda – Vendo casa
– Araretama – Tr.F:
98407-0604/991340999
Pinda – Vendo casa
– c/187m2 de AC,
c/2dorms. s/1ste, doc.
ok ou troco com casa
de menor valor. Tr.F:
98301-4792
Pinda – Vendo casa –
Liberdade II – c/2dorms., sala, coz., banh.,
á/serv., murada. Tr.F:
99154-1390
Pinda – Vendo terreno – Pasin – c/125m2.
Tr.F: 99153-4726
Ubatuba- Alugo
apartamento, bairro
Marafunda. Com um
dormitório, sala conjugada com cozinha,
banheiro e lavanderia. Não possui garagem. R$ 630,00 +
30,00 de água. Luz
Separado. Telefone:
99792-1960

U b a t u d a - Ve n d o
Apartamento com 2
quartos (1 suíte), sala
2 ambientes, varanda
Gourmet, cozinha,
1 banheiro social, 1
vaga garagem, armário nautico, zeladoria.
Telefone: 12 38337475
Ubatuba- Vendo casa
em condominio fechado de Ubatuba.
Fechado, com cachoeira e rio. 3 qauatos,
sauíte, aceita casa
em Guará. Valor R$
350.000,00. Telefone:
99614-2077
Ubatuba- Vende ou
troca casa em Ubatuba Ipiranguinha, com
3 quartos, 2 banheiros, edícula, garagem
para 3 carros.Escritura ok. Telefone: 31321325 ou 99158-8447
Lorena- Vendo ótima
casa, com 2 quartos, sala, copa, 2 banheiros, 2 cozinhas,
garagem para 2 carros, área de serviço.
Bairro Santo Antonio.
Telefone: 99181-2603
Guará- Vendo ou
troco um terreno no
monte verde 20x50.
Valor: 40.000,00. Telefone: 98120-2518

Ubatuba- Alugo casa
para 16 pessoas, com
4 suítes, cozinha, varanda, churrasqueira, ducha, garagem
murada para 8 carros, a 500m da praia
do lazaro. Telefone:
99788-0243

Guará- Vendo casa
no Portal, 4 quartos,
2 suítes, 3 salas,
varandas, área lazer, garagem para 4
carros, fase 1. Valor:
590.000,00. Telefone:
3122-6780 ou 981066670

Ubatuba- Alugo Apartamento, casa, kitnet
em Ubatuba. Próximo
a praia grande tenório. Telefone: 38321317

Guará- Vendo Apartamento no Village Santana, 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro e
varanda com churrasqueira. 1° andar.
Valor: 205.000,00.
Telefone: 99614-2077

Ubatuba- Alugo Apartamento Itaguá, 15
minutos a pé da praia
grande. 2 quartos
com ar, sala, cozinha,
banheiro. Telefone:
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou
vende-se galpão industrial ou comercial.
Portaria, sala de reuniões, ambulatório,
sanitários, poço artesiano, cabine de
força, duas entradas de frente para
a dura, amplo escritório e grande área
de estacionamento.
Telefone:3157-3416
ou 98128-2899
Guará- Aluga-se uma
casa no Jardim Santa
Luzia. 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro,
quintal e garagem
coberta para 2 carros.
Valor: R$ 700,00. Telefone: 99614-2077
Ubatuba- Vendo ótima casa no Itagua.
Três quartos, sala
de tv/jantar, cozinha
americana, banheiro social, lavandeira,
piscina e garagem.
Agende sua visita.
Telefone: 99144-0630

EDITAL DE LEILÃO
“PRESENCIAL e ON-LINE”
Ronaldo Milan, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 266, com escritório na Rua. Quatá, n° 733, Vila Olímpia, em São Paulo/SP,
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Securities Companhia de Securitização, inscrita no CNPJ sob n°
03.767.538/0001-14, com sede na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Financiamento com Constituição
de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e outras Avenças, firmado em 10 de agosto de 2011 em
São Paulo/SP no qual figura como Fiduciante: a) ANIRIS MARIA DE FRANÇA MOTA GONÇALVES, brasileira, viúva, do lar, RG:
24.866.388-4-SSP/SP, CPF: 141.839.158-13, residente e domiciliada nesta cidade, b) FABIO ALVARENGA QUINTINO, militar,
brasileiro, RG: 020441064-1 Ministério da Defesa-Exército Brasileiro, CPF: 257.003.938-16 e sua esposa RITA DE CÁSSIA FRANÇA
GONÇALVES QUINTINO, brasileira, do lar, RG: 29.366.287-3-SSP/SP, CPF 251.499.788-76, casados sob o regime da comunhão
parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77 residentes e domiciliados na cidade de Joinville/SC, c) VALÉRIA MARIA FRANÇA
GONÇALVES BITTENCOURT, brasileira, vendedora, RG: 24.314.080-0-SSP/SP, CPF: 183.909.688-86, e seu esposo WALDIR
UCHOAS BITTENCOURT, brasileiro, economista, RG: 24.290.471-3-SSP/SP, CPF: 265.506.548-40, casados sob o regime da
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na cidade de São Paulo/SP, d) ROGÉRIO FRANÇA
GONÇALVES, brasileiro, solteiro, maior, técnico em química, RG:32.688.149-9-SSP/SP, CPF: 295.692.938-2, residente e domiciliada
nesta cidade, e) VERONICA FRANÇA GONÇALVES, brasileira, do lar, CNH: 05339214449/Detran/SP, CPF: 323.683.238-05, casada
com JOSÉ HENRIQUE FERNANDES PINTO, brasileiro, estudante, RG: 33.400.669-SSP/SP, CPF: 276.952.188-80, casados sob o
regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77 residentes e domiciliados nesta cidade, levará a PÚBLICO
LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 03 de outubro de 2019 às 16:00 horas, na Rua Quatá nº 733,
Vila Olímpia – São Paulo/SP, com lance mínimo igual ou superior a R$ 482.800,06 (quatrocentos e oitenta e dois mil e oitocentos reais e
seis centavos) o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário. Imóvel: Lorena - SP. Bairro
Vila do Ipê - Casa com 248,80m², situado na Rua Almancina Betti Canettieri, n° 153, (Lt 14 da Qd 08). Casa n° 02 Área construída de
248,80m², área do terreno 250,00m², Matrícula 9.906 do Registro de Imóveis de Lorena/SP. Obs.: Ocupada. Desocupação por conta
do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 10 de
outubro 2019, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 334.526,65
(trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos). O arrematante pagará no ato o preço total
da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante a escritura de venda
e compra será lavrada em até 60 dias da data do leilão. Caberá ao arrematante a responsabilidade de contato junto ao Banco Pan para
as providências da lavratura da escritura, o que também correrá por conta do arrematante. Ficam intimadas as partes e seus cônjuges
pelo presente edital caso não localizadas ou notificadas para cientificarão pessoal. As demais condições obedecerão ao que regula o
Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que
regula a profissão de Leiloeiro Oficial. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso
de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na
forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.

Infs.: (11) 3845-5599 - www.milanleiloes.com.br
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Guará- Casa para
alugar no bairro São
Dimas. 1 quarto, sala,
cozinha, banheiro,
área de serviço. Telefone: 3125-3748

ALUGUEL

cama novo e um frigobar novo. Tratar
Pinda – Alugo casa
com Carlos no tele– Morumbi – c/2dorfone: 99776-9390 ou
ms. s/1ste e demais
98197-2422
dependências. Tr.F:
99204-3114
Guará- Smartphone
zenfone 3 max 32gb
Pinda – Alugo casa
em ótimo estado,
– Mantiqueira – c/1
com carregador, cor
dorm., sala, cz.,
dourado. Telefone:
banh., garagem co99676-2284
berta. Tr.F: 996644728
Guará- Vendo uma
rack, uma cadeira de
Pinda – Alugo Casa
escritório e um apaIpê 2 – próx. Caixa
relho de som antigo,
Econômica – c/2dordisco vinil. Falar com
ms., sala, coz., banh.,
Ana. Telefone: 3133garagem.Tr.F: 981794455
0152/99647-4378
Guará- Vendo uma
Pinda – Alugo casa –
HD 250gb segabaVila Rica – c/2dorms.,
te barracuda 7200.
sala, coz., banh., á/
R$ 100.00. Telefone:
serv., garagem co99676-2177
berta, edícula nos
fundos. Tr.F: 99110- Guará- Telhas de
8420/3522-6259
aço com 3metros,
ótimo preço. TelefoPinda – Alugo Casa
ne: 3132-1571
– Cidade Jardim –
c/4cômodos. Tr.F: Guará- Doces ca99233-7616/99199- seiros. Canudos re0166/99196-4791
cheados 8unidades
R$ 6.00, bala baiana
Pinda – Alugo quarto
6unidades R$ 4.00,
mobiliado para rapaqueijadinha 20unidazes – incluso água/
des R$ 5.00. Telefoluz – prox. Pça da
ne: 98840-9123
Cascata. Tr.F: 988762142
Sped Contabilidade,
escritório de contabilidade na Praça HoGuará- Vende es- mero Ottoni 61Cent a c i o n a m e n t o e tro Guaratinguetá
lava rápido o cen- contato Whatsapp
tro de Guarpá. R$ 12982293908
12.000,00. Telefone:
Pinda – Vendo apa98192-3964
relho de oxigênio porGuará- Vendo exce- tátil c/NFiscal. Tr.F:
lente prédio com 3 99195-8696
apartamentos, 1 saPinda – Vendo vidros
lão comercial. Todos
vários tamanhos.
alugados. Boa renda.
Tr.F: 97403-4019
Valor R$ 550.000,00
Telefone: 99621-1228 Pinda – Vendo cômoda antiga de madeira.
ou 3133-6768
Tr.F: 97403-4019
Guará- Lingirie e roupas, revenda lingerie Pinda – Vendo bicie roupas, lucre certo. cleta carga, reforçaTelefone: 99191-7274 da. Tr.F: 99207-4300
Ubatuba- Empadão
de Frango. Peça já
o seu! Fresquinho.
Telefone: 99169-7093
ou 3832-5447

Ubatuba- Roupas,
Guará- Alugamos sapatos e acessórios
sítio nas pedrinhas é no Empório Dondopara finais de sema- cas Bracho. Telefone:
na e eventos. Tele- 99781-5751
fone: 98125-0646 ou
Lorena- Vendo Estufa
99162-1055
de esterelização e sePinda – Alugo quar- cagem digital. Modelo
to p/rapazes, inclu- el 1.1 digital, medidas
so água e luz. Tr.F: internas (lxaxp) 31,0
98876-2142
x32,0 x 29,5cm. VolPinda – Alugo galpão tagem 127 ou 220v.
c/200m2 no Arareta- Capacidade 30 litros
ma. Tr.F: 99181-1112 potencia: 550 watts.
Telefone: 3152-4744
Pinda – Alugo Kitnet
no Araretama prox. Lorena- Vendo um
Escola Caique. Tr.F: forno industrial da
m a r c a Te d e s c o
99155-6413
FB900 refratário a
Pinda – Alugo casa gás, em ótimo estano Vale das Acácias do de conservação.
– ótimo estado. Tr.F: Telefone: 3157-8408
99638-3675
Guará- Vendo Sofá

Pinda – Vendo máquina de lavar GE
– 15kg. Tr.F: 991650595
Pinda – Vendo barraca de feira – semi
nova. Tr.F: 997631562
Pinda – Vendo trailer
3x2 preto semi novo,
documentado, emplacado, parcela no
cartão em 5x. Tr.F:
99118-7788
Pinda – Vendo bicicleta elétrica – c/nota
fiscal. Tr.F: 982991607
Pinda – Alugo mesas
e cadeiras p/festas e
eventos. Tr.F: 997402944
Pinda – Vendo máquina de café expresso
Tres corações. Tr.F:
99110-3753
Pinda – Vendo free-

Pinda – Aulas particulares de Espanhol.
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e
serviços gerais em
chácaras, sítios e fazendas. Tr.F: 997252702
Pinda – Faço serviço
de montador de moveis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higienização em sofás,
bancos de carro.
Orçamento sem
compromisso. Tr.F:
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e
Pintura de telhados.
Quer deixar seu telhado novo? Temos
a Solução! Lavagem
e reparos, aplicação
de resina. Ligue e
faça seu orçamento.
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e
carretos para região
e grande São Paulo.
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos
e manutenção de
celulares. Troca de
touch, display, flex,
desoxidação, desbloqueio de operadora, desbloqueio de
senhas, desbloqueio
de android. Telefone:
99649-1192
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 janelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00),
vitraux de alumínio
c/vidro (0,60 x 0,60),
guarda-roupas e rack
com rodinhas. Tr.F:
99134-2839
Pinda – Vendo Maça
do amor tradicional

e com cobertura de
chocolate, bala baiana e bombons sob
encomenda. Tr.F:
99721-4774
Pinda – Vendo 2
bicicletas aro 26 e
aro 24. Tr.F: 996167583/3522-0580

Pinda – Vendo micro-ondas Brastemp
– 30L – função grill
– 220v. Tr.F: 982514042
Pinda – Compro discos de vinil – LPs
– gibis – vitrolas –
brinquedos antigos.
Itens colecionáveis.
Tr.F: 98836-9450

Pinda – Alugo carrinho de pipoca e
máquina de algodão
doce para festa de
aniversário. Tr.F:
99253-0732

Lorena- Fazemos
instalação de ar-condicionado com
preços que cabem
no seu bolso. Venha
fazer um orçamento
sem compromisso
ainda hoje. Telefone:
98251-5779

Pinda – Vendo micro-ondas Electrolux
110v – pouco uso –
parcelo. Tr.F: 981224819

Guará- Eletricista e
pedreiro. Faço bom
orçamento. Falar
com Jued. Telefone:
98174-1238

Pinda – Vendo geladeira 220v –branca
– ótimo estado. Tr.F:
98228-4604

Guará- Faço conserto de fogão e desentupimento de fornos e
bocas de fogão. Telefone: 99754-0928

Pinda – Vendo freezer Consul Slim
110v –funcionamento
perfeito. Tr.F: 991462576
Pinda – Vendo fritadeira elétrica Mondial
c/NF. Tr.F: 991749419
Pinda – Vendo Aparelho ar condicionado
LG 9.000BTU R-22
– 220v – quente/frio.
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo fritadeira a gas – profissional Mod.2000E.
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafeteira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F:
98818-5711
Pinda – Vendo forno
elétrico Suggar 110v
1750w. Tr.F: 981376004
Pinda – Vendo Secadora de roupa Suggar

Guará- Sou cuidadora de idosos, formada, qualificada.
Procuro oportunidade de trabalho. Falar
com Ana no telefone:
99130-5135
Guará- Monto e desmonto, conserto imóveis em geral. Atendo o vale. Telefone:
3133-4452
Guará- Conserta-se
máquina de lavar,
fogão, geladeira, microondas. Paulo no
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digitação currículo. Tr.F:
99203-6629
Pinda – Aulas particulares de Matemática
e inglês. Tr.F: 991917647
Pinda – Aulas para
iniciantes de whatsapp e outros. Tr. F:
98887-2196
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Estado investe no turismo com projeto de
R$ 19,5 milhões para obras de estrutura
Onze cidades são beneficiadas com reconsideração de convênios de Doria; Guará garante verba para área rural
Fotos: Marcelo Augusto dos Santos

Rafaela Lourenço
Região

Após o contingenciamento
de verbas no turismo, o governador João Doria assinou
146 convênios na ordem de
R$120 milhões para o setor.
Na região, cidades como Aparecida e Ubatuba estão entre
as beneficiadas, já Guaratinguetá conquistou verba para
pavimentação na área rural.
Para a RMVale (Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) foram
destinados cerca R$ 19,5
milhões através do Dadetur
(Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos Municípios Turísticos). No total,
onze cidades foram contempladas, Aparecida, Areias, Caraguatatuba, Cunha, Jacareí,
Monteiro Lobato, Paraibuna,
Santa Branca, Santo Antonio
do Pinhal, São Luiz do Paraitinga e Ubatuba.
A Prefeitura de Ubatuba divulgou que, de acordo com o
Estado, a reconsideração dos
convênios cancelados por falta de empenho foi feita graças ao descontingenciamento
de R$ 100 milhões pelo
governo de São Paulo. O município lembra que o esforço
da secretaria de Turismo em
viabilizar a execução dos contratos cancelados em 2018
resultou em 122 convênios
aptos para a assinatura. “O
crescimento de 7,7% do turismo paulista é o resultado do
empenho dos municípios na
promoção do Turismo de São
Paulo. É papel da Secretaria
incrementar, manter e requalificar o fluxo turístico, e os

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, principal destino de turistas religiosos no país; região conta com novo investimento
Fotos: Reprodução GESP

Doria, que assinou recondução de verbas para turismo na RMVale

Pode
entrar
que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara
de Guará e de quem vive nela.
Suas decisões espelham as
necessidades e exigências dos
cidadãos para se transformarem
em leis, tornando a cidade cada
vez mais moderna, agradável e
bonita, melhorando a qualidade
de vida de todos.
Participe das atividades da
Câmara, conhecendo o processo
legislativo e ajudando a garantir
sua transparência.
Afinal, a Câmara é sua.
Assista às sessões da Câmara
todas as terças e quintas-feiras,
às 18h: Av. João Pessoa, 471,
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

Câmara Municipal da
Estância Turística de

GUARATINGUETÁ

Ética e transparência, a serviço do povo.
Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

municípios do interior são os
nossos principais parceiros
nesta ação”, salientou secretário executivo do Turismo,
Marcelo Costa.
Com um investimento de
aproximadamente R$ 230
mil, Aparecida, principal
destino do turismo católico
no Brasil, com cerca de 13
milhões anuais, poderá substituir a iluminação pública
com lâmpadas de LED no
Centro e principais avenidas.
Entre as obras, estão as revitalizações da rua Benedito

Macedo e Alameda Chad
Gebran com R$ 1.053,620
e R$ 461.597, respectivamente. O maior recurso está
na implantação do Parque
Urbano, no antigo Estádio
Municipal Vicente de Paula
Penido, que receberá cerca
de R$ 990 mil.
Apesar de Guaratinguetá
não estar na lista de beneficiados destes convênios,
a secretaria Municipal de
Turismo voltou da mesma
reunião com uma verba de
R$ 1,194 milhão para obras

na área rural. O valor será
investido na pavimentação,
com bloquetes sextavados,
da estrada das Pedrinhas,
que faz ligação ao bairro
Gomeral. Cerca de duzentas
famílias serão beneficiadas.
“Dos R$ 3,3 milhões que
eram para fazer 18 pontos
críticos, foram liberados
apenas um terço, então serão
seis pontos críticos atendidos
no local. Vamos abrir um
processo licitatório, o pessoal
do Dade (Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento
das Estâncias) vai vir acompanhar todo o processo para
ir liberando parte a parte
durante a execução do projeto”, explicou o secretário
de Turismo João Pita (PSB).
A expectativa da Prefeitura
é de que o contrato esteja
assinado até o final do ano,
e começar as obras no início
de 2020.
Ubatuba foi contemplada
com uma das maiores fatias
do convênio para a região.
De acordo com a Prefeitura,
aproximadamente R$ 6 milhões serão empenhados na
segunda etapa da revitalização da orla da Maranduba;
revitalização da avenida
Leovigildo Dias Vieira, no
Itaguá; recapeamento de
ruas centrais do município;
segunda etapa da reurbanização da avenida Iperoig
e a construção do mirante
da Praia Grande com praia
das Toninhas. “Quando foi
anunciado o cancelamento
do encaminhamento dos
recursos após a eleição,
fizemos questão de nos mobilizar para que, juntamente
ao Codivap, pleiteássemos
a revisão de verbas que já
estavam certas. Tudo vem no
tempo certo e, agora, conseguiremos dar continuidade
a projetos e iniciar novos”,
salientou o prefeito Délcio
Sato (PSD).

