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Guará aguarda empresa para novo 
contrato da Zona Azul para janeiro
Outorga mínima de R$ 1 milhão e mil vagas; parquímetros próximos a hospitais tem até metade do preço

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Guaratinguetá deve conhe-
cer a empresa vencedora da 
licitação pela operação da zona 
azul no começo de janeiro. O 
processo licitatório ainda está 
aberto e os interessados em 
concorrer ao certame podem 
apresentar as propostas de 
acordo com o edital de licitação. 
O valor mínimo de outorga foi 
fixado em R$ 1 milhão.

Antes de assumir as opera-
ções do estacionamento rota-
tivo no município, a vencedora 
precisará cumprir metas pré-
-estabelecidas pelo Executivo.

A outorga, fixada em R$ 1 
milhão, tem como objetivo 
futuras melhorias para o trân-
sito de Guaratinguetá como 
implantação de lombadas, fai-
xas elevadas, pintura de solo e 
sinalizações. Todos os serviços 
serão de responsabilidade da 
empresa. Caberá à secretaria 
de Segurança e Mobilidade 
Urbana os direcionamentos 
sobre as operações e melhorias 
realizadas.

“O valor mínimo de outorga é 
de R$ 1 milhão para melhorias 
na sinalização, segurança e 
questões de trânsito, a critério 
da secretaria de Mobilidade 
toda a coordenação do empre-
go do recurso. O valor pago 
será distribuído durante todo 

o período de contrato”, afirmou 
o secretário da pasta, Marco 
Antônio de Oliveira, Major 
Oliveira.

O percentual de repasse 
mensal feito ao município será 

entre 23% e 25%. A empresa 
vai arrecadar os valores com 
as vagas rotativas e, do valor 
total arrecado, repassará parte 
do recurso aos cofres públicos. 
“Esse será o que a empresa terá 

que repassar, em questão de 
porcentagem. Não podemos 
falar em valores, pois a arre-
cadação vai variar”.

De acordo com o Executivo, 
se o processo licitatório trans-

correr normalmente, a empresa 
vencedora será conhecida em 
7 de janeiro, data da abertura 
das propostas. O contrato terá 
duração de dez anos, com a 
possibilidade de ser renovado 

por mais cinco anos. Serão 
distribuídas nas principais vias 
do município um número total 
de 1.016 vagas.

Alvo de reclamações desde 
a implantação da zona azul no 
município, as cobranças pelas 
vagas próximas aos hospitais 
Frei Galvão e Santa Casa se-
rão mantidas, mas com preço 
mais barato do que em outras 
regiões. “É uma diferenciação 
que estamos fazendo junto aos 
hospitais. A cobrança será 50% 
a menos do que o pagamento 
normal. Não tem como, inicial-
mente, retirarmos as vagas, 
pois é preciso dar rotatividade 
nessas áreas”.

A ampliação de cobertura 
do estacionamento rotativo 
foi confirmada pelo secretário, 
que afirmou que a praça Brito 
Broca, onde está instalado o 
Poupa Tempo, e o entorno do 
Terminal Rodoviário de Gua-
ratinguetá receberão vagas da 
zona azul. Durante este ano a 
ação de flanelinhas próximos 
ao Poupa Tempo foi alvo de 
denúncia ao Jornal Atos feita 
pelo vereador Fabrício Dias 
(MDB).

Antes de dar início às ope-
rações em Guaratinguetá, a 
empresa precisará fazer ampla 
divulgação sobre a utilização 
dos parquímetros e do funcio-
namento do estacionamento 
rotativo.

Veículos estacionados em frente ao Hospital Frei Galvão; sistema terá mudanças em valores e número de vagas disponíveis a partir de 2019
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Processo de transição na gestão do Pronto 
Socorro de Pinda começa entre Aceni e ABBC
Prefeitura prorroga intervenção até troca de gestora; nova gestora deve assumir em janeiro  

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou na última 
semana a prorrogação da 
intervenção administrativa 
sob o PS (Pronto Socorro) por 
mais um mês. A medida busca 
garantir que a futura gestora 
da unidade, a Aceni (Associa-
ção das Crianças Excepcionais 
de Nova Iguaçu) realize um 
processo de transição com a 
ABBC (Associação Brasileira 
de Beneficência Comunitária), 
atual prestadora do serviço. 

No último dia 5, o prefeito 
Isael Domingues (PR) estendeu 
a intervenção municipal no 
comando do PS até 6 de janeiro 
de 2019. No dia seguinte, está 
previsto o início da atuação 
da Aceni.

Sediada em Nova Iguaçu-RJ, 
a empresa, que administrará 

por seis meses o local, receberá 
mensalmente R$ 1,749 milhão 
pelo serviço. O valor é R$ 230 
mil superior ao pago a ABBC, 
que recebe R$ 1,519 milhão 
por mês.

Em nota oficial, a Prefeitura 
explicou que representantes 
da Aceni já estão acompa-
nhando de perto o cotidiano 
da unidade, buscando se in-
teirarem sobre os detalhes do 
funcionamento dos setores 
administrativos, financeiros e 
de atendimento médico. Além 
disso, a empresa carioca tam-
bém está realizando contatos 
com os funcionários, prestado-
res de serviços e fornecedores.  

A nota enfatiza que a Prefei-
tura acredita que “esse período 
de transição seja necessário 
para que todas as atividades do 
PS sejam executadas da melhor 
maneira possível, refletindo 
positivamente no atendimento 

aos pacientes”. 
A Aceni foi anunciada no 

início de novembro como a 
nova gestora da unidade. A 

O Pronto Socorro de Pinda, que teve a intervenção prorrogada para facilitar processo de transição para 2019 
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previsão inicial era que ela 
tivesse assumido o serviço no 
último dia 6.

Histórico – Após discor-

dâncias entre a Prefeitura 
e a gerência da ABBC, que 
administrava o PS desde maio 
do ano passado, o município 

realizou uma licitação em abril 
de 2018 para a contratação da 
organização social, que assumi-
ria a gestão já no mês seguinte. 

Disputado por cinco con-
correntes, o certame acabou 
“travado” após parte das em-
presas entrarem com recursos 
jurídicos.

Para evitar que a unidade 
ficasse sem comando até a con-
clusão do processo licitatório, 
Isael prorrogou no início de 
maio o contrato com a ABBC 
por sessenta dias.

Já em 6 de junho, o chefe do 
Executivo anunciou a interven-
ção administrativa no PS por 
um mês, justificando que o ato 
foi motivado porque “a ABBC 
estava perdendo contratos 
regionais de fornecedores, indí-
cios de que a entidade enfrenta 
problemas financeiros”.

A Prefeitura afirmou ainda 
que a organização social não 
apresentou a prestação de 
contas e comprovantes de 
pagamentos de seus funcioná-
rios e fornecedores. À época, 
a terceirizada classificou as 
acusações como “inverdades”.

Apesar dos embates, o con-
trato entre as partes foi pror-
rogado novamente até a con-
clusão do período de transição 
entre a ABBC e a Aceni.
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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.

A� nal, 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

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Atividades contam com shows, campanhas comerciais e a visita do “Bom Velhinho”

Região têm programação especial 
de festas e promoções para o Natal

Caroline Meyer
Região

As programações de Natal 
estão a todo vapor em toda 
a região, com atividades e 
atrações variadas organizadas 
pelas prefeituras. Além das 
ações municipais, as associa-
ções comerciais promovem 
premiações para incentivar 
as vendas de final de ano nos 
estabelecimentos locais.

Em Moreira César, o Papai 
Noel chegou na Praça dos Cisas 
na última segunda-feira e está 
animando as noites do distrito 
de Pindamonhangaba, que con-
tará também com shows musi-
cais até este domingo. Além de 
Moreira César, a cidade con-
centra os eventos de Natal na 
praça Monsenhor Marcondes, 
em uma parceria da Prefeitura 
com instituições, como a Acip 
(Associação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba), 
Sincomércio (Sindicato do 
Comércio Varejista) e o Fundo 
Social da Solidariedade.

O evento, que também conta 
com a presença do Papai Noel e 
outros personagens natalinos, 
teve início no último dia 2. As 
próximas apresentações estão 
marcadas para este fim de 
semana e os dias 20, 21 e 23.

Já em Guaratinguetá, a pro-
gramação, que inclui parque 
infantil gratuito, é organizada 
em parceria com a Aceg (Asso-
ciação Comercial de Guaratin-

guetá) na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves. O cronogra-
ma, que teve início no último 
dia 3 com a chegada do “Bom 
Velhinho” segue todos os dias, 
das 9h às 22h até a véspera 
de Natal.

A Prefeitura de Lorena lan-

çou na última quinta-feira o 
“Natal de Luzes”, com apoio 
da Acial (Associação Comer-
cial de Lorena). As atividades 
começam às 19h na praça Dr. 
Arnolfo de Azevedo, com tren-
zinho para as crianças, feira de 
artesanato e food trucks que 

Papai Noel é destaque de evento em Guaratinguetá; cidades da região têm promoção especial até dia 23 com campanhas comerciais e culturais
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estarão funcionando até o pró-
ximo dia 22, além de shows e 
outras apresentações artísticas.

Em Canas, as atividades 
estão programadas até o dia 
30, no estacionamento da 
Prefeitura.

Os moradores de Aparecida 

terão dupla comemoração, 
pela chegada do Natal, e os 
noventa anos da emancipação 
política-administrativa do 
município.

Cruzeiro é outra cidade da 
região que preparou uma ex-
tensa programação com praça 

de alimentação, artesanato, 
shows e sorteios que começam 
a partir deste sábado, na praça 
Nove de Julho, e que se esten-
dem até o dia 23.

Já em Roseira, as ativida-
des são realizadas na Praça 
Sant'Ana. A programação co-
meça na noite deste sábado, 
quando o Papai Noel chegará 
à cidade. Outras atrações in-
cluem apresentações de corais, 
feira de artesanato e distribui-
ção de pipoca e algodão doce 
até o dia 23, às 20h.

Em Potim, a chegada do 
Papai Noel está marcada para 
o dia 20, na praça Miguel 
Corrêa dos Ouros. No dia 21, 
apresentação de corais e da 
Famup (Fanfarra Municipal 
de Potim). No dia seguinte, 
inauguração do outdoor com o 
vencedor da promoção “Natal 
em Família”, e distribuição de 
cestas natalinas. No dia 23, 
último da programação, o 
encerramento fica por conta 
da apresentações de corais da 
cidade. Todos os evento têm 
início marcado para as 20h.

Associações – A programa-
ção de Natal das cidades estão 
recebendo grande apoio das 
associações comerciais. Ações 
como essas ajudam a incenti-
var o consumo nesta época do 
ano, considerada por 63% dos 
empreendedores como a mais 
importante no ramo do comér-
cio, segundo a Serasa Experian, 
maior empresa brasileira de 
análise de crédito.

A Acecap (Associação Comer-
cial e Empresarial de Cachoeira 
Paulista), oferece premiações 
como o sorteio de 15 vale 
compras de R$ 250. Já a Acial 
de Lorena, tradicionalmente re-
aliza o trenzinho solidário que 
passeia com as crianças pela 
cidade por um valor simbólico 
de R$ 2. O valor é revertido às 
instituições parceiras do grupo.

Guará constrói creche no Village 
Santana para até oitenta crianças
Codesg assume obra após falhas com antiga vencedora

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Em expansão, o bairro Villa-
ge Santana terá até o fim do 
ano que vem uma nova creche. 
A Prefeitura de Guaratinguetá 
acelerou os trabalhos para a 
construção do centro de edu-
cação, que terá capacidade 
para atender oitenta crianças 
e tem um custo total de R$ 
1,3 milhão. A projeção do 
Executivo é que a creche seja 
inaugurada ainda no primeiro 
semestre.

O projeto inicial é de autoria 
do governo anterior, encabe-
çado à época pelo ex-prefeito 
Francisco Carlos (PSDB). O 
atual governo, de Marcus Soli-
va (PSB), retomou os trabalhos 
e encaminhou a construção 
para a Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guaratin-
guetá), após problemas com a 
antiga vencedora da licitação.

A chefe de gabinete da se-

cretaria de Educação de Gua-
ratinguetá, Ana Maria Almada, 
explicou que a atual gestão 
assumiu o Executivo e encon-
trou as obras paralisadas. O 
antigo contrato foi rompido, 
e só então houve resultado 
aparente na construção da 
creche. “É um projeto da 
gestão anterior, que pegamos 
com obras paradas. Tentamos 
retomar o contrato com a 
antiga empresa e ela chegou 
a começar a trabalhar, mas 
não deu resultado. O prefeito 
decidiu romper o contrato 
com a empresa e a Codesg 
assumiu os serviços”, explicou.

De acordo com a chefe de 
gabinete, quando a Codesg 

assumiu os trabalhos, havia 
somente o aterramento do 
local. No período de rompi-
mento do contrato com a an-
tiga empresa e a contratação 
da autarquia, a Prefeitura fez 
alterações no projeto de cons-
trução inicial. “Foi possível 
fazer adaptações, coisas que 
observamos que já funcionam 
melhor em outras creches, 
então corrigimos alguns flu-
xos e tamanhos de sala para 
atender melhor as crianças”.

O projeto conta com área 
verde, quatro salas para aten-
dimento de crianças, área 
de recreação, brinquedoteca, 
refeitório e pomar. A creche 
atenderá crianças do maternal.

O prefeito de Guará, Marcus Soliva, acompanha obra de nova creche, que será entregue no Village Santana

Foto: Reprodução PMG

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 17/12/2018 das 08h37 às 11h26. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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ALUGA-SE
Aluga-se quartos no 
Jardim Primavera. Va-
lores 400,00 300,00 
ou 250,00. Tratar no 
telefone 98152-7920, 
falar com Lila
Alugo apartamento 
em Ubatuba, tempo-
rada, feriado, natal, 
Reveillon. Faço par-
celamento. Falar com 
Isabel, no telefone: 
99607-4653
ALUGO Suite – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO 2 Cômodos 
– Mombaça.  Tr. f : 
98299-1607 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
centro. Com mobí-
l ia ou sem. Agua/
luz/ IPTU inclusos 
no aluguel. Tr. F: 
99173-5058/99707-
4226/3642-7176 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Tenório/Ubatuba Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Casa – Mo-
reira César – Tr.F: 
99724-1011 - Pinda
Vende-se casa no 
loteamento Granja 
Patury - com quarto, 
sala, cozinha - va-
randa - área de 300 
metros - tratar com 
Benedito - tel 98145-
4594
ALUGO 2 cômodos 
nos fundos – Santana 
-  p/casal sem filhos. 
Tr.F: 99223-2448 – 
Pinda
TROCO Casa c/6 cô-
modos – garagem e 
edícula nos fundos 
por casa área rural 
de Pinda, doc.ok. Tr.F: 
3642-3994/98152-
6615 – Pinda
ALUGO Apto – Cris-
pim – Pedra Bonita 
– incuso água/gás/
cond.Tr.F: 99628-
1853/99168-2500 – 
Pinda
ALUGO ou VENDO 
Chácara de 1.000m2 
com casa e plantas. 
Tr.F: 3645-3802 – 
Pinda
ALUGO Casa c/4 cô-
modos, água e luz 

separado – Cidade 
Jardim – prox. Ao 
colégio Angelo Paz. 
Tr. F: 99196-4791/ 
99233-7616 – Pinda 
ALUGO Ponto co-
mercial (6x25). Tr.F: 
99230-4931 – Pinda
ALUGO Suite – Ouro 
Verde. Tr.F:99204-
5626 - Pinda
ALUGO Casa c/2 dor-
ms., sem garagem 
– Alto do Tabaú.Tr. F: 
98129-6387
ALUGO Casa – Vista 
Alegre – moradia se-
gura. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
ALUGO Ponto co-
mercial – Vista  Ale-
gre. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
Ótimo ponto comer-
cial, situado no bairro 
Beira Rio, com 100m². 
Valor R$ 2.500,00. 
Telefone: 3132-7105 
ou 99748-8343
Alugo casa no Pedre-
gulho com, 3 quartos, 
garagem. Casa no 
bairro Santa Rita, com 
2 quartos. Casa no 
Copemi com 2 quar-
tos, garagem. Tele-
fone: 99731-9281 ou 
99193-5073
Aluga-se casa no pe-
dregulho, 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, garagem. Valor 
R$ 600,00. Telefone: 
3133-5688 ou 99740-
7124
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
que, 100metros da 
praia, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
sacada. Telefone: 
99660-1490 ou 3122-
3616. Falar com João
Aluga-se uma edí-
cula, fundos, com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, sem 
garagem, no bairro 
Beira Rio 1, tratar nos 
telefone: 3125-2992 
ou 99154-7051
Aluga-se uma casa 
no vale da serra, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem, com condomí-
nio. Valor R$ 850,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124

Mamão com açucar - 
vendo fiat Pálio - ano 
2001 - 2 portas, bom 
estado e preço de 
ocasião - tratar com 
Daniel 99760-9842

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – bran-
co – mecânica ok, 
pneus e bateria no-
vos.òtimo estado de 
conservação. Tr. F: 
99123-3935 - Pinda
VENDO Onix  1 .0 
LS  prata – direção 
hidráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
V E N D O  K a  1 . 0 
ano 2013 – básico 
-  Vermelho – R$ 
20.400,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Focus 2.0 
ano 2004 – com-
pleto – automático. 
R$ 17.500,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Fiesta 1.6 
– hatch – ano 2011 -  
completo – preto. R$ 
23 mil. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Gol Cuty 
1.6 ano 2003 – cin-
za – menos ar – R$ 
15.500. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Voyage ano 
2012  1.0 – prata - 
menos ar. R$ 25 mil. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
16 ano 2009 – com-
pleto – cinza. R$ 
20.800,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
1.0 ano 2006 – Flex. 
Branco – básico.

R$ 16.200,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Vectra 2.4 
16v ano 2006 – pre-
to. R$ 24.500. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
básico - ano 2012 – 
preto. R$ 17.500,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
Basico – ano 2013 – 
prata. R$ 18.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Montana LS 
1.4 ano 2013 - bege 
– completa – R$ 26 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Prisma Joy 
1.4 – básico – ano 
2010. R$ 18.900,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda

Vendo Honda Fit , 
2013, em ótimo es-
tado, cor prata, flex, 
super econômico. Te-
lefone: 99734-5933
Vende um Santana, 
ano 1995, ótimo, fu-
nilaria e motor ok, cor 
azul marinho, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3133-4480.
Vendo um Gol, ano 
2014, flex, cor cinza, 
2 portas, básico, abai-
xo da tabela. Tratar 
com Isabel, telefone: 
99607-4653
Palio Way, 15BCO. 
Telefone: 99119-0305
Vende-se um Golf, 
1.6, ano 2002, com-
pleto. Gol, ano 2008 
4 portas, Palio, ano 
2007, flex, 4 portas, 
corsa, ano 1998, 1.6 
Aceito troca. Telefone: 
3132-2103 ou 99782-
3060
Vendo Uno, 4 portas 
R$ 6.000,00. Gol R$ 
4.000,00. Brasília R$ 
2.000,00. Chevet R$ 
4.000,00. Monza R$ 
4.000,00. Telefone: 
99608-6002
Vendo Monza, ano 
1985, rodas, vidro 
elétr ico. Valor R$ 

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadeiras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  
Tr. F: 99721-0533 - 
Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garn ises ,  v ive i ro 
grande telado, carro-
cinha de mão, chur-
rasqueira grande 
chapeada. Bom pre-
ço. Tr.F: 3645-5783 
– Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-
9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. 
R$  1.500,00. Tr.F: 
98819-9617 – Pinda
VENDO Vidro blindex 
novo – 1,00 x 1,20 
espessura 8mm. Tr.F: 
99768-0932/99701-
1208 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornal, ótima lo-
calização em Guara-
tinguetá. Falar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Oportunidade! Pas-
sa-se ponto de res-
taurante montado, 
func ionando.  Em 
Aparecida e sem lu-
vas. Telefone: 99783-
1190
Canopus Caixa. Cré-
dito imóvel de até 
800.000,00. Tenha 
zema também, com 

parcelas fixas. Tele-
fone: 3341-0223 ou 
98862-0849
Vendo 3 máquinas 
confecção. 1 reta, 1 
galoneira, 1 overlo-
que. Todas semi no-
vas e revisadas. Te-
lefones: 99630-0220 
ou 3125-2544
Aluga-se um merca-
dinho, todo montado. 
Só chegar e traba-
lhar, no bairro Jardim 
do Vale 2. Telefo-
nes: 99769-9536 ou 
99269-1950
Vendo ou troco escola 
de natação, piscina 
de 9125m², pedregu-
lho. Telefone: 99626-
2767. Falar com Jorge
Passo ponto cafete-
ria, completa, galeria 
best center, pedregu-
lho. Ao lado da Loja 
Americanas. Exce-
lente clientela, motivo: 
mudança de cidade. 
Tratar no telefone: 
98196-8336
Vendo excelente ban-
da de jornais, ótima 
localização em Gua-
ratinguetá. Falar dire-
to com o proprietário 
no telefone:  99737-
6838
Corte e podas de ár-
vores, serviço pro-
fissional, orçamento 
sem compromisso. 
Fa la r  com S i l v io 
99639-5868 ou Fa-
biano 99771-0074
Contrata-se costurei-
ra para trabalhar em 
confecção em Gua-
rá.  Salário Bruto R$ 
1.100,00. Telefone: 
98157-0164
Vendo uma HD 80GB, 
segate, barracuda 
700.9, usada, em bom 
estado, R$ 50,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vendo estande de 
mogno com espaço 
para tv de 50 polega-
das, R$280,00. Falar 
com Josiane. Telefo-
ne: 99715-7811
Vende-se título fami-
liar do Itaguará. Valor 
R$ 4.500,00 à nego-
ciar. Telefone: 98807-
5687 ou 2103-1556

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda e 
Roseira. Tr.F: 99756-3574 
– Pinda
EDSON Pintor – residen-
cial/comercial. Tr.F: 99229-
8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Falar 
com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 

Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-

nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 
mata mato em terreno. 
Tr.F: 98116-5341 – Pinda

Diversos
Alugo chácara com pis-
cina, 5 quartos, salão 
de jogos, churrasqueira, 
campo de futebol, televi-
são à cabo, wifi. Telefone: 
3127-1161
Auto peças Brasil. Com-
pramos crcaça de bate-
rias. Vila Brasil Guara-
tinguetá. Melhor preço. 
Telefones: 3132-4765 ou 
3133-9274
Vende-se uma cadeira de 
rodas, semi nova, valor 
à combinar. Telefones: 
3013-4064 ou 98176-4485
Faço carretos e fretes para 
Guaratinguetá e região. 
Telefone: 98120-6454 ou 
99734-5426
Vendo móveis de cozinha, 
sala, quarto. De qualidade 
e em bom estado. Fa-
lar com Marco. Telefone: 
99728-7670 ou 3126-6065
Fazemos carretos de até 
900kg, toda a região, inclu-
sive, São Paulo, litoral nor-
te e sul de Minas. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Vendo uma máquina com-
pacta print, sem uso. Falar 
no telefone: 3133-4455
Vende-se uma sepultura, 
com 3 gavetas, cemitério 
Senhor dos Passos. Falar 
com Geraldo. Telefone: 
3132-4847 ou 99703-1419
Vendo celular iphone 5, 
ótimo estado. Valor R$ 
450,00. Telefone: 99783-
1170
Limpa-se terrenos, sítios, 
fazendas, mata formiga, 
cortadeiras. Telefone: 
99638-9798
Motorista particular, no seu 
carro ou no meu. Viagens 
para São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais etc, 
contato: 99793-7619

2.500,00. Telefone: 
98157-7180
Vendo Gol, ano 2014, 
completo, cor prata, 
4 portas, único dono, 
tabela. Vendo Suzuki, 
ano 2008. Telefone: 
98837-9322 ou 3125-
8837
Vende-se uma Monta-
na, ano 2013, comple-
ta, abaixo da tabela, 
ou troco por moto. 
Telefone: 99739-7154
Vendo um car ro , 
Cross foz, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3133-4455
Vendo ou troco por 
moto, Gol Special 
1000,  c inza,  ano 
2002, modelo 2003, 
ótimo estado. Telefo-
ne: 99755-6735
Pajero Sport 10, saia 
da gasolina, vem para 
diesel, 4x4km 190, 
prata, R$ 47.000,00. 
Telefone: 99734-8482
Vende-se um Voya-
ge, ano 2011 2012, 
completo, trend, R$ 
23 .000 ,00 .  Fa la r 
com David. Telefone: 
98842-4026
Vendo fox,  2014, 
branco, completo, úni-
co dono, 40.000Km, 
abaixo da tabela. Só 
R$ 31.000,00. Telefo-
ne: 98131-3824
Vendo uma moto fan 
150, mix, ano 2009 
R$ 4.000,00. Telefo-
ne: 99783-8392 ou 
3133-8087
Vendo moto,  ano 
1998, azul, xlx, 350, 
único dono. Telefone: 
99710-0140
Vendo Ford Ka, ano 
2010/2011, 1.0, vidro 
e trava, pneus novos, 
69700km, ótimo es-
tado. R$ 17.200,00. 
Telefone: 98157-0164
Vendo Palio Weeke-
nd, branca, 4 portas, 
2001, documentação 
ok, R$ 10.000,00. Fa-
lar com Wellington no 
telefone: 99191-5938
Vende 1 brasília por 
R$ 1.600,00. Licen-
ciada, 4 pneus novos, 
periciado, motor novo, 
tudo funcionando. Te-
lefone: 98161-7759

Vendo Palio Fire 1.0, 
2 portas, ano 2014, 
documentação ok, 
pneu, motor, branco, 
pintura impecáveis. 
Abaixo da tabela. Te-
lefone: 98196-5253
Vendo fiat 147, ano 

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 130/2018 – PROC. 698/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de gás de cozinha 
P13 e P45 e cota de botijão P13 vazio, para diversas
Secretarias.
CONTRATADA: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CNPJ: 18.816.721/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06.
VALOR TOTAL: R$ 90.375,00 (noventa mil trezentos 
setenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/12/2018

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Processo nº 12215/18 GPRO – CP nº 02/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
CNPJ: 01.059.631/0001-49
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo vigência contratual por 
mais 6 (seis) meses, a partir de 30 de dezembro de 2018, conforme estabelecido 
na cláusula nº 9.1 do contrato original e no artigo 57 da Lei 8.666/93;
Cláusula Segunda – O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 2.620.884,70 (dois
milhões seiscentos vinte reais oitocentos oitenta e quatro reais e setenta centavos);
Cláusula Quinta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 19/12/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 – Processo nº 8853/18 GPRO – PP nº 97/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.836.056/0001-20
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo vigência contratual por mais 
12 (doze) meses, a partir de 03 de dezembro de 2018, conforme estabelecido na 
cláusula nº 2.3 do contrato original e no artigo 57 da Lei 8.666/93;
Cláusula Segunda – Fica reajustado o valor contratual, por acordo entre as partes, 
no percentual de 3% (três por cento), perfazendo o montante de R$ 15.652,80 
(quinze mil seiscentos cinquenta e dois reais e oitenta centavos), observado o 
interregno mínimo de 12 (doze) meses contados a partir dos efeitos financeiros 
do último reajuste;
Cláusula Terceira – A cláusula 4.1 do contrato nº 326/15 passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“4.1 – O valor a ser pago pela CONTRATANTE será de R$ 537.412,80 (quinhentos 
trinta e sete mil quatrocentos e doze reais e oitenta centavos), e corresponderá 
ao valor total da proposta apresentada pela Contratada”.
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2018.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: Termo Aditivo 

nº 02/2018 PROC. Nº 366/2017
O Município de Lorena-SP torna pública a 
CORREÇÃO da publicação do Termo de Ratificação 
do processo acima referido, onde lê-se “suprimido” 
leia-se “acrescido”. O restante permanecerá o 
mesmo.

PREFEITURA DE LORENA
 ERRATA: Termo Aditivo 

nº 03/2018 PROC. Nº 194/2017
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO 
da publicação do Termo de Ratificação do processo 
acima referido, onde lê-se “suprimido” leia-se 
“acrescido”. O restante permanecerá o mesmo.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Rerratificação
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 135/18 - PROC. Nº 725/18.
O Município de Lorena-SP torna público a 
Rerratificação do edital e anexos, cujo
objeto é a aquisição de matérias-primas a serem 
utilizadas para produção de medicamentos na 
farmácia de manipulação de Lorena, pelo período 
de 12 (doze) meses.
A data de abertura permanecerá a mesma.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Piquete, 15 de dezembro de 2018 – 
Os trabalhadores que possuem carteira 
de trabalho assinada recebem todo  
fim de ano o 13º salário. Uma renda 
extra que para muitos é usada exclu-
sivamente para compras e passeios 
no período de férias, mas quando bem 
administrada, pode ser aplicada para 
quitar dívidas.

Dados do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostram que 
cerca de 63 milhões dos brasileiros 
possuem dívidas em atrasos. Segun-
do a ANEFAC (Associação Nacional 
de Executivos de Finanças, Admi-
nistração e Contabilidade), 85% dos 
trabalhadores utilizarão do benefício 
para finalizar suas pendências finan-
ceiras. Uma ótima opção para os con-
sumidores que não querem começar o 
ano de 2019 no vermelho. Pensando 
nisso, a Águas Piquete está com pla-
nos especiais para negociação de dí-

vidas com condições exclusivas, como 
descontos e parcelamentos. A ação 
é voltada para imóveis residenciais, 
comerciais e industriais que tenham 
faturas em aberto com a empresa.

O processo para quitação de débitos é 
rápido e simples. O usuário deverá diri-
gir-se ao escritório comercial da Águas 
Piquete, localizado à Rua Coronel José 
Mariano, 42 – Centro.

O horário de funcionamento é de se-
gunda à quinta-feira das 8h às 17h e 
sexta-feira, das 8h às 16h.

Para negociar, o cliente deverá apre-
sentar documento de identidade (RG), o 
CPF e uma fatura. Além de parcelamentos 
flexíveis e condições para quitação das 
faturas atrasadas, os clientes também po-
dem aproveitar a oportunidade para con-
seguir preços especiais para religações 
e atualizar o cadastro junto à empresa.

Brasileiros usam o 13º para 
negociar seus débitos

Benefício é alternativa para regularizar dívidas com a Águas Piquete


