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CADÊ A ILUMINAÇÃO?...  Não é de hoje que Cachoeira Paulista sofre reclamações com a falta de iluminação 
na cidade. Na última semana, a Prefeitura voltou a ser questionada sobre falhas do sistema no bairro do Pitéu. Os 
moradores temem que as luzes escassas facilitem a ação de criminosos. O protesto dos moradores é pela falta 
de iluminação na praça do Pitéu, o que aumenta o risco à população. 
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Comerciantes garantem apoio para criação 
do Circuito Religioso no Centro de Guará
Plano entre secretarias foca em melhorias para atrair o turista e fortalecer empresários da cidade

Foto: Francisco Assis
Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Guaratinguetá está dentro 
da rota religiosa do Vale do 
Paraíba, com atrações como 
o Museu de Frei Galvão e a 
Gruta de Nossa Senhora de 
Lourdes, que recebem fiéis 
de todo Brasil. Segundo a 
secretária da Cultura, Aline 
Damásio, os tradicionais 
locais de visitação serão in-
cluídos no circuito religioso, 
que está sendo montado em 
conjunto das secretarias da 
Cultura, Turismo e Comér-
cio. O objetivo é criar mais 
atrações para os turistas 
e oportunidades para os 
lojistas.

O Circuito Religioso com-
preenderá, na parte central, 
da Biblioteca Municipal à 
Estação Cultural, seguindo 
atrativos da rua Doutor 
Martiniano, como Mercado 
Municipal e o Museu de Frei 
Galvão. O turista que visitar 
o Centro terá a oportunida-
de de conferir atividades 
culturais na praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves.

Uma das ideias desenvol-
vidas pelas secretarias é tra-
zer apresentações de seresta 
e chorinho para atraí-los 
ao local. Outra atividade 
prevista para oferecê-los é 
o comércio, que atualmente 
encerra seu expediente aos 

sábados, no início da tarde.
Aline acredita que conver-

sando com os comerciantes, 
eles consigam ter algumas 
lojas abertas no final de se-
mana para abastecer o turis-
mo. “É uma coisa integrada, 
um plano ‘intersecretarial’ 
mesmo para a gente dar 

uma guinada no que seria a 
cidade de Guaratinguetá nos 
finais de semana voltada pro 
turismo”, explicou.

O Circuito deve movimen-
tar o Centro da cidade, que 
tem, atualmente, mais de 
dez estabelecimentos fe-
chados. A empresária Bruna 

Ayers é dona de uma loja de 
sapatos, localizada há 33 
anos na rua Doutor Marti-
niano e atende o turista aos 
finais de semana. Ela espera 
que, se houver um estímulo 
da Prefeitura no turismo, o 
comércio se movimentaria 
para estender horas de 

trabalho e contratar mais 
funcionários.

Mas a comerciante não vê 
essa segurança por parte 
dos gestores. “Pela valori-
zação religiosa, com Frei 
Galvão e a Catedral, a gente 
esperava que a Prefeitura 
tivesse um projeto mais 

significativo. O Centro en-
contra-se bem abandonado. 
Isso ficou bem nítido no 
Natal”, comentou Bruna, que 
lembrou o crescimento nas 
vendas em relação à 2016, 
mas o número é menor do 
que o esperado.

A comerciante acredita 
que com melhorias na apa-
rência do Centro será mais 
fácil atrair compradores. 
“(No Natal) investiram na 
praça. Foi o primeiro ano 
que teve brinquedo gratuito 
para as crianças, porém não 
tinha uma decoração nas 
ruas”, afirmou Bruna.

Outro ponto que a comer-
ciante reclama é a falta de 
lixeiras. A loja da comer-
ciante fica aberta até as 14h 
do sábado, mas ela afirmou 
estar disposta a mudar ho-
rários, caso haja um plano 
para melhoria do turismo 
em Guaratinguetá.

A secretaria de Cultura 
planeja movimentar ativi-
dades também em locais fe-
chados como o Museu Rodri-
gues Alves, Praça da Estação 
e Biblioteca Municipal. Aline 
Damásio aposta nessa incre-
mentação de ações para que 
a visita religiosa fique mais 
completa. “Se nós tivermos 
comida e também garantido 
três, quatro lojas abertas, já 
conseguimos minimamente 
atender esse público”.

Rua próxima à Catedral de Santo Antônio, no Centro de Guaratinguetá; circuito religioso é aposta para alavancar investimento no setor

PRF apreende fuzis e 
quase uma tonelada de 
maconha em Lavrinhas

Da Redação
Lavrinhas

Após uma perseguição 
que começou no trecho 
de Lavrinhas da rodovia 
Presidente Dutra, a Polícia 
Rodoviária Federal apre-
endeu cinco fuzis e quase 
uma tonelada de maconha 
na noite da última quinta-
-feira.

De acordo com a PRF, 
uma equipe realizava abor-
dagens de rotina na Via 
Dutra, quando o motorista 
de um carro não obedeceu 
à ordem de parada no tre-
cho de Lavrinhas. 

Depois de 48 quilômetros 
de perseguição, ao chegar 
à altura de Resende-RJ três 
pneus da viatura da PRF fu-
raram. A principal suspeita 
é que os criminosos tenham 
jogado objetos cortantes 
na pista.

Na sequência, a equipe 
foi informada que o veículo 
dos criminosos foi aban-

donado poucos metros à 
frente.

Mesmo a pé, os policiais 
conseguiram localizar o 
carro, onde descobriram 
que na caçamba e banco 
traseiro estavam escondi-
dos o armamento e cerca 
de 923 quilos de entorpe-
centes. 

Os policiais chegaram a 
realizar buscas pela região, 
mas não conseguiram loca-
lizar os criminosos.

Foto: Divulgação PRF
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Bastidores da Política
Antagônico

Quem presenciou o vereador 
Maximiliano à beira de um delírio, 
aplaudindo a demolição do Portal de 
Informações Turísticas construído 
há 6 anos no centro da Avenida Sara 
Kubistchek, em Cachoeira Paulista, 
ficou sem entender ou saber quando 
ele dissimulou: se agora com a des-
truição do prédio, ou no período do 
ex-prefeito Fabiano Vieira, quando 
o Portal foi construído e inaugura-
do? Porque o delírio foi o mesmo!!!

Cantando o jogo
Quem acompanhou a entrevista 

do novo presidente da Câmara de 
Cachoeira, Nenê do São João, no 
programa TV Cidade, ficou perple-
xo com sua declaração ‘descarada’ 
de que não pretende devolver di-
nheiro ao prefeito no final de seu 
mandado. Disse em alto e bom tom 
que pretende gastar toda grana re-
cebida do duodécimo...

Fechando questão
Corre na boca pequena de Guará 

que municiados com ‘relatório’ de 
Marcelo Pazzini, os vereadores 
do PMDB e PSDB devem fechar 
questão contra o projeto da Pre-
feitura sobre o transporte público. 

Isto porque o projeto nem chegou 
à Câmara!!!

Estilo segunda-feira
O presidente da Câmara de 

Guará, Marcelo Coutinho - o Celão, 
convocou os vereadores para uma 
sessão extraordinária na última 
quarta-feira, a pedido do prefeito 
em exercício Regis Yasumura. 
Como assunto específico, o convê-
nio do ‘aluguel solidário’ foi apro-
vado e vai garantir a continuidade 
do benefício da moradia à várias fa-
mílias removidas de áreas de risco 
da cidade. Disseram que a votação 
foi relâmpago, porém o discurso do 
Fabrício aeronáutico na tribuna foi 
apelidado de ‘segunda-feira’, por 
ser longa e chata...

Gigantes do ringue 
Parece que o destino político 

reservou mais um duelo entre Val-
derez de Lucena x Naldinho Zanin, 
valendo a Prefeitura de Canas a 
partir de 2020. Mesmo faltando 
993 dias para o confronto das urnas, 
ambos se preparam nos bastidores 
e articulações, já que estarão com 
seus prazos de impedimentos qui-
tes com a Justiça Eleitoral. Quem 
viver verá...

Não convidem para...
...a mesma picanha - o Padre 

Reginaldo e a esposa do vereador 
Marcos Evangelista, principal-
mente se o assunto for a frustrada 
contratação da OS para o Pronto 
Socorro de Guará, e o churrasqueiro 
for o vereador que ‘em tese’ tem o 
irmão na folha de pagamento da 
Prefeitura!!!

O que muitos querem saber
Por que o Sapiente  do parlamen-

to quer o Padre fora do governo de 
Marcus Soliva, se em tese, o mano 
pertence à turma do holerite mais 
alto da administração municipal?
Perguntar não ofende

Qual o vereador de Pinda que 
está ou vai responder por nepotismo 
no Ministério Público? Cartas ao 
gabinete da presidência da Câmara, 
em caso de palpites ou apostas...

Holofotes
O pessoal das redes sociais de 

Pinda achou estranho os vereado-
res Carlos de Moura - o Magrão 
e Roderley Miotto disputarem a 
paternidade do mesmo favor na 
internet. Segundo a classe pensante 
da cidade, uma dose excessiva de 

populismo ou politicagem com as 
ferramentas do sistema. Lembraram 
que certos tipos de ‘favores’ podem 
ser considerados crime eleitorais!!!

Leitura fina
Numa análise política sobre 

o comportamento de Roderley 
Miotto nos últimos meses, frente a 
velocidade de Rafael Goffi diante 
das oportunidades de alta promo-
ção, fica mais que evidente que 
ele não enxerga mais perspectiva 
no ninho tucano. Talvez seja isto 
que, segundo a ‘boca pequena’, 
aproximou Miotto do PSD e outros 
a desertarem do PSDB. Perguntem 
ao Abdala!!!

Quase oficial
Corre na boca pequena de Pinda, 

que a sina do vereador Rafael Goffi 
é acabar sozinho no PSDB de Pin-
da. Se é fato que o ex-prefeito Vito 
Ardito pediu ‘carta de alforria’ para 
migrar para o PSD, logo se deduz 
que os vereadores Jânio Lerario, 
Toninho da Farmácia e Rodeley 
Miotto, devem pegar a mesma rota. 
O último, apague as luzes...

Mensagem cifrada
Liderança política de Lorena 

com vasta experiência no Judi-
ciário e com interação absoluta 
com oficiais de justiça disse, entre 
‘quatro paredes’, que segue próxi-
mo ao prefeito Fábio Marcondes 
até a reta das municipais de 2020. 
Posterior a isto, vai impor ‘carona’ 
na candidatura de Sylvio Ballerini 
com destino a majoritária. A cidade 
já assistiu este filme...

‘Redondo...’
Pelo andar da carruagem, a 

Prefeitura acelera mais uma vez a 
aprovação da ‘Zona Azul’ na Câ-
mara. Parece que desta vez, nem a 
consulta ‘às bases’, anunciada pelo 
vereador Samuel da Canção Nova, 
bem como sua opinião pessoal, fará 
a diferença, como em 2017, quando 
seu voto impediu a implantação do 
projeto. ‘Queimado’ pelos colegas 
de oposição, e sem trânsito com 
os governistas, aparentemente por 
não alinhamento político, Samuel 
amarga ostracismo de ambos os 
lados. Ainda bem que o secretário 
de Governo Galão Aquino tem 
paciência e ‘jogo de cintura’...

Lembrete...
...faltam apenas 266 dias para 

as eleições!!!

Moradores do Pitéu criticam Prefeitura de 
Cachoeira Paulista por falta de iluminação
Ação do tráfico de drogas aumenta insegurança de quem convive com o problema no local

Jéssica Dias 
Cachoeira Paulista

Não é de hoje que Cachoeira 
Paulista sofre reclamações 
com a falta de iluminação 
na cidade. Na última sema-
na, a Prefeitura voltou a ser 
questionada sobre falhas do 
sistema no bairro do Pitéu. 
Os moradores temem que as 
luzes escassas facilitem a ação 
de criminosos.

O protesto dos moradores 
é pela falta de iluminação 
na praça do Pitéu, o que au-
menta o risco à população. O 
motorista profissional Jorge 
Abreu, 53 anos, brinca com 
seus netos, aproveitando o 
sol das 19h30, do horário de 
verão. Ele disse que a falta de 
iluminação impede de ficar 
até tarde na praça. “Aqui tem 
que ser uma poda de árvore. A 
luminária tinha que ser mais 
baixa. Eu estou brincando 
com meus netos aqui, se fosse 
para brincar com eles mais 
tarde um pouco, não brin-
caria, por causa do tráfico”, 
relatou Abreu.

De acordo com Abreu em 
uma noite de verão a família 
ficaria sentada na praça, mas 
isso não acontece mais devi-
do à falta de iluminação. “O 
problema é a iluminação da 
praça, porque é totalmente 
escura, a gente não pode sair 

aqui, sentar. Eu já fui roubado 
três vezes na minha casa”.

Segundo relatos dos mo-
radores, o local não recebe 
manutenção há mais de seis 
meses, e as únicas lâmpadas 
que funcionam ficam ligadas 
o dia todo, prejudicando a 
durabilidade da lâmpada. 
Geraldo Moacir Rodrigues 
mora próximo à praça e expôs 
sua opinião sobre o problema. 
“Não é culpa desse mandato. 
Isso já vem de bastante tempo, 
mas se ele (prefeito) assumiu, 
tem que resolver, tem que 
correr atrás. No meu ponto 
de vista, isso já começou er-
rado, como os postes serem 
mais altos que as árvores”, 
criticou Rodrigues. “Eu acho 
que podar árvore não vai re-
solver, tinha que baixar esses 
postes. O engenheiro que fez 
isso não pode ser chamado 
de engenheiro. Não tem nem 
como sentar nessa praça à 
noite. Não tem como usar 
os aparelhos, um está quase 
inteiro quebrado os outros 
ainda dá para usar, se não 
fosse essa escuridão”.

Geraldo disse que chegou 
a procurar a Prefeitura, mas 
nunca foi atendido. Em uma 
publicação feita nas redes 
sociais pelo vereador Danilo 
Luiz da Silva (PROS), em que o 
parlamentar pede indicações 
de problemas na iluminação, 

o morador questionou a aten-
ção do poder público e cobrou 
o retorno de Silva.

“Disse que não é a lâmpada 
da rua, é a praça inteira preci-
sando arrumar. Isso, se eu não 
me engano, foi em maio ou 
junho. Ai ele colocou embaixo 
que ia verificar, mas nem aqui 
passou”, contou Rodrigues.

Procurado pela redação 
do Jornal Atos, o vereador 
explicou que chegou a fazer 
indicações para o Executivo, 
mas nunca teve resposta. Silva 
aguarda o início das sessões 
para saber se a Prefeitura irá 
enviar resposta ou posiciona-
mento. “Tenho sido procurado 
pois tenho falado muito sobre 
iluminação pública. Aliás, a 
falta dela. Um ponto grave 
é o bairro São José, que não 
tem iluminação”, contou o 
vereador, que ressaltou ainda 
novos projetos para tentar 
solucionar o caso. “Estou 
elaborando um projeto para 
isentar da CIP (Contribuição 
de Iluminação Pública) o 
morador que não tiver ilumi-
nação pública disponibilizada 
pela Prefeitura, como é o caso 
do bairro São José e de outras 
ruas na cidade”.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a Prefeitura, mas não obteve 
resposta até o fechamento 
dessa edição.Praça no Pitéu, que sofre com a falta de iluminação; moradores do bairro acumulam reclamações

Foto: Jéssica Dias
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Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade 

se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências 

nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.

ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-
FEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara

GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de 

Ética e transparência, a serviço do povo.
GUARATINGUETÁ

do povo.
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O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.

O QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTE

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2017 – PROC. 515/2017.

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 computadores para
suprir as necessidades de serviço de diversas secretarias do 
município de Lorena, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as 
empresas:
E M P R E S A :  D AT E N  T E C N O L O G I A LT D A ,  C N P J : 
04.602.789/0001-01, vencedora do item: 1 no valor total de 
R$ 253.908,00 (duzentos e cinqüenta e três mil e novecentos 
e oito reais)
EMPRESA: GUIMARÃES E MARQUES SUPRIMENTOS 
PARA INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ: 02.282.922/0001-64, 
vencedora do item: 2 no valor total de R$ 84.490,00 (oitenta e 
quatro mil e quatrocentos e noventa reais)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017 PROC. Nº 539/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para aquisição de pneus, câmaras e 
protetores novos para a Frota Municipal
CONTRATADA: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
VENCEDORA DOS ITENS: 17,21,27,35,45,6670,96e100.
VALOR TOTAL: R$ 77.724,00 (setenta e sete mil setecentos e 
vinte e quatro reais)
CONTRATADA: ALMALU COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
PNEUS LTDA – EPP
CNPJ: 24.757.400/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 58,59,61,62,63,82,83,88,89,94e 95.
VALOR TOTAL: R$ 9.504,40 (nove mil quinhentos e quatro reais 
e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 16/01/2018.

Lucas Barbosa
Lorena

Atendendo a uma antiga 
reivindicação dos moradores 
de Lorena, a CCR Nova Dutra 
iniciou na última semana 
as obras de modernização 
do viaduto de acesso ao 
município. Além de refor-
çar a estrutura do local, a 
concessionária implantará 
acostamentos e áreas de 
passeio para pedestres.

No último dia 6, o Jornal 
Atos publicou uma matéria 
mostrando a indignação 
de motoristas, pedestres e 
ciclistas que circulam pela 
região do trevo e das rota-
tórias de entrada da cidade, 
pela avenida Doutor Peixoto 
de Castro. As principais re-
clamações se concentraram 
na falta de ordenamento 
do tráfego e de um espaço 
adequado para os pedestres 
atravessarem o trecho, onde 
já foram registrados atro-
pelamentos e colisões entre 
veículos.  

Na ocasião, o secretário 
de Trânsito e Transportes, 
Marcos Ramos, o Marqui-
nhos da Colchoaria Ramos, 
explicou que no segundo 
semestre do ano passado, a 
Prefeitura acionou o Ministé-
rio Público após a CCR Nova 

Dutra barrar a realização de 
obras de melhoria no local, 
que seriam custeadas pelo 
Município e pelo Eco Valle 
Shopping.

Em resposta, a concessio-
nária informou que não con-
cedeu o aval, pois os projetos 
apresentados necessitavam 
de alterações.

Já na última segunda-feira, 
trinta funcionários da CCR 
Nova Dutra iniciaram as 
obras de melhoria, orçadas 
em R$ 904 mil, do viaduto 

do km 52,7 da rodovia Pre-
sidente Dutra, localizado 
acima da via de entrada de 
Lorena.  

Em nota oficial, a conces-

sionária explicou que além 
da construção de acosta-
mentos, o serviço alargará a 
estrutura do viaduto, dando 
segurança aos pedestres e 
ciclistas que passam embaixo 
da construção para terem 
acesso à Peixoto de Castro ou 
as entradas do Santa Lucré-
cia e Jardim Novo Horizonte.

Além de revelar que a ex-
pectativa é que a obra seja 
concluída até novembro, a 
empresa informou ainda 
que a melhoria faz parte do 
Programa de Recuperação 
e Alargamento de Pontes e 
Viadutos, realizado desde 
1996 em vários pontos da 
rodovia.

Alívio – Para o reposi-
tor de mercadorias, Luís 
Gustavo Dias, 21 anos, a 
melhoria será fundamental 
para garantir a segurança 
dos pedestres que utilizam 
o trecho. “Já que não tem 
acostamento, acabo obrigado 
a me arriscar pelo canto da 
pista todo dia para ir e voltar 
do trabalho. É complicado 
ver idoso e criança quase 
serem atropelados para 
conseguir chegar a pé ao 
shopping. Bom que começa-
ram a melhorar aqui, achei 
que eles só tomariam alguma 
providência depois que al-
guém morresse atropelado”.

Nova Dutra inicia obra de modernização de 
ponto crítico no principal acesso de Lorena
Acesso da cidade ganha acostamento e área de pedestres, com investimento superior a R$ 900 mil

Obra da CCR Nova Dutra, que atende pedido de melhoria em área de acesso à Lorena; pedestres e motoristas cobraram concessionária

Foto: Lucas Barbosa

PREFEITURA DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 146/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018

OBJETO: Registro de Preços para futuras e 
evetuais aquisições de peças automotivas originais 
para os veículos da Frota Municipal, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-
Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, 
DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA 
DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 30/01/2018, 
às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em 
Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e 
documentos exigidos para o certame. O EDITAL 
na íntegra à disposição dos interessados no sítio 
da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.
sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item 
Licitações.

Silveiras, 16 de janeiro de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 240/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em promoção de eventos para realização de shows 
em comemoração ao Carnaval 2018, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-
Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, 
DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA 
DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 29/01/2018, 
às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em 
Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e 
documentos exigidos para o certame. O EDITAL 
na íntegra à disposição dos interessados no sítio 
da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.
sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item 
Licitações.

Silveiras, 16 de janeiro de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai,
Jiu-Jtsu, MMA - F: 98116-
4858 - Rod.  Abel F.Dias 2050
(em frente a MADEVAL)
Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física -
Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)3637-
1126/ wats 99649-1193 -
M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito -
M. César

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

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. José Monteiro 127-
Moreira Cesar

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 -
Pinda
Serviço Auto Mecânica Ja-
guar - F: 99773-9876 - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151.6214 -
Rua Alcides Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Serviços Alternador - motor de
partida, instalações em geral.
Trabalhamos com bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.
Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –

Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 -
Cidade Nova - Pinda

AUTO FUNILARIA E PINTURA
Oficina, borracharia, funilaria
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
CIZA - Rua José Tebega 650 -
fdos - F: 99168-5617/99189-3222
- Moreira César - Pinda

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

BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti-
queira - M.César

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -Av.
Fco Lessa Junior (via expressa)
ao lado Padaria Paned’oro -F:
99187-4904 - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

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

DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José
Augusto Mesquita 390 - F:
3637-3845 - Moreira César

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

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas.
com.br  Pinda

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

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

GAS
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 -
Av. Dr. Fontes Junior 692 -
M.Aurea - Pinda

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642-
1643/99199-2065 fax: 3642-
9146 -Cidade Nova - email:
elizete.brasil@hotmail.com.br

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

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

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

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 3637-
3582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527-
1552/99241-0518/52*106291 -
l ider lubri fica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R.

Dr. Fontes Junior nº 880 -
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223

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

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

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos
da Silva - Rua Guilherme Nico-
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE-
MOS CARRETO - F: 3641-1651/
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU-
ÇÃO -  Mat. para Construção -
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 -
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648-
4462 - Filial:  F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/
constr. e madeiras - Tel 3641-
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

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

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

MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
S.Domingos - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda

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

PADARIA
Padaria e Confeitaria do Jaca-
ré - F: 3637-5645/99151-2504 -
Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
Padaria e Confeitaria Santa
Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
Sta Cecília Site: www.padaria
santacecilia. com.br  F: 3643-
1749/3522-3490/99220-6247
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115
- Rua Dr. Fontes Junior - Alto
do Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

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

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-

(12) 99104-0182
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

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

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante Mantiqueira -
DISK marmitex - 3637-4233/
98137-4383/99791-7008 - Rua
José Milton Monteiro 293 (trevo
Mantiqueira) Moreira César
Restaurante do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Fran-
cisco  nº 4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro
1045 - Cidade Nova - DISK
3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS  TA-
DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda

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

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

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

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte
de funcionários de fabricas/
fac./aeroportos/excurções
em geral - F: 3641-1297/7817-
4501/99739-1570/99736-0892

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

ALUGO Casa - Pque das Nações - c/dorms., 3
banhs., coz,m sala, garagem p/2carros - Tr.F:
(12) 99131-9297 - Pinda

ALUGO Ponto comercial - Moreira Cesar -
avenida principal - c/200m2 AC. R$ 800,00. Tr.F:
(12) 99112-6620 - Pinda

VENDO sítio, 18 alqs, estr.porto do meira-piagui,
c/mina de água, energia elétrica, toda cercada,
exc.lugar p/plantio de ARROZ e/ou CRIAÇÃO DE
GADO, 68% área plana. Tr. F: 98201-1301 - Pinda


