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Vereadores de Aparecida, que aprovaram solicitação do uso de verba de R$ 8 milhões para a conclusão de obra da estação de esgoto

Câmara de Aparecida aprova 
uso de R$ 8 milhões para ETE
Obra inacabada ultrapassa os R$ 22 milhões; valor vem de programa estadual

Rafael Rodrigues
Aparecida

A Câmara de Aparecida 
aprovou por 5 votos a 3 o 
projeto que autoriza a admi-
nistração municipal a buscar 
crédito com a Agência de Fo-
mento do Estado – Desenvol-
ve São Paulo no valor de R$ 5 
milhões. A matéria contempla 
também abertura de crédito 
adicional suplementar no 
orçamento do Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) 
de R$ 3 milhões.

Os R$ 8 milhões autoriza-
dos serão empregados em 
projetos relacionados ao tra-
tamento e coleta de esgoto na 
cidade, como a finalização da 
ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto), construída pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, no valor de R$ 22 
milhões, mas que nunca fun-
cionou efetivamente.

Um dos votos contrários foi 
do vereador José Luiz Reis, o 
Dudu, (PR), que alegou falta de 
tempo para debater o projeto 
e a falta de especificação da 
aplicação dos recursos. “Não 
tem nada explicado no proje-
to. Não sei quanto será usado 
para terminar a ETE e quanto 
para aplicar no bairro Santa 
Edwirgens. Não somos contra 
o investimento, queríamos 
que a matéria fosse retirada 
e voltasse paro o prefeito para 
ele mostrar onde e quanto 

será gasto”, contou Dudu. “Um 
projeto desse tamanho, não 
poderia ser votado tão rápido. 
Achei uma irresponsabilidade 
aprovarem um projeto desse”, 
justificou o vereador, que 
tentou entrar com pedido de 
vistas, para impedir a votação, 
mas sem sucesso.

O presidente da Casa, Mar-
celo Marcondes (PV), que faz 
parte da base aliada do Gover-

no, não votou, mas justificou a 
urgência do projeto alegando 
falta de tempo para novas 
discussões. “Foi uma sessão 
extraordinária por conta do 
prazo que o Estado deu para a 
Prefeitura. O Governo enviou 
no último dia 12 de julho a 
lista de documentos necessá-
rios para o financiamento, e 
o Executivo teria até o dia 25 
para enviá-los, entre os quais, 

essa lei autorizativa”.
Além de Dudu, Ana Alice 

Vieira Braga (PODE) e Carlos 
Alexandre Rangel dos Santos 
(PSD) votaram contra a maté-
ria. A vereadora Cida Castro 
(DEM) não compareceu por 
problemas pessoais. Sobre 
a derrota no pedido de vis-
tas, Marcondes disse que os 
vereadores da base aliada 
ou oposição terão oportuni-

dade de fiscalizar todos os 
processos das obras. “Vai ter 
licitação, depois a contratação 
e execução da obra, prestação 
de contas, ou seja, várias eta-
pas que o Legislativo poderá 
fiscalizar”.

Estação de Tratamento – O 
investimento de R$ 8 milhões 
nas obras em Aparecida serão 
pagos integralmente por 
meio do Saae, mesmo a obra 

da ETE sendo do Estado de 
São Paulo.

A “queda de braço” vencida 
pelo Estado começou no se-
gundo semestre do ano passa-
do, quando foi anunciado pelo 
Governo que não seriam mais 
aplicados recursos estaduais 
nas obras das ETEs. “Essa foi 
uma de nossas brigas, tanto 
minha como do prefeito. Até 
o meio do ano passado o Go-
verno disse que terminaria a 
obra, mas aí voltaram atrás 
e disseram que não iriam 
dar dinheiro. Só iam pagar 
os juros do empréstimo que 
estamos pleiteando”, expli-
cou o diretor do Saae, João 
Marcos Guimarães.

Segundo Guimarães, os 
R$5 milhões, que serão em-
prestados do projeto, sem 
juros, devem ser pagos pela 
autarquia em dez anos, ou 
seja, os próximos prefeitos 
ficarão com a conta da obra 
iniciada pelo governo esta-
dual.

Atualmente, a ETE coleta 
parte do esgoto da cidade 
(cerca de 70%), mas não trata 
nenhuma porcentagem, ou 
seja, o material chega na es-
tação e cai ‘in natura’ no Rio 
Paraíba. Com as obras, além 
de aumentar para cerca de 
85, todo esgoto coletado será 
tratado antes de ser despeja-
do no Rio Paraíba. 

Mesmo sem detalhes de 
quanto será investido em 
cada obra, a autorização per-
mitirá também ao município 
criar um sistema de captação 
e coleta de esgoto no bairro 
Santa Edwirges, que até hoje 
ainda funciona em sistema 
de fossas.

“Tínhamos uns 4 ou 5 pro-
jetos, mas contratamos uma 
empresa especializada para 
colocar todas as melhorias 
em um único projeto”, fina-
lizou Guimarães.

Cruzeiro reforça fiscalização contra abandono de carros
Departamento de Trânsito notifica proprietários de veículos, e promete recolhimento para pátio municipal

Rafael Rodrigues
Cruzeiro 

O Departamento Munici-
pal de Trânsito de Cruzeiro 
iniciou na última semana 
uma força tarefa para retirar 
das ruas da cidade carros 
abandonados que estejam 
trazendo incomodo para 
população. O setor de fisca-
lização da pasta notificará os 
proprietários, que terão 15 
dias, a partir do recebimento 
do aviso, para retirarem os 
veículos das vias públicas.

Segundo o diretor do DMT, 
Marcelo Garcia, o trabalho 
começou logo no início do 
mês de julho. “Foi quando 
começamos a identificar ve-
ículos abandonados, ou que 
tivessem características. Em 
seguida fizemos um cadastro 
e começamos a emitir a noti-
ficação”, explicou.

Em caso de descumprimen-
to da solicitação de retirada, 
os veículos serão levados 

Veículos abandonados nas ruas de Cruzeiro; Prefeitura implanta sistema que promete acabar com alto número de carros deixados nas ruas

Foto: Divulgação/PMC

para um pátio em Cruzeiro. 
De acordo com Garcia, passa-
dos noventa dias do recolhi-
mento o veículo poderá ser 
levado a leilão.

O local, a princípio destina-
do para depositar os veículos, 
pertence à Prefeitura, mas 
há possibilidade de mudança 
de pátio. “Mas a tendência é 
que ele também seja muni-
cipalizado”, revelou Garcia, 
sem esclarecer ao certo onde 
seriam os espaços.

O diretor destacou também 
que todos os trâmites, desde 
a aplicação das notificações 
aos possíveis leilões dos ve-
ículos, serão feitos através 
de projeto regulamentado e 
aprovado pela Câmara.

A Prefeitura já realizou 
licitação para contratação de 
empresa de guincho, mas não 
especificou os valores que 
serão gastos na operação. 
Garcia frisou que todos os 
custos serão cobertos pelos 
proprietários. 

“O custo poderá ser res-
sarcido através do paga-
mento das taxas por parte 
dos proprietários, quando 

eles forem retirar o veículo. 
Vamos cobrar as taxas de 
recolhimento e a estadia do 
pátio”, explicou.

Além disso, os valores que 
serão arrecadados com os 
possíveis leilões também 
serão usados pela pasta para 

melhoria das vias públicas, 
aplicando os recursos em 
sinalização e segurança do 
transido.
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Comerciante é surpreendido 
por três assaltantes em Pinda

Um vendedor de pizzas foi 
alvo de três assaltantes, na 
noite da última quinta-feira, 
no Araretama, em Pindamo-
nhangaba. 

A vítima, que tem 31 anos, 
relatou em depoimento que 
vendia pizzas pelo bairro 
quando foi surpreendida por 
três jovens que perguntaram 
quais eram os valores dos 

produtos. Na sequência, afir-
mando estar armado, um dos 
rapazes anunciou o assalto. 
Além do aparelho celular, 
o comerciante teve R$ 132 
roubados. 

Um boletim de ocorrência 
foi registrado. Os assaltan-
tes não haviam sido presos 
até o fechamento desta 
edição.

Corpo é encontrado com 
marcas de tiros no Rio 
Paraíba, em Cachoeira

Médicos legistas des-
cobriram a identidade do 
homem que teve o corpo 
encontrado no Rio Paraíba, 
na tarde da última quarta-
-feira, em Cachoeira Pau-
lista. A principal suspeita é 
que a vítima foi assassinada 
por traficantes de drogas.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o cadáver, que 
tinha ferimentos causados 

por disparos de arma de 
fogo, foi encontrado boiando 
por um grupo de pescadores.

Acionada, a Polícia Civil 
comandou a operação de 
retirada do corpo, que foi 
identificado como a vítima 
de um assassinato em 29 
de junho, no Vila Carmen. 
Investigações apontaram que 
ele tinha envolvimento com o 
tráfico de drogas na região. 

Assaltantes cobram resgate 
de carro roubado em Pinda

Um crime inusitado sur-
preendeu as autoridades 
policiais de Pindamonhan-
gaba, na última terça-feira. 
Três homens “sequestra-
ram” um carro, exigindo 
resgate do proprietário.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o motorista de 
50 anos manobrava sua 
caminhonete em uma via do 
bairro Vitória Vale, quando 
foi surpreendido pelo trio 
de assaltantes. Encapuza-

dos, os criminosos fugiram 
levando o automóvel.

Poucos minutos depois, a 
vítima recebeu uma ligação 
telefônica de um número res-
trito, exigindo que ele pagasse 
R$ 4 mil para ter a camionete 
devolvida. O homem, que não 
atendeu a proposta dos crimi-
nosos, registrou um boletim 
de ocorrência. A Polícia Civil 
investiga o caso, mas até o 
fechamento desta edição o trio 
não havia sido identificado.
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Polícia prende quadrilha de 
traficantes de drogas em Aparecida

Uma quadrilha de traficantes 
de drogas foi desarticulada 
pela Polícia Militar, na noite 
da última quinta-feira, em 
Aparecida. 

De acordo com a PM, uma 
equipe patrulhava um trecho 
da avenida Padroeira do Brasil, 
quando desconfiou da atitude 
de um pedestre. Na abordagem 
foram localizadas 27 pedras de 
crack, 13 cápsulas de cocaína 
e 6 porções de maconha. 

Questionado se possuía en-

torpecentes escondidos em ou-
tro local, o criminoso indicou 
uma casa no Santa Edwiges. 
Com a chegada da viatura em 
frente à residência, quatro 
homens e um adolescente de 
16 anos tentaram fugir pelos 
fundos, mas foram capturados. 

No local foram apreendidas 
146 cápsulas de cocaína, 42 
pedras de crack e 8 porções 
de maconha. Os cinco adultos 
foram presos e o menor apre-
endido por tráfico de drogas.

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para apurar a ação 
de uma quadrilha que furtou 
diversos aparelhos celulares 
de uma loja de departamen-
tos, na madrugada da última 
terça-feira, no Centro de 
Lorena. O município, que é 
um dos mais violentos da 
Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba, possui em 2018 
uma média de quase setenta 
furtos por mês.

Segundo o boletim de ocor-
rência, os criminosos inva-
diram o estabelecimento 
comercial, localizado à praça 
Doutor Arnolfo de Azevedo, 
por volta das 3h.

Após arrombarem a porta, 
dois ladrões ficaram “vi-
giando” a entrada da loja, 
enquanto outro se dirigiu 
ao setor de eletroeletrônicos, 
onde recolheu 56 aparelhos 

celulares. Na sequência, a 
quadrilha fugiu em um carro 
que dava cobertura à ação.

O valor da mercadoria 
roubada não foi revelado pela 
gerência do estabelecimento 
comercial. As imagens do 
sistema de câmeras de video-
monitoramento de segurança 
serão utilizadas pela investi-
gação da Polícia Civil.

Até o fechamento desta 
edição, os criminosos não 
haviam sido identificados. 

Rotina – O último levanta-
mento divulgado pela secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado apontou que Lorena 
registrou 348 furtos nos 
primeiros cinco meses do 
ano, resultando numa média 
mensal de 69,6 ocorrências.

O valor representa uma 
queda de 19%, já que no mes-
mo período do ano passado 
foram contabilizados 432 
furtos, dando uma média de 
86,4 casos por mês.

Polícia investiga quadrilha 
que levou 56 celulares de 
loja em Lorena

Da Redação 
Lorena
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 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2018 – PROC. 1489/18GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Viabilizar a participação da OSC PARCERIA no Campeonato Paulista de Futebol 
de Salão série A-3 (FPFS), com o fim de fomentar as políticas públicas de esporte, conforme 
Plano de Trabalho que integrou o Processo.
CONTRATATA: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO PROJETO VIVA
CNPJ: 09.093.346/0001-56
VIGÊNCIA: 07 (sete) meses DATA DA ASSINATURA: 26/04/2018

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso: TOMADA DE PREÇO n°. 11/2018 – Proc. nº. 359/18
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto pela licitante
Antonio Augusto Construções Eirelli - EPP, e também as intenções recursais apresentadas 
em Ata pelas empresas Plenaplan Construtora Eirelli – EPP e Eskelsen Artefatos de 
Cimento Industria e Comercio – Ltda, na Tomada de Preços de nº 11/2018 cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada em execução de serviços de drenagem urbana a 
ser realizado no Bairro Vila Zélia, Lorena/SP. O presidente e membros da CPL, comunicam 
o não acolhimento do recurso de Antonio Augusto Construções Eirelli – EPP, Plenaplan 
Construtora Eirelli – EPP e não conhecimento do recurso da Eskelsen Artefatos de 
Cimento Industria e Comercio – Ltda, conforme pareceres nº 580, 581 e 582/2018 da SNJ, 
encaminhado através de e-mail aos interessados e juntados aos autos. Fica marcado para 
o dia 01 de agosto de 2018, as 14h00min a Sessão Pública para abertura dos envelopes de 
Proposta. Os autos do processo estão 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 DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2018 – PROC. 299/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é Aquisição de materiais 
para sinalização viária do município de Lorena, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos 
objetos as empresas:
EMPRESA: BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI - ME CNPJ: 13.613.025/0001-02
Itens: 01, 02, 07, 08, 125, 126, 129, 130.
Valor total de: R$ 30.640,00 (trinta mil seiscentos e quarenta reais)
EMPRESA: RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIÁRIOS LTDA - ME
CNPJ: 08.466.204/0001-24
Itens: 03, 04, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 131, 132.
Valor total de: R$ 66.690,00 (sessenta e seis mil seiscentos e noventa reais)
EMPRESA: SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP CNPJ: 08.401.239/0001-85
Itens: 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 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, 
87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 .
Valor total de: R$ 76.427,50 (setenta e seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e 
cinquenta centavos)
EMPRESA: TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP CNPJ: 17.592.525/0001-66
Itens: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90.
Valor total de: R$ 71.387,50 (setenta e um mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta 
centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

TOMADA DE PREÇO Nº 08/2018 – PROC. 282/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada em implantação de ciclovia na Av. Léo de Affonseca Netto, com fornecimento 
de material, equipamentos e mão de obra, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: A3 TERRAPLANAGEM E ENGENARIA LTDA CNPJ: 05.326.068/0001-89
Valor total de: R$ 243.830,61 (duzentos e quarenta e três mil oitocentos e trinta reais e 
sessenta e um centavos)

PREFEITURA DE LORENA
Reabertura e Rerratificação: 

Tomada de Preços Nº 12/18 PROC. Nº 365/18.
O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura e a rerratificação de edital da 
licitação na modalidade tomada de preços para a contratação de empresa especializada 
na execução de serviços de contenção de talude, para ponte sobre o córrego do Mandi, 
localizada na Praça Mario Covas, Lorena/SP, com fornecimento de material, equipamentos 
e mão de obra, a realizar-se às 14h00min do dia 16 de Agosto de 2018, no prédio da 
prefeitura municipal 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 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Operação da Dise apreende 
droga que abasteceria tráfico 
em três municípios

Após duas semanas de in-
vestigação, a Dise (Delegacia 
de Investigações Sobre En-
torpecentes) apreendeu na 
manhã da última quinta-feira 
uma grande quantidade 
de drogas em Cachoeira 
Paulista. Além da cidade, os 
entorpecentes seriam comer-
cializados em Guaratinguetá 
e Lorena.

De acordo com a Polícia 
Civil, no início do mês uma 
denúncia anônima revelou 
que criminosos utilizavam 
um imóvel no bairro Chácara 
do Moinho para esconderem 

entorpecentes. Durante o 
trabalho de apuração, os 
policiais flagraram movi-
mentações suspeitas em 
frente à residência.

Ao invadir o local na última 
quinta-feira, a equipe da Dise 
surpreendeu um jovem de 27 
anos em posse de 150 quilos 
de maconha e trezentas pe-
dras de crack.

O criminoso, que possuí 
passagem por homicídio, 
foi preso em flagrante por 
tráfico de drogas, sendo 
recolhido à Cadeia Pública 
de Lorena.

Preso após tentar furtar carnes 
em supermercado em Guará

Acusado de tentar furtar 
peças de carne de um super-
mercado, um homem de 29 
anos foi preso na noite da 
última quinta-feira, no Beira 
Rio, em Guaratinguetá.

Segundo o boletim de 
ocorrência, funcionários do 
estabelecimento comercial, 
localizado na rua Professor 
João Rodrigues Alckmin, per-
ceberam que um cliente, que 

carregava peças de carne, 
tentava deixar o supermer-
cado sem passar pelo caixa.

Ao perceber a aproximação 
dos seguranças, o suspeito 
tentou fugir, mas acabou 
imobilizado até a chegada 
da Polícia Militar.

O homem foi encaminhado 
ao Distrito Policial, perma-
necendo à disposição da 
Justiça.
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 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018 – PROC. 277/2018
O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de Uniforme 
para uso da Guarda Municipal de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: CAVIRELU COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME 
CNPJ: 21.854.560/0001-83
Itens: 07, 08, 09, 10, 12. Valor total de: R$ 11.258,65 (onze mil duzentos e cinquenta e oito 
reais sessenta e cinco centavos)
EMPRESA: VERTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP
CNPJ: 08.763.888/0001-26
Itens: 11. Valor total de: R$ 4.960,00 (quatro mil novecentos e sessenta reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018 – PROC. 281/2018
O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de Uniforme 
para uso da Guarda Civil Municipal, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: CAVIRELU COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 21.854.560/0001-83
Itens: 06, 07, 08, 09. Valor total de: R$ 7.941,30 (sete mil novecentos e quarenta e um 
reais trinta centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018 – PROC. 293/2018
O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de Móveis 
de escritório para o Centro Especializado em Reabilitação tipo III, do município de 
Lorena, em atendimento ao Recurso de Programa do Ministério da Saúde, Proposta nº 
10872.126000/1160-02, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: DEKORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS SJCAMPOS LTDA - EPP
CNPJ: 58.438.144/0001-04 Itens: 07.
Valor total de: R$ 3.790,00 (três mil setecentos e noventa reais)
EMPRESA: A. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - EPP
CNPJ: 11.193.693/0001-00 Itens: 08. Valor total de: R$ 24.456,00 (vinte e quatro mil 
quatrocentos e cinquenta e seis reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2018 – PROC. 308/2018
O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de Camisetas 
para uniforme dos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: VICTORS UNIFORMES EIRELI - ME CNPJ: 22.529.255/0001-89
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.
Valor total de: R$ 76.413,87 (setenta e seis mil quatrocentos e treze reais e oitenta e 
sete centavos)
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,  zumba,mix,  gap,
stilleto dance - F: 99669-2921
-  Av.  Ilha  Bela  102  ( próx.  a
Caixa) - Ipe  II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai, Jiu-
Jtsu, MMA  -  F: 98116-4858  -
Av. Ilha Bela 105 - próx. a Lo-
térica -   Moreira César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física -
Av.  das  Margaridas,  545  -  V.
das  Acácias  -  F:  (12)3637-
1126/  wats  99649-1193  -
M.Cesar
Academia Moviment:  Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba  ,  Jump  , Aero-box, Ritmo.
Av:  Dr.José  Ademir  César
Ribeiro,  650 Próx.  Av.  Zito  -
M. César

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra -
terra - terraplenagem - aterro -
desaterro  -  F:  99716-1106/
99160-7995 - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. Gonzaga 170 - ao lado
da biblioteca - Moreira César

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro  técnico de  transmis-
são  automática  e  direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234  - www.pacificauto
center.com.br  R.Luiza  Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA
JA-GUAR  -  F:  99773-9876  -
Rod. Manoel  César Ribeiro  -
Nº 4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151-6214 -
Rua Alcides ótio Ferreira dos
Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA  –
Serviços Alternador - motor de
partida,  instalações em geral.
Trabalhamos  com  bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:

3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.
Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780  - Av. Prof.  Manoel
C. Ribeiro, 4950 - Cidade Nova

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e  Peças. Av:  Prof  Manoel
C.Ribeiro,  4485  –  wolf.cen
troautomotivo@  gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARBEARIA
ROTA 97 BARBEARIA - F: 98808-
3440  - RuaLuiz Vendramini 98
(ant. Rua 2) CDHU - M. César

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Servimos almoço e
caldinhos  -  Frango assado  no
sábado  e domingo  - Rua  Alci-
des Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. R.40) nº 662 - Mantiqueira

BEBIDAS
Souza Bebidas - Av.  Manoel
Cesar  Ribeiro  4745  -  Cidade
Nova  -  F:  99705-9041/99754-
9439 - Pinda

BORRACHARIA
Borracharia e Oficina do Edson
F: 3637-1856/99232-7770 - Rua
José  Monteiro  César  600  -
Moreira César  - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX  -
watts 98155-6436 - R. José B.
Dos Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli  -  Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade  No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br  -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 -  foto p/documentos - R.

José  S.  Cardoso,  84  (Atrás
Bradesco) Moreira César

GARÇON
VOVÔ GARÇON E SUA EQUIPE
- Serviços de garçon p/ festas
de  bodas,  casamento,  ban-
quete,  formatura, etc.,  agen-
damento c/1 semana de ante-
cedencia,  atendemos  Pinda/
Moreira  César  e  Vale  do
Paraiba -  F: 99140-9585 - Pinda

GAS
CÉSAR PARK Gas e Água - DISK
entrega F:  3641-3601/98223-
4154  -  Av.  Fco  Carlos  de
Oliveira  676  - César  Park  -
Moreira  César
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 - Av.
Dr. Fontes Junior 692 - M.Aurea
- Pinda

LANCHES
Sol Lanches especiais -  trailler
frente  ao  CIZA  -  DISK  3527-
6886/99118-9175/98868-3218  -
Moreira César  - Pinda

LAN HOUSE
Home Video - Av.  José  A.
Mesquita 114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL  -  Rua
Caçapava nº 290 - Cidade Nova
-  F:3645-4022 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
JM Limpeza automotiva - lava
rápido  leva e traz  - F: 99678-
6208  /  3637-4399  -  Pça  São
João 39  - (ao  lado da Honda)
Moreira  César
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso  serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela  -  Ipê  II  -  em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473  –  Av.  José  Augusto
Mesquita, 251 – Moreira César

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. Dr.
Fontes Junior nº 880 - PINDA -
F: 3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - F:
98248-0334  -  Ipê  II  - Moreira
Cesar - Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica,  suspensão,  freio,  ali-
nhamento, cambagem,  mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica  -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I   -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471

MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-6737
- M.César - Pinda
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F:
3522-9003 / 3641-1670 - Rua
Abel  Fabricio  Dias  5711  -
V.S.Benedito  - Moreira  César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos da
Silva - Rua Guilherme Nico-letti
783 - V.S.Benedito - FAZE-MOS
CARRETO - F: 3641-1651/99127-
9140 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO  -  R. Caçapava,  31,
C.  Nova,  loja 1  - 3642-4207  -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO –  Mat.  p/
constr. e madeiras  - Tel 3641-
1929, 3637-5620  - Av. Dr.  José
Adhemar  César Ribeiro, 1910.
Moreira César

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160  -
Ipê I - Moreira César

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua
Oswaldo  Oliveira  Cornetti
271    Lot.  Padre  Rodolfo  -  F:
3637-5305 - Moreira César
MERCADINHO CLÁUDIA  –  Tel
3641-1400  Rua  Carlos  A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-

9719 Rua Cruzeiro, 82 – Cidade
Nova

MOTOCICLETAS
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz:  3645-7286  - Av. Rio de
Janeiro, 502 - Cidade Nova

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-
SAR - troca  de  óleo  especia-
lizada, higienização de ar con-
dicionado - F: (12) 3525-1630 /
watts  98856-5432  -  Rua  Ver.
Abel Fabricio Dias 808 - V.S.Be-
nedito  -  Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar,  cosméticos,  brinque-
dos e embalagem em geral. F:
3637-3280/99103-0375  -  Rua
Bulgária nº 623 - Pasin - M.Cesar

PADARIA
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão-  Tel:3648-3578
Av. Rio de janeiro, 616- Cidade
Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães  -  Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito  Alves dos  San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
JS pneus Alemão - F:  99731-
4477/98864-1024 - martelinho
de ouro polimeto e cristaliza-
ção  -  retoque  em  geral  -  F:
98845-0113 - Rua José Milton
Monteiro  63  -  (ant.  Rua  1)  -
Mantiqueira  - Moreira César
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus,  freios,  alinhamento,
balanceamento,  escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 -
Rua Dr. Fontes Junior - Alto do
Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541  -  V.S.  Benedito  -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R:  José  Teberga,  650  –  próx.

(12) 99104-0182
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-
mos  cartão  VISA  e  MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F:  3522-5034  /watss  99215-
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N.  Sra
Bom  Sucesso,  1510  Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de  Janeiro
1045  -  Cidade  Nova  -  DISK
3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos -  Tel:
3637-2298 - Av:  João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS
TA-DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres  Dutra  km  92  -  Cidade
Nova - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES –  Tel
3637-1616  Av.  José  M.
Machado César, 206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria
Salles Rua  Pedro  J.O.S.  da
Amaral  91  -  F:  3641-1216  -
V.S.Benedito

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transpor-
te  de  funcionários  de  fabri-
cas/faculdades/aeroportos/
excurções em geral - F: 3641-
1297/7817-4501/99739-1570/
99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-
2659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê I
Villa Vidros - Tel 99722-6066
wats/98897-4288 - Av. Abel F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/
SP, FAZ SABER que pretendem casar-se e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil 
Brasileiro: E se alguém souber de algum impedimento 
oponha-o na forma da lei. 

1848 – Caíque Kalil dos Santos Bechara e Perciliana Pereira Braga. Ele, 
nacionalidade brasileira, balconista, solteira, nascido no dia 27 de janeiro de 1995, 
residente e domiciliado na Rua Padre Gebardo, 301, casa 03, Sta. Rita, Aparecida/
SP, filho de Alexandro Bechara de Faria e Maria das Graças dos Santos. Ela, 
nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 03 de junho de 1971, 
residente nesta cidade, na Rua Padre Gebardo, 301, casa 03, Sta. Rita, Aparecida/
SP, filha de Francisco de Assis Braga e Maria Helena Pereira Melo.
1849 – Rafael Augusto Diniz dos Santos Reis e Carolina Ariadne Cubas de 
Sousa. Ele, nacionalidade brasileira, programador, solteiro, nascido no dia 06 de 
maio de 1991, residente e domiciliado na Rua Padre Claro Monteiro, 47, centro, 
Aparecida/SP, filho de Marco Antonio dos Santos Reis e Vilma Jose Diniz Reis. Ela, 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia 22 de fevereiro de 1990, 
residente nesta cidade, na Rua Antonio Lemes Barbosa, 29, São Gonçalo, Aparecida/
SP, filha de Luis Augusto Cubas de Sousa e Francisca de Fátima Cubas de Sousa.
1850 – Felipe Ernani da Silva e Anna Carolina Porto Silva. Ele, nacionalidade 
brasileira, estudante, solteiro, nascido no dia 09 de agosto de 1989, residente e 
domiciliado na Rua Itabaiana, 584, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Claudionor da 
Silva e Maria Alice dos Santos Silva. Ela, nacionalidade brasileira, estudante, solteira, 
nascida no dia 26 de maio de 1997, residente nesta cidade, na Rua Luiz Chad, 14, 
Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Jose Ricardo da Silva e Cristiane Silvério Porto.
1851 – Jose Vladimir Silva Guimarães e Maria Jose Severino Maciel Ele, 
nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, nascido no dia 26 de outubro de 1965, 
residente e domiciliado na Rua Julio Freire de Moraes, 10, Sta. Luzia, Aparecida/
SP, filho de Jose Monteiro Guimarães e Irene Silva Guimarães. Ela, nacionalidade 
brasileira, vendedora, solteira, nascida no dia 21 de dezembro de 1970, residente 
nesta cidade, na Rua Julio Freire de Moraes, 10, Sta. Luzia, Aparecida/SP, filha de 
Jose Francisco Maciel e Maria Severina Maciel.
1852 – Jonatas Patrick de Oliveira e Valeriane Roberta Monteiro. Ele, 
nacionalidade brasileira, garçon, solteiro, nascido no dia 07 de agosto de 1985, 
residente e domiciliado na Av. Alessandro César Santos Gregorio, 492, Vila Mariana, 
Aparecida/SP, filho de Fernando Roberto de Olveira e Vera Lucia Galdino. Ela, 
nacionalidade brasileira, balconista, solteira, nascida no dia 12 de dezembro de 
1982, residente nesta cidade, na Rua Salvador Fázzeri, 159, Vila Prado, Roseira/
SP, filha de Eliana Mara Monteiro
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