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Prefeitura
altera local
do CadÚnico
em Guará
Da Redação
Guaratinguetá

O prefeito de Guaratinguetá, durante a inauguração do posto do CadÚnico; serviço passa a atender em novo local, no bairro do Pedregulho

A partir desta segunda-feira o CadÚnico (Cadastro Único para Programas
Sociais) atenderá em novo
endereço em Guaratinguetá.
O serviço passa a atender
na avenida Ministro Salgado Filho, nº 55, no Bairro
Pedregulho, em frente ao
Poupa Tempo.

O CadÚnico é a ferramenta que identifica, em todo o
país, pessoas em situação
de vulnerabilidade social
e econômica para que elas
sejam beneficiadas em programas federais.
O CadÚnico atende de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h. Mais informações
sobre o atendimento no site
da Prefeitura guaratingueta.sp.gov.br.

Sem a CAB, Legislativo recebe a FGV para
apresentação de análise do contrato do Saeg

Foto: Arquivo Atos

Relatório faz apontamentos
sobre parceria de 11 anos e revela
desequilíbrio de R$ 15 milhões
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A avaliação feita pela
Fundação Getúlio Vargas
do contrato da CAB (Companhia de Águas do Brasil)
e a Saeg (Companhia de
Águas, Esgoto e Resíduos
de Guaratinguetá) para o
tratamento de 100% do
esgoto da cidade até 2020
foi apresentada em uma
sessão especial realizada na
Câmara Municipal na última quarta-feira. Segundo a
FGV existe um desequilíbrio
de R$ 15 milhões a favor da
autarquia.
A Fundação fez apontamentos e apresentou três
alternativas para a Saeg.
O rompimento contratual
imediato com a CAB, o
distrato do contrato para
realização de uma nova
parceria público-privada e
a manutenção da PPP com
ajustes no contrato vigente.
Para a FGV, manter a parceria e ajustar o contrato é a
melhor opção.
“Nós analisamos profundamente o contrato e analisamos que se for rompido
imediatamente, todas as
metas marcadas e já até
com decisão judicial tomada
não serão cumpridas com
o distrato contratual. Particularmente a meta é de
2020 e não será cumprida
se houver um distrato contratual. Portanto nos parece
como única saída para trazer menos prejuízo para o
cidadão a manutenção do

contrato, mas com novas
bases”, revelou o coordenador de projetos da FGV,
Fábio Gallo.
A alternativa mais viável
de acordo com a Fundação
seria manter equilíbrio
financeiro entre as companhias, porém, seria necessário pulso firme e maior
rigidez e fiscalização da
Saeg nas obras que ainda
precisam ser feitas pela
CAB. “Eu posso dizer que
ele (contrato) é desequilibrado. Infelizmente as duas
partes erraram. Na hora
que duas partes erraram,
obviamente uma das partes
sai beneficiada e a outra
prejudicada”.
O presidente da Saeg, Miguel Sampaio, foi questionado sobre o cumprimento
das metas pré-estabelecidas
para o tratamento do esgoto até 2020. Para Sampaio,
o ideal é seguir a recomendação feita pela FGV. “A
nossa equipe técnica acha
muito difícil cumprir essa
decisão judicial porque o
investimento é muito alto”,
iniciou.
Segundo Sampaio, a Saeg
não tem capacidade financeira para fazer o tratamento. “A Prefeitura também
não tem. Preciso sentar
com o prefeito e analisar
o que vamos fazer com o
contrato. A gente vê pelo
relatório que a Saeg está em
condições melhores numa
composição de continuidade da PPP em relação a
CAB. Vamos seguir religio-

Foto: Divulgação

Obra de manutenção em Guaratinguetá, realizada por funcionários da CAB; empresa tem contrato avaliado em levantamento da FGV

samente a orientação da
FGV”, concluiu.
Plenário – Além de Gallo
e Sampaio, participaram
do debate o promotor de
justiça de Guaratinguetá,
José Benedito Moreira, e o
presidente da Casa, Marcelo
Coutinho, o Celão (PSD).
Cada vereador teve direito
a cinco minutos para questionar os representantes da
Saeg e da FGV. Dos 11, seis
fizeram perguntas. Quatro
moradores se inscreveram

para fazer perguntas sobre
o tema e tiveram o mesmo
tempo.
Celão confirmou que a
CAB e a Arsaeg (Agência
Reguladora de Guaratinguetá) serão convocadas para
novas sessões especiais de
debate sobre o contrato e a
fiscalização do documento
vigente.
“Teremos sim uma nova
convocação, até porque
a CAB merece fazer a sua
explanação em relação ao

relatório apresentado pela
FGV, além da Arsaeg que
foi citada nesse primeiro
encontro”, respondeu. “Para
chegarmos à universalização do esgoto é preciso
ouvir todos os lados”, concluiu.
Restando pouco menos
de três anos para o fim
do prazo para 100% do
tratamento do esgoto de
Guaratinguetá, o percentual
tratado atualmente está em
29%.

Aparecida
encaminhando
os projetos
urbanos ao Dnit
O prefeito de Aparecida,
Ernaldo César Marcondes
(PMDB) revelou que duas
obras devem ser feitas na
avenida Júlio Prestes, em
frente ao portão de acesso
do Santuário Nacional e à
feira livre. A primeira delas
é o rebaixamento do canteiro
central da via. A segunda,
mais complexa, se trata da
construção de um túnel para
facilitar o trânsito nessa
região.

Pág. 3

Cruzeiro busca
acordo para
recuperar
estradas
Pág. 3
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PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 71/17 PROC. Nº 360/17.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para o fornecimento de uniformes para os Agentes de Trânsito do Município,
a realizar-se ás 9h30min do dia 30 de agosto de 2017, 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 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 01– PREGÃO PRESENCIAL nº 40/2016.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: LABORATÓRIO MÉDICO VITAL BRASIL S/C LTDA
CNPJ: 47.455.164/0001-49
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual, em 12 (doze)
meses, conforme estabelece a cláusula 8.4 do contrato e o artigo 57,§1º, I da lei 8666/93.
Cláusula Segunda – O valor global do presente ajuste é de R$ 57.120,00 (cinqüenta e sete
mil cento e vinte reais)
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2017.

Guará divulgou lista de
contemplados para o
Residencial Flamboyant

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2017 PROC. Nº 324/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais metálicos para consertos no
município de Lorena.
CONTRATADA: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 16.793.191/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 8,11,12,17,18,21,22,29,30,31,32,33,34,39,40,41,42,43,44,53
,54,55,56,63,64,65,66, 73,74,75,76,79,80,83,84,89,90,91,92,93,94,95,96,99,100,101,102
,107,108,109,110, 113,114,117,118,119,120,123,124,127,128,129,130.
VALOR TOTAL: R$ 285.026,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e vinte e seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2017 PROC. Nº 325/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Concessão onerosa de uso de bem público dos espaços incorporados no Mercado
Municipal de Lorena objetivando a comercialização de bens e serviços á população.
CONTRATADA: MARLENE DE FÁTIMA FERNANDES 14470514837
CNPJ: 28.248.970/0001-20
BOX: nº USP04, com a destinação de prestação de serviços diversos (prospecção/
divulgação).
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 143,10 (Cento e quarenta e três reais e dez centavos).
CONTRATADA: VANESSA CRISTINA BRANDÃO DA SILVA 28245207870
CNPJ: 28.253.499/0001-68
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 264,10 (duzentos e setenta e quatro reais e dez centavos).
BOX: nº UPS05, com a destinação de prestação de serviços diversos (prospecção/
divulgação).
CONTRATADA: GLAUCIA MARIA DA CUNHA CIPRIANO 32487224787
CNPJ: 28.232.786/0001-91
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 315,00 (Trezentos e quinze reais).
BOX: nº UCM13, com a destinação de comércio de roupas, sapatos e acessórios.
CONTRATADA: JOAQUIM LÚCIO DOS SANTOS 04421770892
CNPJ: 28.250.265/0001-67
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 182,16 (Cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos).
BOX: nº UCM15, com a destinação de manicure, pedicure e estética.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017 PROC. Nº 41/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de material de expediente para diversas
secretarias.
CONTRATADA: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CNPJ: 019.105.098-92
VENCEDORA DOS ITENS: 81,82,83,84,87,88,101,102,107,108,169,173,182,183,184,18
5,190,191,192,193,194 ,195,196,197,198,199,200,201,202,203,224,225,226,227,228,229
,230,231,232,233, 234,235,253,254,259,260,261,262,263,264,265,266.
VALOR TOTAL: R$ 16.738,90 (dezesseis mil setecentos e trinta e oito reais e noventa
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2017 PROC. Nº 307/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de insumos para pacientes insulino
dependentes de Lorena
CONTRATADA: DAKFILM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 61.613.881/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 1,3,5,7.
VALOR TOTAL: R$ 30.330,00 (trinta mil trezentos e trinta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2017.

Obras de construção do residencial Flamboyant, em Guaratinguetá; Prefeitura divulgou lista de contemplados para novas unidades do MCMV
Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá divulgou nesta quarta-feira a lista de contemplados
e cadastro reserva pelo Programa “Minha Casa Minha
Vida” para o Residencial Flam-

boyant 1.
A lista pode ser consultada
pelo site da Prefeitura, o guaratingueta.sp.gov.br. Outras
informações sobre o residencial podem ser retiradas em
uma das unidades do Cras
(Centro de Referência de Assistência Social) na cidade. O

interessado deve comparecer
até o próximo dia 22, com documento oficial com foto, para
receber as instruções sobre o
sorteio, que será realizado no
próximo dia 25.
O investimento feito pelo
Governo Federal é de R$
16,8 milhões na primeira

etapa Flamboyant 1, R$ 15,4
milhões na segunda Flamboyant 2 e R$ 16,4 milhões
na terceira e última fase do
Flamboyant 3.
Na primeira etapa serão
contempladas 192 famílias,
com renda familiar até R$
1,8 mil.

Feira da Barganha em Guará tem novo
endereço a partir do próximo dia 26
Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá vai mudar o local das
feiras livres no bairro Chácara Selles. A Feira da “Barganha”, realizada na avenida
Zacarias Jorge, próxima à

linha férrea, trocará de lugar
com a Feira de Hortifruti,
hoje realizada na rua Júlia
Antunes Moreira. A mudança
ocorrerá a partir do próximo
dia 26.
A medida foi tomada em
comum acordo com os feirantes do local. De acordo com

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2017 – PROC. 309/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o Registro de preços para
aquisição gêneros alimentícios para o preparo de refeição dos servidores da Secretaria
de Serviços municipais, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: H. M. A DA SILVA LORENA - ME, CNPJ: 00.348.272/0001-87, vencedora
dos itens: 19,20,27,28,37,38,39,40,57,58,63,64,91,92,93,94,95,96,115,116,127,128,133,
134 no valor total de R$ 65.888,20 (Sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais
e vinte centavos)
EMPRESA: UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ:
03.360.968/0001-17, vencedora dos itens: 83,84,105,106,111,112,119,120,121,122,125,12
6 no valor total de R$ 61.494,00 (sessenta e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais)
EMPRESA: DIEGO MANCHINI SILVA - ME, CNPJ: 17.632.051/0001-39, vencedora dos
itens: 5,6,11,12,13,14,17,18,33,34,35,36,49,50,51,52,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71
,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,97,98,99,100,107,108,113,114,135,136,
137,138,139,140,143,144,147,148 no valor total de R$ 45.009,15 (quarenta e cinco mil
nove reais e quinze centavos)
EMPRESA: GMC ATACADISTA DE MERCAORIAS EM GERAL LTDA - EPP, CNPJ:
17.136.467/0001-66, vencedora dos itens: 15,16,109,110,141,142 no valor total de R$
58.339,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e trinta e nove reais)
EMPRESA: SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANGEIRO EIRELI - EPP, CNPJ:
09.413.115/0001-82, vencedora dos itens: 1,2,3,4,7,8,9,10,21,22,23,24,25,26,29,30,31,3
2,41,42,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,89,90,101,102, 117,118,123,124,129,130,145,146
no valor total de R$ 36.143,62 (trinta e seis mil cento e quarenta e três reais e sessenta
e dois centavos)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 – PROC. 313/2017
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 equipamentos (referente ao processo da SEADS nº1243/2013) para atender as
demandas da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social , o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ: 05.743.514/0001-50,
vencedora dos itens: 2,3,4 no valor total de R$ 10.349,91 (Dez mil trezentos e quarenta e
nove reais e noventa e um centavos)
EMPRESA: CT. ARAÚJO MÓVEIS – ME (ECO LIXEIRAS/EX-RIVALEMÓVEIS), CNPJ:
13.683.604/0001-21, vencedora dos itens: 1 no valor total de R$ 2.619,00(Dois mil
seiscentos e dezenove reais)
EMPRESA: A. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ESCRITÓRIO - EPP, CNPJ:
11.193.693/0001-00, vencedora dos itens: 5 no valor total de R$ 1.740,00 (Um mil e
setecentos e quarenta reais)

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá

a Prefeitura, a proposta deve
facilitar o estacionamento
de veículos de grande porte,
além da reorganização das
feiras e atender aos requisitos da expansão do bairro.
A secretaria de Serviços
Urbanos reforçou o alerta
para que os cidadãos fiquem

atentos às mudanças de
sinalização já iniciadas pelo
Departamento de Trânsito.
Ambas as feira são realizadas aos sábados. Outras
informações sobre as alterações estão no site da
Prefeitura, o guaratingueta.
sp.gov.br.
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Aparecida encaminhando os projetos
de infraestrutura urbana ao Dnit
Construção de túnel e rebaixamento de guia na avenida Júlio Prestes estão no pedido da Prefeitura
Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Aparecida

O prefeito de Aparecida,
Ernaldo César Marcondes
(PMDB) revelou que duas
obras devem ser feitas na
avenida Júlio Prestes, em
frente ao portão de acesso
do Santuário Nacional e à
feira livre. A primeira delas
é o rebaixamento do canteiro
central da via. A segunda,
mais complexa, se trata da
construção de um túnel para
facilitar o trânsito nessa
região.
Marcondes as reuniu com
representantes do Dnit (Departamento de Infraestrutura de Transportes) e explicou
as razões de ter levado esses
pedidos ao departamento.
“Nessa região tem um fluxo
de 100 mil a 150 mil pessoas
a cada fim de semana. Fica
difícil o trânsito, para as
pessoas se locomoverem.
Foi feita uma guia nessa via,
só que essa guia é bem alta
e está atrapalhando a passagem de pedestres. Fomos

Multidão aguarda em frente ao Santuário Nacional; Prefeitura estuda obras com Dnit para criação de túnel de acesso para área da Basílica

discutir a possibilidade de
rebaixamento dela”, explicou
o prefeito.
Sobre o projeto de construção do túnel, a extensão prevista é de aproximadamente
cinquenta metros, sem contar as rampas de acesso. Para
o projeto, o investimento,
caso seja aprovado, será
de R$ 13 milhões a R$ 14
milhões e será oriundo do
Governo Federal.
O documento foi encaminhado ao Ministério dos
Transportes e a Prefeitura
terá que elaborar o projeto
executivo. “Estamos elaborando esse documento
junto à uma empresa. Vamos
encaminhar ao Dnit e posteriormente ao Ministério dos
Transportes para começar
essa obra até o ano que vem”,
explicou o prefeito.
Segundo Marcondes, já foi
realizado um estudo técnico
e ficou comprovado que a
avenida comporta um túnel
de mão dupla, tanto na parte
interna e subterrânea do túnel, como na parte superior.

Cruzeiro busca acordo
para recuperar estradas
Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro
busca firmar um contrato
com a Codasp (Companhia de
Desenvolvimento Agrícola de
São Paulo), órgão coordenado
pela secretaria de Estado de
Agricultura e Abastecimento.
Com a finalidade de recuperar
estradas rurais do município,

o prefeito Thales Gabriel (SD)
encaminhou solicitação para
a Codasp, com o objetivo de
incluir o Programa Melhor
Caminho.
A reunião foi realizada no
último dia 8 e contou com a
presença do diretor de Turismo da prefeitura Diego Miranda, diretor técnico do Saae
(Serviço Autônomo de Água e
Esgoto) Gabriel Almeida e o di-

retor de operações da Codasp
e responsável pelo programa
estadual Melhor Caminho
Alexandre Penteado Pires.
A implantação do programa
irá contribuir também para
o combate ao assoreamento
de rios e à degradação das
pastagens. A adesão do município ao programa estadual
é aposta para progredir na
implementação do turismo
em Cruzeiro, melhorando o
acesso às pousadas rurais e
pontos turísticos, além de auxiliar os produtores agrícolas
da região.

Foto: Reprodução

Reunião que debateu apoio para recuperação de estradas em Cruzeiro; aposta para economia e turismo

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2017 – PROC. 316/2017
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
alimentos para lanches, coffe break, festividades e outras da Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: R.A. OLIVEIRA DE SOUZA - ME, CNPJ: 21.111.120/0001-36, vencedora dos
itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 no valor total de R$ 22.181,30 (Vinte e dois mil, cento e oitenta e
um reais e trinta centavos)

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de vandalismo no meio de transmissão da operadora,
alguns telefones fixos da localidade de Vargem tiveram seu funcionamento prejudicado no
dia 12/08/2017 das 02h23 às 08h30. Assim que houve a interrupção, enviamos equipes
especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.
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99799-5002/99259- ra, R$ 180.000,00.
4141 – Pinda
Telefone: 2103-2599
VENDO Terreno –
Mandu – 1.000m2
– local alto – plano –
frente p/serra. Tr.F:
99708-2470/981616070/99220-2262
– Pinda

Vendo Corsa Classic, 2006, preto ou
troco por carro de
menor valor. Telefone: 99637-3405
Vendo Fox, 1.0, vermelho, 2 portas, ar
condicionado, 2006,
Valor R$ 14.500,00.
Telefone: 3126-1576
ou 99759-4556. Falar com Ney
Vendo fusca, ano
1 9 8 3 . Va l o r R $
4.500,00. Telefone:
99756-4241
Vendo ou troco gol
bola, ano 1996, 1.0
plus. Telefone: 31258765 ou 99736-9209
Vendo corsa wind,
1.0, azul, documento ok, duas portas,
em bom estado,
ano 1996. Valor R$
6.800,00. Telefone: 2103-0860 ou
99169-4073
Vendo moto 125
fan, ano 2008, tudo
ok, preta. Telefone: 99776-6844 ou
98831-9839

150 Bros ES ano
2011.R$ 6.900,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326
– Pinda

Eletricista residencial, 30 anos de
experiência, instalação completa e
reparos em geral.
VENDO Hyndai H1 Falar com Jairo. TeStarex Diesel ano lefone: 3122-3448
2003 – prata – R$ ou 98108-2492
37.000,00. Tr. F: Frete mudanças e
3643-2882 – Pinda carretos em geral
VENDO Jetta Va- é com o expressiriant 2.5 ano 2008 nho mineiro. Tele– completo – preto fone: 3125-1136 ou
– automático. R$ 99776-6640
33.000,00. Tr. F: Montador de mó3643-2882 – Pinda v e i s . O r ç a m e n t o
VENDO Corsa Se- sem compromisso.
dan Joy 1.0 flex – Paulinho no telefoprata. Tr. F: 3643- ne: 3122-6121 ou
99715-5971
2882 – Pinda
VENDO Renault
Clio 1.0 ano 2004
– preto – G – R$
11.500,00. Tr. F:
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic 1.0
ano 2011 – preto –
flex –R$ 18.000,00.
Tr. F: 3643-2882 –
Pinda
VENDO Fiorino
Furgão 1.3 fire ano
2012 –branco. R$
23.500,00. Tr. F:
3643-2882 – Pinda

JP pintor. Massa corrida, grafiato, verniz,
pintura com pistola.
Telefone: 996275443 ou 99245-2190

Pedreiro constrói
sua casa, faz reformas, encanados,
pintor. Falar com
Pedro no telefone:
99606-2419

Contrata-se vendedora na LJ roupa feminina. Envie
Vendo BIZ 125, ano
currículo com foto
2013, partida elétrica, com 14.000km. VENDO Uno 1.0 no email curricuTelefone: 99736- ano 2006 – 2pts – lummm2016@hotmail.com
9209
flex – branco. R$
V e n d o Ya m a h a 11.900,00. Tr. F: O hospital materniN M A X 1 6 0 a b s , 3643-2882 – Pinda dade Frei Galvão
vermelha, 1700km. V E N D O Tu c s o n está contratando
R$ 12.000,00. 2 ca- G L S a u t o m á t i c o para Serviços Gepacetes de brinde. ano 2010 – preta – rais. Telefone: 3128Falar com Caique R$ 33.000,00. Tr. F: 3800
99786-0322
3643-2882 – Pinda C o n t r a t a - s e f a r V e n d o S a h a r a VENDO Strada 1.3 macêutico (a) para
para trilha, pneus fire ano 2011 – bran- Guaratinguetá. Conbiscoito, leilão. R$ co – R$ 21.000,00. tato novaopcaod@
1.800,00. Telefone: Tr. F: 3643-2882 – gmail.com
3125-8764
Montador de moveis
Pinda
V e n d o T r i c i c l o VENDO Volvo XC 60 em geral. Tratar com
VW1600, em bom 3.0 Tawd ano 2010 – Rafael. Telefone:
estado, pneu novo, preta – automático. 99130-5888
documento ok. Fa- R$ 59.000,00. Tr. F: Frete, mudanças e
lar com Fábio fone: 3643-2882 – Pinda carretos em geral,
99207-6549 ou
expressinho mineiro,
VENDO Kombi lo- em toda região e ca99719-9161
tação Flex 1.4 ano pital. Telefone: 3125VENDO Pálio 1.3 2009 –branco. R$
ano 2004 – 4 pts 20.800,00. Tr. F: 1136 ou 99776-6640
– Flex – preto. Tr. 3643-2882 – Pinda Limpa-se terrenos,
F: (12) 99127-0022
chácara, planta,
VENDO Explorer grama e vende 6
- Pinda
XLT 4x2 ano 97 –
VENDO Parati CL G – R$ 14.500,00. alqueires com casa,
1.8 MI ano 97 -2 Tr. F: 3643-2882 – na estrada Guará
e Cunha Telefone:
p t s – p r a t a . R $ Pinda
99612-4314
10.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/99115- VENDO Escort 1.6 Pedreiro, obras, gesano 88 – A – dou- so, pintura, elétrica,
2326 – Pinda
rado – R$ 4.300,00.
VENDO Kadet GLS Tr. F: 3643-2882 – telhado, hidráulica,
serviços gerais. Te2.0 ano 98 – comple- Pinda
lefone: 98158-9119
to – R$ 11.500,00.
Tr. F: (12) 3643- V E N D O C G 1 5 0 ou 98835-3779
4948/99115-2326 Fan ESI ano 2012 Garçom e Garçone– vermelha – R$ te, frita-se salgado,
– Pinda
5 . 5 0 0 , 0 0 . Tr. F :
VENDO Siena Fire 3643-2882 – Pinda ajudante de cozinha, organizamos
1.0 ano 2012 – R$
22.500,00. Tr. F: (12) VENDO Caminhão sua festa. Telefo3643-4948/99115- 2013 ano 81 – Die- ne: 3013-5768 ou
sel. Tr.F: 98301- 99655-8435
2326 – Pinda
3434 - Pinda
Aulas de reforço de
VENDO Uno Mille
1 a 4 serie. Falar
Fire ano 2008 – 4
pts. R$ 14.700,00. VENDO Pálio 1.3 com Silvia. Telefone:
Tr. F: (12) 3643- ano 2004 – 4 pts 3133-2141
4948/99115-2326 – Flex – preto. Tr. Manicure e pedicure
– Pinda
F: (12) 99127-0022 a domicilio. Telefone: 3125-6543 ou
V E N D O K o m b i - Pinda
STD ano 97 – R$ VENDO Spacecross 99680-0056
10.500,00. Tr. F: (12) ano 2012 – com- Vende-se um res3643-4948/99115- pleta – flex – bran- taurante em Apare2326 – Pinda
co – único dono. cida, não tem luva,
VENDO Fiat Punto R$ 34.000,00. Tr. F: montado, só entrar e
a1.4 ano 2010. R$ Tr. F: F: (12) 3643- trabalhar. Ligar apos
24.500,00. Tr. F: (12) 4948/99115-2326 as 16h no telefone:
99783-1190
3643-4948/99115- – Pinda
2326 – Pinda
V E N D O K o m - Vendo confecção de
VENDO Palio Fire bi STD ano 1997. uniformes em Loano 2008 – 4 pts. R$ R$ 10.500,00. Tr. rena, grande, com
15.500,00, Tr. F: (12) F: F: (12) 3643- cartela de clientes.
3643-4948/99115- 4948/99115-2326 Valor 70.000.00. Tel:
99767-9261
– Pinda
2326 – Pinda
VENDO I 30 Hyn- Negocio de ocasi- Vendo Padaria do
dai ano 2012 – R$ çao - vendo Voya- Portal, estudo pro37.500,00. Tr. F: (12) ge 2011 - completo postas, ent + dividas.
3643-4948/99115- 1.0, cor prata, preço Telefone: 99778de tabela - contato 3377 ou 99103-1473
2326 – Pinda
3152-3601
Aluga-se loja na
VENDO I 30 Hyndai ano 2010 – R$ Vende-se fox 1.6, 4 galeria Pasin. Falar
34.500,00. Tr. F: (12) portas, preto, com- com Priscila. Telefo3643-4948/99115- pleto, ano 2011. Tra- ne: 9965-5782
tar 99161-6344
2326 – Pinda
Revendedoras de
VENDO Honda NXR Ve n d o o u t r o c o para e semijoias,

meu visual. Conta- Aluga-se casas com
to, apenas whats: 2 q u a r t o s , s a l a ,
99608-9921
cozinha. Valor R$
Procuro pessoas 700,00. Telefone:
para formar parce- 3126-2791
ria na revenda de
meus produtos. Lucro certo. Telefone:
98141-1146 ou 11996557-0163

R$ 90 mil cada. Tr.F:
99163-7101 – Pinda
VENDO Apto – Ubatuba/Praia Itaguá –
R$ 150 mil. Aceito
carro como parte
de pagamento. Tr.F:
98856-1276/988372554 – Pinda

Alugo casa nova no
bairro São Dimas,
com 1 quarto, sala,
cozinha, banheiro, garagem. R$
VENDO Casa – CiVende-se casa lo- 550,00. Tratar no dade Jardim – c/ 4
térica, blindada e telefone: 3125-3748 dorms., 2 banhs.,
licitada, em Apareci- Alugo Chácara com sl de jantar, sl de
da. Telefone: 99712- piscina, campo fute- estar,coz.,á/serv.,9695
bol, grama, cozinha coberta, garagem
Precisa-se de ma- completa, Telefone: p/2 carros, edícula
c/ 2 dorms., sl, coz.,
nicure e cabeleirei- 3125-3526
ra com experiência Aluga-se casa, 2 banh., Tr.F: 99626para trabalhar no quartos, sala, co- 3775/98210-9375
centro de Guará - z i n h a , b a n h e i r o , – Pinda
Fixo mais porcen- edícula, garagem. VENDO Chácara
tagem. Telefone: Telefone: 3132-7105 c/2000m2 – Man3133-1571
ou 3132-7106
dú – casa c/ 112
Multifuncional em Aluga-se ótimo pon- m2 – c/2dorms., s/1
b u s c a d e n o v o s to comercial na rua ste c/closet, banh.
c o n s u l t o r e s n a São Francisco em social, sala,copa, 2
região. Telefone: Guaratinguetá. Valor cozinhas, edic.nos
98271-2203
4.000,00. Telefone: fundos, 15mins.do
centro. Tr.F: (12)
Preciso de diarista 99748-8343
99677-2713/99769acima de 30 anos Apartamento em Lo6132 – Pinda
para trabalhar na rena, 2 quartos, sala,
vila Municipal 2, com cozinha, banheiro, VENDO ou TROCO
serviços Gerais. Tel: área de serviço, va- Casa c/ terreno 5x25
98187-1771
lor 15.000,00. Tele- – Vila Rica – c/2dorms., banh.,copa/
Precisa-se de piz- fone: 99703-3852 ou
coz., sala, garagem
zaiolo com expe- 3133-5688
p/2 carros. Tr.F:
riência em forno a ALUGO Kitnet –
99186-6523 – Pinda
lenha. R$ 960.00 Pque S.Domingos = Cesta basica R$ c/agua e luz incluso. V E N D O Te r r e n o
120.00. Telefone: Tr. F: 99637-3371 c/250m2 – Araretama – murado – doc.
98157-9116
– Pinda
ok, boa localização.
Ofereco para fazer A L U G O C a s a –
Tr.F: 99181-1112 –
faxina ou cuidar Pque S.Domingos
Pinda
de idoso final de – c/3dorms., garas e m a n a . Te l e f o - gem p/3carros. Tr. F: V E N D O C a s a –
ne: 3122-1090 ou 99637-3371 – Pinda recém construída
– terreno c/125m2
99143-0245 Falar
ALUGO Casa – Alto – c/2dorms., s/1
com Sueli
do Tabaú – c/3dor- ste,sl, coz.americaPrecisa-se de far- ms.,s/1 suite, garana, banh, garagemm a c ê u t i c a p a r a gem p/1 carro. Tr. F:
p/2carros. Aceita
drogaria em Guará. 99637-3371 – Pinda
financiamento. Tr.F:
Tratar com Mayara
A L U G O c a s a – 99764-4508/3648no telefone: 99609Ubatuba/100mt da 5348 – Pinda
7527 ou novaoppraia Pereque Açu. VENDO casa – nocaod@gmail.com
Aceito cartão em víssima – Andrada
Precisa-se de me- até 5 vezes. Tr.F:
–c/2qtos c/ste, sala,
cânico de automó- 3642-7176/99173cozinha, a/serv., gavel, experiência, 5058/99707-4226
ragem p/2 carros
URGENTE! Telefo- – Pinda
– doc. Ok (a visne: 3122-1972 ou
ALUGO Kitnet – ta ou financiada).
99677-5999
centro/Pinda – ideal Tr. F: (11) 97424Contrata-se cozi- p/idosos, aposen- 6954 Leusval – (11)
nheira com experi- tados e solteiros – 99735-7713 Eduência e recomenda- com ou sem mo- ardo – (12) 3648ção para trabalhar bilía – agua e luz 5831 Francisco (12)
em Aparecida. Tele- incluso. Tr.F: 99173- 99211-4848 Simone
fone: 3105-7859 ou 5058/99707-4226 – Pinda
99764-8630
– Pinda
VENDO 2 casas
Transporte escola,
reserve sua vaga.
Telefones: 31257302 ou 981919982 ou 98111-3245
ou 99198-2220

ALUGO Kitnet –
(quarto/coz., banh.)
incluso água/
luz. Tr. F: 992113533/98267-5482
– Pinda

Eletricista residencial, instalação
completa e reparos,
mais de 28 anos de
experiência. Falar
com Jairo, telefone: 3122-3448 ou
98108-2492

ALUGO Suite – Araretama. Tr.F: 996003200 – Pinda

ALUGO Apto – capacidade 5 pessoas
– Prox. Ao Aquario/Ubatuba. Tr.F:
98856-1276/98837Fazemos serviço de 2554 – Pinda
pedreiro, colocação
ALUGO Kitnet –
de azulejos, reforQuadra Coberta –
mas em geral. Teao lado da padaria
lefone: 98139-6121
Panedoro. Ter.F:
Fretes pequenos, 3522-4088/98214pick up corsa, bom 5463 – Pinda
preços. Telefone:
ALUGO Apto –
99183-6376 ou
Ubatuba/Praia Te3013-9238
nório – Tr.F: 3642Faço poços semi ar- 3302/99119-3754
tesiano 3152-5657 – Pinda
ou 98142-1035
ALUGO Casa – Ipê
Elierte carros todos II c/5 cômodos. Tr.F:
os dias inclusive do- 99252-9259 – Pinda
mingo e feriado a
ALUGO Casa – Alto
partir de 30,00. Tedo Tabaú – c/2dorlefone: 99235-7261
ms., s/garagem.
ou 3133-3173
Tr.F: 98129-6387
Transporte univer- - Pinda
sitário GuaratingueVENDO apto – Cristá x Taubaté. Fapim – Edif. Pedra
lar com Anderson
Bonita. R$ 115 mil
98820-6842
– aceita financiaElitricista instalação mento, Tr.F: 99181e reformas elétricas 2249 – Pinda
em geral. Tratar com
VENDO 2 Terrenos
José 3133-5161 ou
– Res. Mantiqueira/
99722-6188
Pinda – c/250m2 –

– área de 500m2
– Cruz Pequena
– casa 1 c/3dorms., sl, coz.,banh.,
Casa 2 c/1 dorm.,
sl, coz.,banh. Tr.F:

VENDO Chácara
– Mandu – casa
c/3dorms., s/1 ste,
sala, coz., área c/
churrasq., fogão
lenha, piscina, td
avarandada. Tr.F:
99625-5302 – Pinda
VENDO Sítio – Pinhão do Borba –
casa c/2dorms.,
sala, coz., 3 banheiros, horta, pomar
formado, churrasq.,
água demina – 2
poços artesianos,
campo de futebol,
ribeirão, etc., área
1 2 . 2 0 0 m 2 . Tr. F :
98134-6101/981975270 – Pinda
VENDO Terreno –
Estr. Ribeirão Grande – c/1.800m2. Tr.F:
99704-0949/991186505 – Pinda
VENDO terreno –
Goiabal – c/500m2
– escrit.ok, aceito
carro/camionete/caminhão como parte
de pagamento. Tr.F:
99792-7094 – Pinda
VENDO Casa – Maricá – 5 cômodos, td
em lage, semi-nova, terreno c/escritura. Tr.F: 991752418/99199-1773
– Pinda
VENDO terreno –
Goiabal – c/300m2
– c/processo de usocapião fase final.
Aceito carro como
parte de pagamento.
Tr.F: 99113-3434 –
Pinda
V E N D O Te r r e n o
quitado – c/250m2
– Portal dos Eucaliptos. Tr.F: 991689546 – Pinda
VENDO terreno –
Cesar Park. Tr.F:
99168-9546 – Pinda
Casa no São Dimas,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, quintal. Ótima
localização. Telefone: 99139-5704
Vendo apartamento no Vilage, novo,
2 quartos, sala 2
ambientes, cozinha,
banheiro, varanda
com churrasqueira.
R$ 200.00,00. Telefone: 2103-2599
ou 99201-2826 ou
99614-2077
Vendo casa no Jardim Esperança, com
3 dormitórios suíte, sala, cozinha, 2
banheiros, quintal,
ducha, churrasquei-

Ve n d o o u t r o c o
chácara na Colônia, com casa boa,
asfalto.Telefone:
99103-0850.
VENDO casa – novíssima – Andrada
–c/2qtos c/ste, sala,
cozinha, a/serv., garagem p/2 carros –
doc. Ok (a vista ou financiada). Tr. F: (11)
97424-6954 Leusval
– (11) 99735-7713
Eduardo – (12)
3648-5831 Francisco (12) 99211-4848
Simone – Pinda

Ciclopark, retira
sua bike, conserta
e entrega. Telefone: 3122-5524 ou
99758-1180

Vende-se máquina
de fazer chinelos
e personalização.
Interessados ligar
VENDO casa – prox.
99739-0903 ou
Vale das Acácias
99603-3733
– Moreira César –c/
2dorms.,lage e piso. Vendo ponto de loja
Tr.F: 99108-3727 em Aparecida, próximo a Igreja Velha.
– Pinda
Tratar com Marisa.
VENDO Apto –
Telefone: 99116CDHU c/escritura
4240 ou 99628-6297
- Azeredo – 1º andar
– c/2dorms.. Tr.F: Vendo casa de ra99108-3727 – Pinda ção com pet shop.
Rua Marechal DeVENDO casa – Bela
odoro, 221 - CenVista – de R$ 220
tro - Guaratinguetá.
mil por R$ 170 mil
Telefone: 3132-4672
a vista – 72m2 de
ou 98157-0858
construção. Tr.F:
99745-2956/3527- Salão Modelo, promoção de mega
3857 – Pinda
Hair, corte 15,00,
VENDO Celta ano
escova a partir de
2007/2008 Life 1.0
1 5 , 0 0 . Te l e f o n e :
– prata – GNV Flex –
3133-3184
básico – 2 pts. Abaixo tabela. Falicito Vendo eletrodoméspagamento cartão. ticos e outros produTr.F: 99720-4895 – tos de casa, envio
foto pelo whats. TePinda
lefone: 98113-5587
VENDO Apto Ubatuba/Praia Itaguá Aluga-se mesas,
- R$ 150 mil. Aceito cadeiras, toalhas,
carro como parte de tampões. Telefopagamento. Tr. F: ne: 3126-3661 ou
98856-1276/98837- 99704-2685
2554 – Pinda
Vendo televisão,
VENDO ou TROCO casa c/3dorms.,
s/1 ste com sacada
,banh.social, lavanderia e escritório,
(na parte de cima),
por apartamento de
menor valor. O valor
da casa é 250 mil.
Tr. direto c/proprietário F: 99205-7171
whatz - Pinda

microondas, geladeira, fogão, estantes, bicicleta, cama,
armário de cozinha.
Telefone: 3126-4628
ou 99118-9494

Vendo estofado de
tecido cinza, 2 e 3
lugares, assento e
encosto regulável,
bom estado, R$
800,00. Telefone:
ALUGO Apto – Uba- 3125-4217
tuba/Itagua - c/2 Celulares, conserto,
dorms., sala, coz., orçamento na hora.
banh. á/serv. Tr.F: Telefone: 9977799731-8448 – Pin- 5102 ou 3133-2520
da ALUGO Kitnet –
Pque S.Domingos - Vendo impressora
c/agua e luz incluso. epson lx 300, ótimo
Tr. F: 99637-3371 estado ou troco por
algo do meu interes– Pinda
se. Telefone: 3125A L U G O C a s a – 5015 ou 99755-1297
Pque S.Domingos
– c/3dorms., gara- Vendo uma guitarra
gem p/3carros. Tr. F: phoenix. R$ 400,00.
99637-3371 – Pinda Telefone: 997551297
ALUGO Casa – Alto
do Tabaú – c/3dor- Vendo móveis, loums.,s/1 suite, gara- ças, máquina brasgem p/1 carro. Tr. F: temp 10k, bandeja
99637-3371 – Pinda de inox, cristais,
rack, porcelanas,
A L U G O A p t o – pc, bike. Telefone:
U b a t u b a / Te n ó -

98183-7757
Vendo maquinário
completo de padaria. Telefone: 997783377 ou 99103-1473
Vendo freezer, 1
tampa, frigodar, geladeira, microondas,
máquina de lavar,
camara fria pre
moldada. Telefone:
99777-6288
Alugo cama elástica
e piscina de bolinhas, os melhores
pacotes para festas.
Telefone: 981638421
Compro sucata do
seu quintal. Telefone: 3125-2979
Vendo carrinho de
churrasquinho, R$
450,00. Telefone:
98100-0053
VENDO Filhotes
Poodle Toy. Tr.F:
99626-0157 - Pinda
VENDO 15 vigas
para lage de forro
tam. 3 x 0,50cm. Tr.
F: 3645-2553 – Pinda
VENDO Porta de
alumínio nova
80x210 – lado esquerdo. Tr.F: 991565929/99252-5612
– Pinda
VENDO Máquina de
assar frango. Tr.F:
99602-5190/ 992379790 – Pinda
VENDO Pedra de
Rio. Tr.F: 991035458 – Pinda
VENDO Portão de
madeira 2,18 x 2,60
– bom estado – Tr.F:
99100-2468 - Pinda
VENDO Porta de
ferro – 2,00 x 2,10 –
perfeito estado – c/
vidro. Tr.F: 991002468 – Pinda
VENDO cadeira manicure – bom estado de conservação.
Tr.F: 99199-0341 –
Pinda
VENDO Máquina de
bordar – bom estado
. Tr.F: 99199-0341 –
Pinda
VENDO moto elétrica infantil – homem
aranha – semi-nova.
Tr. F: 99721-4774 –
Pinda
VENDO Aparelho
Smartphone Samsung Galaxy Win 2

