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Vaga disputada no centro comercial de Guaratinguetá; cidade tem mudanças e retomada de radares

Guaratinguetá altera vagas de trânsito 
no Centro e confirma retorno de radares
Vagas que antes eram exclusivas à clientes de estabelecimentos comerciais perdem exclusividade

Rafael Rodrigues
Aparecida

O Departamento de Trânsi-
to de Guaratinguetá alterou 
algumas vagas de estaciona-
mento no Centro da cidade. Os 
espaços que eram destinados 
apenas à clientes de estabeleci-
mentos comerciais vão perder 
a exclusividade. Segundo o co-
ordenador de Trânsito Marcos 
Aurélio da Silva, a permissão 
é ilegal.

Com a mudança, o Departa-
mento está trocando as placas 
que indicam uso exclusivo 
por outras que permitam que 
qualquer motorista possa es-
tacionar os veículos por curta 
duração de tempo, desde que 
mantenha o pisca-alerta ligado.

“Tivemos uma mudança 

não muito distante na legis-
lação de trânsito, e é preciso 
nos readequar. No centro da 
cidade têm algumas placas 
específicas para hotéis e far-
mácias, por exemplo. Essas 
placas estão sendo retiradas, 
porque o Código de Trânsito 
não autoriza estipular vagas 
para um determinado grupo 
de pessoas, mas sim para toda 
uma coletividade”, contou o 
coordenador.

Os fiscais do Departamento 
estão desde o começo ano 
realizando análises de placas 
e sinalizações na região cen-
tral e nos bairros Pedregulho, 
Parque São Francisco e Beira 
Rio. Ainda de acordo com o co-
ordenador, as vagas que forem 
substituídas não farão parte do 
estacionamento rotativo.

“Onde existem essas placas, 
nós vamos instalar placas de 
curta duração, de 15 minutos. 
As vagas não serão pagas 
através do estacionamento 
rotativo, mas será obrigatório 
usar o pisca-alerta”, ressaltou.

Radares – Alvo de queixa de 
alguns motoristas, mas pedido 
por parte da população, os 
radares eletrônicos voltarão 
a ser instalados nas principais 
avenidas e vias de Guaratin-
guetá. O processo licitatório 
para escolha da empresa que 
vai instalar os radares já foi 
finalizado. De acordo com o 
coordenador de Trânsito, a 
empresa já contatou o Depar-
tamento e as partes estão pro-
gramando quando a empresa 
vencedora fará a instalação 
dos radares na cidade.

HIPISMO EM ALTA  |  O Centro Hípico de Lorena recebe no próximo dia 16 a 
segunda edição da Copa Hipismo Clássico de Salto “Fernanda Bongetta”. São 150 vagas 
para a modalidade, que vem ganhando espaço na região. A competição homenageia 
a criadora do espaço, que fica no Parque das Rodovias. Pág. 3
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Lorena recebe atletas da região para 
segunda Copa de Hipismo Clássico
Competição realizada pelo Centro Hípico abre espaço para amazonas e cavaleiros da região

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Da Redação
Lorena

O Centro Hípico de Lorena 
recebe no próximo dia 16 
a segunda edição da Copa 
Hipismo Clássico de Salto 
“Fernanda Bongetta”. São 
150 vagas para a modali-
dade, que vem ganhando 
espaço na região.

A competição homenageia 
a criadora do espaço, que 
fica no Parque das Rodovias. 
A primeira edição foi reali-
zada em 2015, um ano após 
o falecimento de Fernanda.

Em 2016, o Centro pas-
sou a ser comandado pela 
empresária Bruna Bongetta, 
sobrinha da criadora do CHL 

e que foi amazona. Desde 
setembro de 2016 ela está 
à frente da escola, que conta 
hoje com mais de cinquenta 
alunos fixos. “A escola existe 
há vinte anos. Ela começou 
com o Daniel de Castro 
(atleta e instrutor). Ele hoje 
cuida da parte operacional. 
A gente oferece aulas de 
equitação na modalidade 
de salto, pensão para os 
proprietários que preferem 
deixar conosco os animais 
e treinamento para os cava-
los”, contou Bruna.

Ex-amazona, ela hoje ape-
nas “brinca de vez em quan-
do” com os alunos. “Não 
tenho mais tempo, fora que 
se competir, vou levar uma 

‘surra da criançada’, porque 
por mais que eu tenha a 
experiência, não estou trei-
nando, e os atletas estão se 
preparando muito. Até me 
cobram, mas preciso me pre-
parar bem se quiser voltar”, 
lembrou a empresária.

O grau de competitividade 
destacado por Bruna é o 
esperado para a segunda 
edição da Copa. O torneio, 
que tem início marcado 
para às 8h, deve contar com 
competidores de toda região.

A competição terá premia-
ção em dinheiro. Os primei-
ros colocados recebem de 
R$1 mil (categoria 1 metro), 
R$2 mil (categoria 1,1 metro) 
e R$ 5 mil (categoria 1,2 me-

tro). A competição terá como 
juiz Luís Fernando Monzon, 
ídolo da modalidade e atual 
comentarista da Sportv.

Sobre os interessados em 
acompanhar o evento, ela 
lembra que deve haver uma 
avaliação para comportar 
melhor o público. “É aberta 
ao público, só preciso con-
trolar porque a área não é 
tão grande e todo mundo 
quer levar gente. Preciso 
focar em quem precisa 
estar lá dentro, que são 
os competidores, além de 
quem vai para assistir. Eu 
não tenho uma estimativa 
exata de quantas pessoas 
são, ainda”.

Entre os participantes, 

Graziela Meneghetti, que 
faz parte do grupo há um 
ano e encontrou no centro 
a chance de realizar um 
sonho de criança. “Eu tinha 
um sonho, mas que deixei 
na adolescência. Hoje estou 
casada e me falaram para 
‘largar a mão’, que isso era 
bobagem. No ano passado, 
fui inscrever meu filho, mas 
ele acabou não indo. Aí de-
cidi eu mesma fazerm, sem 
me importar com o que os 
outros acham. O importante 
é que faz um bem enorme 
pra mim”.

Antes da prova, o Centro 
Hípico realiza de quarta a 
sexta-feira uma clínica com 
Monzon de cuidados com o 

cavalo, preparação do cavalo 
para iniciantes e avançados.

A expectativa no Centro 
Hípico é para um bom núme-
ro de participantes, devido 
ao aumento de espaços na 
região para a prática do hi-
pismo. Para Bruna Bongetta, 
a modalidade, presente nos 
Jogos Olímpicos desde 1908, 
e que já deu ao Brasil três 
títulos mundiais além de 
quatro medalhas nas Olimpí-
adas, ganha com a projeção 
crescente. “Antes não tinha 
muita ideia de como isso foi 
se ampliando. Hoje temos 
o nosso centro, tem o de 
Guaratinguetá, Pinda. São 
muitos. Isso é importante”, 
comemorou.

Graziela Meneghetti salta durante competição interna no Centro Hípico de Lorena, que recebe 2ª Copa; amazonas e cavaleiros de todas as idades buscam serviço de instrutores para competir na cidade
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – ATA REGISTRO PREÇOS 36/16
PREGÃO PRESENCIAL nº 98/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
OBJETO: Cláusula Primeira – Em atendimento á solicitação da Contratada, fica alterada a 
marca do item 03. Onde constava “BRIDGESTONE”, passa a constar “GOODYEAR”
Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃ O PROC: 
406/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: A aquisição de materiais de 
consumo para os cursos de manicure e 
assistente de cabeleireiro do Fundo Social 
de Solidariedade de Lorena.
CONTRATADA: SAMUEL FRADIQUE 
DE OLIVEIRA
CNPJ: 20.876.282/0001-00
VALOR TOTAL: R$ 651,29 (seiscentos 
e cinquenta e um reais e vinte e nove 
centavos)
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,3,5,6,7,
9,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2017.

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: FABRICIO DE RAMOS E CIA LTDA EPP
CNPJ: 15.725.489/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 10,12,.
VALOR TOTAL: R$ 15.950,00 (Quinze mil novecentos e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
ABERTURA DOS ENVELOPES

TOMADA DE PREÇO Nº 07/2017 PROC. Nº 366/2017

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica que abertura dos envelopes “PROPOSTA” 
referentes à TOMADA DE PREÇO 07/2017, que tem por objeto Contratação de empresa 
em pavimentaçao com bloquete nas ruas do bairro loteamento Jardim primavera, Trecho 
I e II, em especifico as ruas partes Av. José Moreira Rangel e parte Av. Osório Dias com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. ocorrerá no dia 15 de setembro de 
2017, às 09:30 horas na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada na Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h 
às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
ABERTURA DOS ENVELOPES

TOMADA DE PREÇO Nº 08/2017 PROC. Nº 367/2017

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica que abertura dos envelopes “PROPOSTA” 
referentes à TOMADA DE PREÇO 08/2017, que tem por objeto Contratação de empresa 
especializada em drenagem urbana a ser realizada em parte da Rua Silvio Costa e parte da Av. 
Brasil, no Bairro Cidade Industrial, Lorena/SP, com fornecimento de material, equipamentos e 
mão de obra, ocorrerá no dia 15 de setembro de 2017, às 14:00 horas na Sala de Licitações, 
Secretaria de Administração, situada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2017 PROC. Nº 362/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: aquisição de inseticidas e larvicidas para controle de Culex SP, Aedes SP e outros 
tendo em vista, as necessidades da vigilância epidemiológica – setor de controle de vetores 
nas ações de combate a dengue e endemias no município de Lorena.
CONTRATADA: NOROESTE COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 01.148.472/0001-59
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2.
VALOR TOTAL: R$ 31.718,50 (trinta e um mil setecentos e dezoito reais e cinqüenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2017 PROC. Nº 309/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para o preparo de 
refeição dos servidores da Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIGRUGANJEIRO EIRELI EPP
CNPJ: 09.413.115/0001-82
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,3,4,7,8,9,10,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,41,42,43,44,45
,46,47,48,53,54,55,56,89,90,101,102,117,118,123,124,129,130,145,146.
VALOR TOTAL: R$ 36.143,63 (trintas e seis mil cento e quarenta e três reais e sessenta e 
três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2017 
PROC. Nº 266/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de fraldas geriátricas para 
atender ás necessidades da Secretaria 
de Saúde.
CONTRATADA: FABRÍCIO DE RAMOS E 
CIA LTDA EPP
CNPJ: 15.725.489/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,5,6.
VALOR TOTAL: R$ 253.350,00 (duzentos 
e cinqüenta e três mil trezentos e 
cinqüentas reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROC: 405/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: A aquisição de gêneros alimentícios 
para o curso de padaria artesanal do Fundo 
Social da Solidariedade de Lorena, oferecido 
gratuitamente á população em situação de 
vulnerabilidade social.
CONTRATADA: H.M.A. DA SILVA 
LORENA EPP
CNPJ: 00.348.272/0001-87
VALOR TOTAL: R$ 2.361,17 (Dois 
mil trezentos e sessenta e um reais e 
dezessete centavos)
VENCEDORA DOS ITENS: 2,3,6,7,8,19,
20,22,24,25,30,32,33,34,35,38,51,54,55.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROC: 407/2017

C O N T R A T A N T E :  P r e f e i t u r a 
Municipal de Lorena
OBJETO: A aquisição de materiais 
de armarinho para os cursos de corte 
e costura e artesanato do Fundo 
Social de Solidariedade de Lorena, 
oferecido gratuitamente á população 
em s i tuação de vu lnerab i l idade 
social.
C O N T R A T A D A :  M A R Y P A M 
COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 02.877.958/0001-90
VALOR TOTAL: R$ 378,00 (trezentos 
e setenta e oito reais)
VENCEDORA DOS ITENS:3,4,16.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2017.

Prefeitura de Cruzeiro tenta 
acordo com Caixa para 
resgatar FGTS de servidores
Governo de Thales Gabriel e Sindicato buscam ação judicial para 
viabilizar alvará coletivo e liberação dos saques junto a banco

Foto: Arquivo Atos
Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Após a negativa da Caixa 
Econômica Federal para 
liberar os saldos existentes 
nas contas de FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço) dos mais de dois 
mil servidores municipais 
de Cruzeiro, a Prefeitura em 
conjunto com o Sindicato 
dos Servidores Municipais, 
trabalha para conseguir 
um alvará coletivo para a 
liberação dos saques.

De acordo com o secre-
tário de Administração, 
Danilo Resende, devido à 
mudança do regime celetis-
ta para estatutário, a Caixa 
administrativamente não 
libera o fundo de garantia 
já depositado no fundo do 
servidor, valores que vários 
funcionários só utilizariam 
na aposentadoria ou em 
casos de compras em altos 
valores, como um imóvel. “A 
gente tentou liberar junto 
com a Caixa, mas devido 
à mudança do regime e a 
resposta negativa, vamos 
apoiar o Sindicato para que 
ingresse uma ação em juízo 
para conseguir um alvará 
coletivo para a liberação 
dos valores”.

Já o diretor do Sindi-
cato, Alessander Batista, 
comentou que a vigência 
do estatuto, do último dia 
primeiro, é muito recente, 
e por isso é preciso ter uma 
movimentação da justiça 
e a programação da Caixa 
para conseguir pagar todo 
o funcionalismo. Ações em 
que a Justiça do Trabalho 

tem auxiliado os agentes 
do sindicato.

Na última segunda-feira, 
representantes do Sindi-
cato estiveram na Vara do 
Trabalho em reunião para 
tratar dos procedimentos 
para adquirir um alvará 
coletivo. O presidente do 
Sindicato, José Geraldo Pe-
reira afirmou ainda não ter 
nenhuma definição e que 
na próxima semana deve 
ser agendada uma reunião 
entre Sindicato, Prefeitura, 
Caixa e Justiça do Trabalho. 
“Estamos aguardando para 
saber os motivos de não ser 
liberado e tentar um acordo 
com a Caixa. Mas vamos ter 
que fazer uma ação para 
conseguir o alvará coletivo 
para receber, porém, o mes-
mo será emitido individual-
mente. Por enquanto nada 
concreto”, salientou.

Até o final do mês os ser-
vidores que tiverem inte-
resse em participar da ação 
e obter mais informações 
devem ir até a secretaria de 
Administração com carteira 
de trabalho para que a Pre-
feitura faça a anotação pela 
mudança de regime e ser 
orientado pelos agentes do 
sindicato. A secretaria fica 
na rua Cel. José de Castro, 
nº 540. Os atendimentos 
serão realizados de segunda 
a sexta-feira das 9h às 16h.

Se liberado pela Justiça, 
como tem ocorrido em si-
tuações semelhantes pelo 
país, o servidor poderá 
sacar o valor já depositado 
nas contas do Fundo de 
Garantia.

Dívida – A dívida do FGTS 

que perdura há cerca de 
trinta anos em Cruzeiro e 
que atualmente gira em 
torno de R$ 50 milhões tem 
a previsão de ser parcelada 
até outubro e depositada 
mensalmente nas contas 
dos servidores. “A lei já 
existe e a Prefeitura está 

esperando a regulamenta-
ção deste parcelamento que 
será feito pela Caixa, prova-
velmente em outubro já es-
tará regulamentado e então 
pediremos o parcelamento. 
A gente quer resolver isso 
definitivamente”, afirmou 
Resende.

O prefeito Thales Gabriel, que busca acordo com a Caixa em Cruzeiro
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Eletricista residen-
cial, 30 anos de 
experiência, insta-
lação completa e 
reparos em geral. 
Falar com Jairo. Te-
lefone: 3122-3448 
ou 98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral 
é com o expressi-
nho mineiro. Tele-
fone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Montador de mó-
veis. Orçamento 
sem compromisso. 
Paulinho no telefo-
ne: 3122-6121 ou 
99715-5971
JP pintor. Massa 
corrida, grafiato, 
verniz, pintura com 
pistola. Telefone: 
99627 -5443  ou 
99245-2190
Pedreiro constrói 
sua casa, faz refor-
mas, encanados, 
pintor. Falar com 
Pedro no telefone: 
99606-2419
Contrata-se ven-
dedora na LJ rou-
pa feminina. Envie 
currículo com foto 
no email curricu-
lummm2016@hot-
mail.com
O hospital mater-
nidade Frei Galvão 
es tá  con t ra tan-
do para Serviços 
Gerais. Telefone: 
3128-3800
Contrata-se far-
macêutico (a) para 
G u a r a t i n g u e t á . 
Contato novaop-
caod@gmail.com
Montador de mo-
veis em geral. Tra-
tar com Rafael. Te-
lefone: 99130-5888
Frete, mudanças e 
carretos em geral, 
expressinho minei-
ro, em toda região 
e capital. Telefo-
ne: 3125-1136 ou 
99776-6640
Limpa-se terrenos, 
chácara, planta, 
grama e vende 6 al-
queires com casa, 
na estrada Guará  
e Cunha Telefone: 
99612-4314

Vendo Corsa Clas-
sic, 2006, preto ou 
troco por carro de 
menor valor. Tele-
fone: 99637-3405
Vendo Fox, 1.0, 
vermelho, 2 por-
tas, ar condiciona-
do, 2006, Valor R$ 
14.500,00. Telefo-
ne: 3126-1576 ou 
99759-4556. Falar 
com Ney
Vendo fusca, ano 
1983.  Va lo r  R$ 
4.500,00. Telefone: 
99756-4241
Vendo ou troco gol 
bola,  ano 1996, 
1.0 plus. Telefo-
ne: 3125-8765 ou 
99736-9209
Vendo corsa wind, 
1.0, azul, documen-
to ok, duas portas, 
em bom estado, 
ano 1996. Valor R$ 
6.800,00. Telefo-
ne: 2103-0860 ou 
99169-4073
Vendo moto 125 
fan, ano 2008, tudo 
ok, preta. Telefo-
ne: 99776-6844 ou 
98831-9839
Vendo BIZ 125, ano 
2013, partida elétri-
ca, com 14.000km. 

Telefone: 99736-
9209
Ve n d o  Ya m a h a 
NMAX 160 abs, 
vermelha, 1700km. 
R$ 12.000,00. 2 ca-
pacetes de brinde. 
Falar com Caique 
99786-0322
Vendo Sahara para 
trilha, pneus bis-
coi to,  le i lão. R$ 
1.800,00. Telefone: 
3125-8764
Ve n d o  T r i c i c l o 
VW1600, em bom 
estado, pneu novo, 
documento ok. Fa-
lar com Fábio fone: 
9 9 2 0 7 - 6 5 4 9  o u 
99719-9161
VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts 
– Flex – preto. Tr. 
F: (12) 99127-0022 
- Pinda
V E N D O  P a r a -
ti CL 1.8 MI ano 
97 -2 pts – pra-
ta. R$ 10.800,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Kadet GLS 
2.0 ano 98 – comple-
to – R$ 11.500,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 

Aluga-se casas com 
2 quartos, sala, 
cozinha. Valor R$ 
700,00. Telefone: 
3126-2791
Alugo casa nova no 
bairro São Dimas, 
com 1 quarto, sala, 
cozinha, banhei-
ro, garagem. R$ 
550,00. Tratar no 
telefone: 3125-3748
Alugo Chácara com 
piscina, campo fute-
bol, grama, cozinha 
completa, Telefone: 
3125-3526
Aluga-se casa, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, edí-
cula, garagem. Te-
lefone: 3132-7105 
ou 3132-7106
A luga -se  ó t imo 
ponto comercial na 
rua São Francisco 
em Guaratinguetá. 
Valor 4.000,00. Te-
lefone: 99748-8343
Apartamento em 
Lorena, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
b a n h e i r o ,  á r e a 
de serviço, valor 
15.000,00. Telefo-
ne: 99703-3852 ou 
3133-5688
ALUGO Kitnet – 
Pque S.Domingos - 
c/agua e luz incluso.
Tr. F: 99637-3371 
– Pinda
ALUGO Casa – 
Pque S.Domingos 
– c/3dorms., gara-
gem p/3carros. Tr. 
F: 99637-3371 – 
Pinda
ALUGO Casa – Alto 
do Tabaú – c/3dor-
ms.,s/1 suite, gara-
gem p/1 carro. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa  – 
Ubatuba/100mt da 
praia Pereque Açu. 
Aceito cartão em 
até 5 vezes. Tr.F: 
3642-7176/99173-
5058/99707-4226 
– Pinda
ALUGO Kitnet – 
centro/Pinda – ideal 
p/idosos, aposen-
tados e solteiros 
– com ou sem mo-
bilía – agua e luz 
incluso. Tr.F: 99173-
5058/99707-4226 
– Pinda
ALUGO Kitnet – 
(quarto/coz., banh.) 
i n c l u s o  á g u a /
luz. Tr. F: 99211-
3533/98267-5482 
– Pinda
ALUGO Suite – Ara-

Pedreiro, obras, 
gesso ,  p i n tu ra , 
elétrica, telhado, 
hidráulica, serviços 
gerais. Telefone: 
9 8 1 5 8 - 9 11 9  o u 
98835-3779
Garçom e Garçone-
te, frita-se salgado, 
ajudante de cozi-
nha, organizamos 
sua festa. Telefo-
ne: 3013-5768 ou 
99655-8435
Aulas de reforço de 
1 a 4 serie. Falar 
com Silvia. Telefo-
ne: 3133-2141
Manicure e pedicu-
re a domicilio. Tele-
fone: 3125-6543 ou 
99680-0056
Vende-se um res-
taurante em Apare-
cida, não tem luva, 
montado, só entrar 
e trabalhar. Ligar 
apos as 16h no te-
lefone: 99783-1190
Ve n d o  c o n f e c -
ção de uniformes 
em Lorena, gran-
de,  com car te la 
de clientes.  Va-
lor 70.000.00. Tel: 
99767-9261
Ve n d o  P a d a r i a 
do Portal, estudo 
propostas, ent + 
dividas. Telefone: 
9 9 7 7 8 - 3 3 7 7  o u 
99103-1473
Aluga-se loja na ga-
leria Pasin. Falar 
com Priscila. Tele-
fone: 9965-5782
Revendedoras de 
para e semijoias, 
meu visual. Conta-
to, apenas whats: 
99608-9921
Procuro pessoas 
para formar par-
ceria na revenda 
de meus produtos. 
Lucro certo. Telefo-
ne: 98141-1146 ou 
11-996557-0163
Vende-se casa lo-
térica, blindada e 
licitada, em Apa-
recida. Telefone: 
99712-9695
Precisa-se de mani-
cure e cabeleireira 
com experiência 
para trabalhar no 
centro de Guará 

retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO Apto – ca-
pacidade 5 pessoas 
– Prox. Ao Aqua-
rio/Ubatuba. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
ALUGO Kitnet – 
Quadra Coberta – 
ao lado da padaria 
Panedoro. Ter.F: 
3522-4088/98214-
5463 – Pinda
A L U G O  A p t o  – 
Ubatuba/Praia Te-
nório – Tr.F: 3642-
3302/99119-3754 
– Pinda
ALUGO Casa – Ipê 
II c/5 cômodos. Tr.F: 
99252-9259 – Pinda
ALUGO Casa – Alto 
do Tabaú – c/2dor-
ms.,  s/garagem. 
Tr.F: 98129-6387 
- Pinda
VENDO apto – Cris-
pim – Edif. Pedra 
Bonita. R$ 115 mil 
– aceita financia-
mento, Tr.F: 99181-
2249 – Pinda
VENDO 2 Terrenos 
– Res. Mantiqueira/
Pinda – c/250m2 – 
R$ 90 mil cada. Tr.F: 
99163-7101 – Pinda
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia Itaguá 
– R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte de 
pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa – Ci-
dade Jardim – c/ 4 
dorms., 2 banhs., 
sl de jantar, sl de 
estar,coz.,á/serv.,-
coberta, garagem 
p/2 carros, edícula 
c/ 2 dorms., sl, coz., 
banh., Tr.F: 99626-
3775/98210-9375 
– Pinda
VENDO Chácara 
c/2000m2 – Man-
dú – casa c/ 112 
m2 – c/2dorms., s/1 
ste c/closet, banh.
social, sala,copa, 2 
cozinhas, edic.nos 
fundos, 15mins.do 
centro. Tr.F: (12) 
99677-2713/99769-
6132 – Pinda 
VENDO ou TRO-
CO Casa c/ terreno 
5x25 – Vila Rica – 
c/2dorms., banh.,-
copa/coz., sala, ga-
ragem p/2 carros. 
Tr.F: 99186-6523 
– Pinda
VENDO Terreno 
c/250m2 – Arareta-

– Pinda
V E N D O  S i e n a 
Fire 1.0 ano 2012 
– R$ 22.500,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire ano 2008 – 4 
pts. R$ 14.700,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
V E N D O  K o m -
b i  STD ano  97 
– R$ 10.500,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Fiat Pun-
to a1.4 ano 2010. 
R $  2 4 . 5 0 0 , 0 0 . 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Palio Fire 
ano 2008 – 4 pts. 
R $  1 5 . 5 0 0 , 0 0 , 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO I 30 Hyn-
da i  ano 2012 – 
R $  3 7 . 5 0 0 , 0 0 . 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO I 30 Hyn-
da i  ano 2010 – 
R $  3 4 . 5 0 0 , 0 0 . 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
V E N D O  H o n d a 
N X R  1 5 0  B r o s 
ES ano  2011.R$ 
6.900,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Hyndai H1 
Starex Diesel ano 
2003 – prata – R$ 
37.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Jetta Va-
riant 2.5 ano 2008 
– completo – preto 
– automático. R$ 
33.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan Joy 1.0 flex – 
prata. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Renaul t 
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 F io r i no 
Furgão 1.3 fire ano 
2012 –branco. R$ 
23.500,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno 1.0 
ano 2006 – 2pts – 
flex – branco. R$ 
11.900,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Tucson  
GLS automát ico 
ano 2010 – preta – 
R$ 33.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Strada 1.3 
fire ano 2011 – bran-
co – R$ 21.000,00. 
Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
V E N D O  V o l v o 
XC 60 3.0 Tawd 
ano 2010 – preta 
– automático. R$ 

59.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Kombi lo-
tação Flex 1.4 ano 
2009 –branco. R$ 
20.800,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Explorer 
XLT 4x2 ano 97 – 
G – R$ 14.500,00. 
Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Escort 1.6 
ano 88 – A – doura-
do – R$ 4.300,00. 
Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO CG 150 
Fan ESI ano 2012 
– vermelha – R$ 
5.500,00. Tr.  F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Caminhão 
2013 ano 81 – Die-
sel. Tr.F: 98301-
3434 - Pinda

VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts – 
Flex – preto. Tr. F: 
(12) 99127-0022 
- Pinda
VENDO Space-
cross  ano 2012 
– completa – flex 
– branco – úni-
c o  d o n o .  R $ 
34.000,00. Tr. F: 
Tr. F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
V E N D O  K o m b i 
STD ano 1997. 
R$ 10.500,00. Tr. 
F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
Negocio de ocasi-
çao - vendo Voyage 
2011 - completo 
1.0, cor prata, pre-
ço de tabela - con-
tato 3152-3601
Vende-se fox 1.6, 4 
portas, preto, com-
pleto, ano 2011. 
Tratar 99161-6344
Vendo ou t roco 
ford f4000 no baú, 
ano 84, 5 marchas, 
conservada. Telefo-
ne: 3122-1529 ou 
99785-7747
Vende-se montana 
conquest, 2009, vi-
dro e direção, roda 
de liga. Falar com 
Marcos no telefone: 
97401-9758
VENDO Moto Fa-
zer 250cc ano 2006 
– preta – c/bauleto 
e 1 capacete. Tr.F: 
99170-6796 – Pin-
da
VENDO Caminhão 
¾ na 94 – motor 
MWM 229 – direção 
hidráulica – doc. Ok 
td original. TR.F: 
3642-4484/99759-
3852 – Pinda
Vendo ou troco gol 
g4, 2012, completo, 
4 portas, prata. Tel 
99614-2717
Vendo Eco Sport, 
2007, completa. Te-
lefone? 3132-2103 
ou 99782-3060
VENDO Kombi ano 
2009 – branca. R$ 
22 mil. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fox 1.0 
ano 2004 – 2pts 
– G – verde – R$ 
15 mil. Tr. F: 3643-

- Fixo mais porcen-
tagem. Telefone: 
3133-1571
Multifuncional em 
busca de novos 
c o n s u l t o r e s  n a 
região. Telefone: 
98271-2203
Preciso de diarista 
acima de 30 anos 
para trabalhar na 
vila Municipal 2, 
com serviços Ge-
rais. Tel: 98187-
1771
Precisa-se de piz-
zaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 960.00 
= Cesta basica R$ 
120.00. Telefone: 
98157-9116
Ofereco para fazer 
faxina ou cuidar 
de idoso final de 
semana. Telefo-
ne: 3122-1090 ou 
99143-0245 Falar 
com Sueli
Precisa-se de far-
macêut ica  para 
drogaria em Guará. 
Tratar com Mayara 
no telefone: 99609-
7527 ou novaop-
caod@gmail.com
Precisa-se de me-
cânico de automó-
vel, experiência, 
URGENTE! Telefo-
ne: 3122-1972 ou 
99677-5999
Contrata-se cozi-
nheira com experi-
ência e recomenda-
ção para trabalhar 
em Aparecida. Te-
lefone: 3105-7859 
ou 99764-8630
Transporte escola, 
reserve sua vaga. 
Telefones: 3125-
7302 ou 98191-
9982 ou 98111-
3245 ou 99198-
2220
Ele t r ic is ta  res i -
dencial, instalação 
completa e reparos, 
mais de 28 anos de 
experiência. Falar 
com Jairo, telefo-
ne: 3122-3448 ou 
98108-2492
Fazemos serviço 
de pedreiro, colo-
cação de azulejos, 
reformas em geral. 
Telefone: 98139-
6121
Fretes pequenos, 
pick up corsa, bom 
preços. Telefone: 
99183 -6376  ou 
3013-9238
Faço poços semi 
ar tes iano 3152-
5657 ou 98142-
1035
Elierte carros todos 

os dias inclusive 
domingo e feriado 
a partir de 30,00. 
Telefone: 99235-
7261 ou 3133-3173
Transporte univer-
si tár io Guarat in-
guetá x Taubaté. 
Falar com Anderson  
98820-6842
Elitricista instalação 
e reformas elétri-
cas em geral. Tra-
tar com José 3133-
5161 ou 99722-
6188
Precisa-se de cui-
dadora para idosa. 
Todos finais de se-
mana e feriados. 
Telefone: 99787-
8482
Preciso de traba-
lhador rutal com ex-
periência em horta, 
solteiro ou casal, 
para morar no local. 
Telefone: 99721-
1936
Empregada  do -
méstica, procuro 
para trabalhar em 
Aparecida,  com 
referência. Telefo-
ne: 98803-5351 ou 
3105-7394
Admita-se churras-
queiro, cozinheira 
e serviços gerais, 
levar curriculo, na 
Av e n i d a  M o n t e 
Castelo, 94
Ofereço-me para 
trabalhar de dia-
rista, faxineira ou 
passadeira. Telefo-
ne: 3125-7472 ou 
98173-7619
Tr a b a l h o  c o m o 
acompanhante, do-
méstica, faxineira, 
tenho experiência. 
Contato:  99707-
7208
P R E C I S A - S E 
Vendedor externo 
– Pinda - c/expe-
riência. Interessa-
dos enviar currículo 
para atospinda@
gmail.com
OFEREÇO para 
trabalhar como cui-
dadora de idoso. 
Tr.F: 99199-0341 
- Pinda
Eletricista, pedreiro 
e pinto, fale com 
Jued .  Te le fone : 
9 8 1 5 3 - 0 4 3 6  o u 
3125-7472
Car re to  pampa, 
preço bom. Falar 
com Dejamir. Tele-
fone: 99633-5241 
ou 98176-0202 ou 
3112-2508
Montador de mó-
veis. Monto e des-
monto móveis em 

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O Prefeito Municipal de Lorena, no uso de suas atribuições e de conformidade 
com o § 1º do artigo 48º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, 
faz saber, que a Prefeitura Municipal de Lorena realizará Audiência Pública 
para Elaboração da LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL), referente ao 
EXERCÍCIO 2018, no seguinte local, data e horário: 
 
Local – PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA 
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº 02 
Data – 21 de setembro de 2017 
Horário – 10 horas 
 
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta 
Audiência Pública. 
 
Lorena, (SP), 11 de setembro de 2017. 
 

FÁBIO MARCONDES 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O Prefeito Municipal de Lorena, no uso de suas atribuições e de conformidade 
com o disposto no Artigo 9º, parágrafo 4º da LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL, realizará Audiência Pública para Avaliação e Cumprimento das 
Metas Fiscais, relativo ao 2º Quadrimestre de 2017, no seguinte local, data e 
horário: 
 
Local – CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA 
Praça Baronesa de Santa Eulália, 02 
Data – 28 de setembro de 2017 
Horário – 10:00 horas 
 
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta 
Audiência Pública. 
 
Lorena, (SP), 11 de setembro 2017. 
 

FÁBIO MARCONDES 
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 

80/17 PROC. Nº 404/17.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do 
tipo menor preço por lote, cujo objeto é o Registro de
Preços para aquisição de acessórios e insumos 
utilizados nos sistemas de infusão contínua de 
insulina, a serem distribuídos aos pacientes com 
mandato judicial, a realizar-se ás 09h30min do dia 
25 de setembro 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
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 84/17 

PROC. Nº 445/17.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do 
tipo maior preço por item, cujo objeto é a ata de 
Registro de Preço para contratação de serviços 
de hidrojato, autovácuo e vac-all com motorista e 
de microfilmagem e televisionamento de tubulação 
com operador, a realizar-se ás 9h30min do dia 27 de 
setembro 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
Aviso de Suspensão: TOMADA DE PREÇO Nº 

05/17 PROC. Nº 330/17.

O Município de Lorena-SP torna público a 
Suspensão da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preço, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para execução de revitalização do 
sistema de iluminação pública do município em 
especifico de vias nos bairros Cecap Baixa; Cidade 
Industrial; Vila dos Comerciários I; Nova Lorena; 
Cabelinha; Santa Edwirges ; Novo Horizonte; Vila 
Geny e Vila Nunes, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, por decorrência 
das sérias acusações mútuas das empresas RT 
ENERGIA E SERVIÇOS – LTDA e OTIMITEK 
ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELLI – EPP, 
ambas participantes da licitação acima referida.
Conforme Portaria nº 20.134/2017, será aberto um 
processo administrativo para apurar tais acusações, 
até que sejam esclarecidos os fatos o processo 
licitatório se encontra suspenso.
Os autos do processo permanecem à disposição 
para vistas dos interessados na sede 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, rama 3041 ou 
3046 das 09h00min às 17h00min, ou pelo e-mail 
licitação@lorena.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2013, vem por meio deste convocar 
os candidatos abaixo relacionados para comparecerem nesta Prefeitura, sito à 
Rua Cap. Messias Ribeiro, 625 – Centro, no horário das 09:00 às 17h no setor de 
RH, no prazo de 30 dias a contar da data desta Publicação, ficando ciente que o 
seu não comparecimento importará em renúncia ao cargo concursado, são eles: 
PATRICIA HELENA GUERRA RG 477957523.

Lorena, 06 de setembro de 2017.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2013, vem por meio deste convocar 
os candidatos abaixo relacionados para comparecerem nesta Prefeitura, sito à 
Rua Cap. Messias Ribeiro, 625 – Centro, no horário das 09:00 às 17h no setor de 
RH, no prazo de 30 dias a contar da data desta Publicação, ficando ciente que o 
seu não comparecimento importará em renúncia ao cargo concursado, são eles: 
LUCIANA MOTTA DO NASCIMENTO RG 265998700.

Lorena, 11 de setembro de 2017.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso 
Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou 
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles:  LUIZ EDUARDO SIQUEIRA RG: 6125826 
 

Lorena, 25 de maio de 2017. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso 
Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou 
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles:  LUIZ EDUARDO SIQUEIRA RG: 6125826 
 

Lorena, 25 de maio de 2017. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 


