
ABAIXO DA META...  Um balanço recente da secretaria da Saúde mostrou que a cidade de Lorena tem o 
menor índice de vacinação contra gripe em crianças. Os resultados apontam que apenas 44,67% dos meninos e 
meninas menores de cinco anos foram vacinadas.

W W W . J O R N A L A T O S . N E T

VALE DO PARAÍBA, SEXTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2018 N.º 3.067R$ 1,50ANO 24

Pág. 2

Descontente com estrutura, Lorena decide 
não participar de edição dos Jogos Regionais
Município planeja investir cota de cerca de R$ 250 mil que seriam gastos em competição anual 
em melhorias no CSU; outras 15 cidades também não devem enviar delegações por protesto

O prefeito Fábio Marcondes (centro) posa com equipe de tênis de mesa de Lorena; cidade vai investir no reforço da estrutura do esporte

Lucas Barbosa
Lorena

Inconformada com a falta 
de estrutura oferecida aos 
seus atletas nas últimas 
edições dos Jogos Regio-
nais 2018, a Prefeitura 
de Lorena anunciou, na 
última quinta-feira, que não 
enviará delegação para a 
próxima edição do torneio, 
que começa no próximo dia 
18. Com a decisão, cerca 
de R$250 mil, que seriam 
gastos na competição serão 
investidos em obras de mo-
dernização no CSU (Centro 
Social Urbano) e outros 
locais de prática esportiva.

De acordo com a secretá-
ria de Esporte, Juventude 
e Lazer, Vera Silva, além 
de Lorena, outros 15 mu-
nicípios da mesma região 
esportiva, que abrange 54 
cidades, também não parti-
ciparão do torneio.

A responsável pela pasta 
revelou que a medida foi 
tomada devido a problemas 
na organização e estrutura 
dos Jogos Regionais 2017, 
realizado em Caraguata-
tuba, e do Jori 2018 (Jo-
gos Regionais dos Idosos), 
ambos organizados pela 
secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude do Estado. “No 
ano passado, infelizmente 
nossa delegação foi alojada 
em um local sem instalações 
elétricas e hidráulicas, pre-
judicando a instalação de 
chuveiros. Já no Jori, além 
da falta de água quente nos 
chuveiros e salas com gotei-
ras, os idosos ficaram em 
um prédio cheio de escadas, 
sem nenhuma acessibilida-
de”, protestou a secretária 
de Esporte, Juventude e 
Lazer.

Vera Silva explicou ainda 

que a decisão da Prefeitura 
em ficar de fora dos Jogos 
Regionais 2018, que ocor-
rerá em Ilhabela e São Se-
bastião, não prejudicará os 
atletas de Lorena. “Já que o 
Estado vem deixando muito 
a desejar na organização de 
eventos, nossos esportistas 
de diversas modalidades 
foram inscritos em com-
petições maiores, de nível 
estadual e nacional. Além do 
mais, em breve o esporte de 
Lorena será impulsionado, 
já que o CSU se tornará um 
centro de excelência de for-
mação de atletas em nossa 
região”.

Além de Lorena, outras 
cidades que decidiram não 
enviar delegações aos Jo-
gos Regionais 2018 foram 
Arapeí, Areias, Bananal, 
Cachoeira Paulista, Igaratá, 
Natividade da Serra, Potim, 
Queluz, Salesópolis, Santa 

Branca, Santo Antônio do 
Pinhal, São José do Barreiro, 
Silveiras, Suzano e Taubaté.

Melhorias – Já que não 
participará dos Jogos Re-
gionais, Lorena investirá 
os R$ 250 mil em diversas 
melhorias estruturais em 
seu setor esportivo.  

Orçadas em R$ 160 mil, as 
obras no CSU consistirão na 
modernização da academia 
de musculação, troca do 
sistema de iluminação do 
campo de futebol, reparos 
da pista de BMX, substi-
tuição dos trocadores de 
calor do complexo aquático 
e pintura e revitalização da 
quadra poliesportiva. 

Também serão emprega-
dos R$90 mil na compra 
de material esportivo e na 
recuperação de academias 
ao ar livre distribuídas pelo 
município.

Foto: Reprodução

Após três meses de investi-
gação, a Polícia Civil prendeu 
na manhã da última quar-
ta-feira quatro homens acu-
sados de baixarem imagens      
pornográficas de crianças e 
adolescentes na internet. A 
operação de combate à pe-
dofilia foi realizada de forma 
simultânea em seis municípios 
da região.

Em abril, o setor de investi-
gação de crimes cibernéticos 
da Polícia Civil de Jacareí ras-
treou registros de endereços 
eletrônicos que apontavam 
que um grupo de internautas 
de Lorena, Guaratinguetá, 
Cruzeiro, Campos do Jordão, 
Jacareí e São José dos Cam-
pos realizavam downloads de 
fotos e vídeos de pornografia 
infantil. O conteúdo ilegal foi 
baixado na “Deep Web” (inter-
net profunda), que é uma zona 
da rede virtual não encontrado 
diretamente por sites de busca 
e que não utiliza servidores 
convencionais.

Através de diversas ferra-
mentas, a equipe técnica con-
seguiu decifrar o protocolo de 

Operação prende quatro 
por pedofilia na região

Da Redação
Guaratinguetá

internet (registro que interliga 
os computadores para o envio 
de dados) usado pelos crimino-
sos, levando a descoberta dos 
endereços físicos.

Na manhã da última quar-
ta-feira, policiais cumpriram 
oito mandados de busca e 
apreensão que resultaram na 
prisão de quatro indivíduos. 
Nos computadores e aparelhos 
celulares dos pedófilos foram 
encontrados diversos arquivos 
impróprios envolvendo meno-
res de idade. A Polícia Civil não 
divulgou em quais das seis ci-
dades ocorreram às detenções, 
mas em contrapartida revelou 
que os moradores possuem 
ensino superior completo.   

Os quatro homens foram 
encaminhados ao Distrito 
Policial de Jacareí e responde-
rão criminalmente por baixar 
conteúdo sexual envolvendo 
crianças e adolescentes, com 
o risco de serem condenados 
de 1 a 4 anos de prisão.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou entrar em contato 
com o delegado de Jacareí, 
Guilherme Caselli, responsável 
pela operação, mas ele não foi 
localizado até o fechamento 
desta edição.
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Lorena registra o menor índice de vacinação 
contra gripe em crianças de até cinco anos
Campanha da Secretaria de Saúde atinge apenas 
67% do grupo de pessoas em risco no município

Caroline Meyer
Lorena

Um balanço recente da se-
cretaria da Saúde mostrou 
que a cidade de Lorena tem 
o menor índice de vacina-
ção contra gripe em crian-
ças. Os resultados apontam 
que apenas 44,67% dos 
meninos e meninas meno-
res de cinco anos foram 
vacinadas.

Para outras faixas etárias, 
os números demonstraram 
que a imunização no grupo 
de risco (composto por 
idosos e gestantes) atingiu 
64,49% e 75,35%, respec-

tivamente.
Na cidade, a campanha 

atingiu apenas 67% do 
grupo de risco, bem longe 
da meta de 90% estipulada 
pela secretaria municipal 
de Saúde e abaixo dos 
números estaduais, que 
ultrapassaram a meta de 
10,7 milhões ao imunizar 
11 milhões de pessoas, 

Tendo como o objetivo 
o aumento desse índice, a 
Prefeitura incluiu desde 
o final do mês dois novos 
grupos alvos.

 Com isso, crianças de 5 a 
9 anos, e adultos entre 50 
a 59 anos também poderão 

ser vacinados.
Desde janeiro foram 17 

casos suspeitos em Lore-
na, sendo dois que foram 
confirmados, e outros 12 
descartados. Três ainda 
aguardam confirmação. 
A cidade já registrou um 
óbito por gripe comum.

As vacinas são atualizadas 
todo ano, e produzidas com 
base nos vírus em circula-
ção divulgados pela OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde).A campanha deste 
ano trabalha na prevenção 
contra os vírus Influenza A 
(H1N1, H3N2) e outros dois 
vírus da Influenza B. A campanha de vacinação não conseguiu atrair a participação esperada entre crianças de até cinco anos

Foto: Divulgação

Estudo aponta que apenas 6% dos hotéis 
de Aparecida possuem acessibilidade
Adaptação estrutural de espaços para atender pessoas com deficiência é exigência para 
empresariado do setor, mas cidade está longe de cumprir meta municipal estipulada

Rafael Rodrigues
Aparecida

Hotéis e pousadas em Apa-
recida estão longe de oferece-
rem qualidade de atendimento 
adequados para pessoas com 
deficiência, ou seja, a palavra 
acessibilidade parece não 
fazer parte dos serviços que 
a rede hoteleira da capital 
católica oferece aos hospedes. 

Pelo menos é isso que indica 
um estudo realizado pelo espe-
cialista em mobilidade urbana 
e acessibilidade, Valmir da 
Silva, que apontou que menos 
de 6% dos hotéis e pousadas 
da cidade oferecem estrutura 

muito bons olhos. Já dialoga-
mos com os vereadores, e a 
ideia é estender essa leitura 
e fazer uma orientação para 
confeccionar uma cartilha 
para mostrar o que precisa 
ser feito, e ainda se possível 
colocar prazos”, afirmou. 

O vereador Waldemir José 
Pedroso, o Wadê (DEM), foi 
responsável por trazer o espe-
cialista para coletar os dados. 
Cadeirante, o parlamentar 
tem como uma das principais 
bandeiras a busca por mais 
acessibilidade no município. 

Segundo Wadê, é evidente 
que o turismo é muito im-
portante para cidade, mas 
é necessário fazer com que 
todos entendam que algumas 
melhorias de atendimento 

devem ser feitas, entre elas, 
a acessibilidade. “Precisamos 
fazer com que a rede hoteleira 
seja adaptada. Precisamos 
melhorar a infraestrutura 
das calçadas, e tem muito o 
que ser feito. Por isso vamos 
conversar muito com o Poder 
Executivo para que todos te-
nham a sensibilidade de que 
precisamos de acessibilidade”, 
finalizou o parlamentar. 

Palavra do setor – O presi-
dente do Sinhores (Sindicato 
dos Hotéis, Bares, Restauran-
tes e Similares de Aparecida 
e Região), Francisco Viviani, 
afirmou que entende a neces-
sidade de se realizar uma mu-
dança estrutural para atender 
às necessidades de pessoas 
com deficiência, mas destacou 
as dificuldades enfrentadas 
por parte dos empresários 
com a crise financeira. “Esta-
mos recomendando nossos 
hoteleiros, mas diante da 
crise que estamos vivendo em 
nosso País, muitas pessoas não 
estão investindo. Mas estamos 
diante desse fato, instruir ao 
máximo a rede hoteleira para 
que tenhamos um avanço 
nessa área”, contou.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018 – PROC. 297/2018.

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de peças e acessórios para manutenção da frota 
de veículos da Prefeitura de Lorena, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP. CNPJ: 07.199.891/0001-04. 
Itens: 01, 03, 06, 07, 31, 32, 36, 38, 40, 43, 44, 68, 69, 71, 73. EMPRESA: VALECAR 
PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP. CNPJ: 16.722.128/0001-07. Itens: 04, 10, 12, 37, 
41, 47, 49, 74. EMPRESA: ARPOADOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS E MANUTENÇÃO 
E SERVIÇOS LTDA - ME. CNPJ: 19.087.538/0001-03. Itens: 08, 09, 13, 14, 29, 30, 35, 
45, 46, 50, 51, 66, 67, 72. EMPRESA: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO - EPP. CNPJ: 74.434.457/0001-40. Itens: 02, 05, 11, 17, 27, 33, 39, 42, 48, 
54, 64, 70. EMPRESA: JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME. 
CNPJ: 16.675.651/0001-11. Itens: 15, 19, 21, 28, 34, 52, 56, 65. EMPRESA: 
LINCETRACTOR COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP. CNPJ: 
11.371.179/0001-00. Itens: 16, 18, 20, 22,23, 24, 25, 26, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

O Prefeito com base nos artigos 78, da Lei nº 8.666/93, na cláusula 2.1 do contrato e no
Parecer nº. 523/2018, emitido no Processo Administrativo nº 4566/2018, resolve 
RESCINDIR o contrato nº 144/17, referente a unidade UCM31 oriundo do Pregão 
Presencial n° 67/17, cujo objeto é a Concessão onerosa de uso de bem público dos 
espaços incorporados no Mercado Municipal de Lorena objetivando a comercialização de 
bens e serviços à população, a seguinte empresa: GILBERTO MOREIRA CESAR FILHO 
30541990888. CNPJ Nº. 28.270.088/0001-80

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

O Prefeito com base nos artigos 78, da Lei nº 8.666/93, na cláusula 2.1 do contrato e no
Parecer nº. 523/2018, emitido no Processo Administrativo nº 4994/2018, resolve 
RESCINDIR o contrato nº 144/17, referente a unidade UCM11 oriundo do Pregão Presencial 
n° 67/17, cujo objeto é a Concessão onerosa de uso de bem público dos espaços 
incorporados no Mercado Municipal de Lorena objetivando a comercialização de bens e 
serviços à população, a seguinte empresa: MARINA VILLELA BRANDÃO LEITE FARIA 
31136328828. CNPJ Nº. 29.093.185/0001-08

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO

O Prefeito com base nos artigos 77 e 78, I, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10520/02, 
conforme previsto na cláusula 2.1 do Edital do Pregão Presencial nº 09/2017 e no Parecer 
nº. 281/2018, emitido no Processo Administrativo nº 1011/2018, resolve RESCINDIR a Ata 
de Registro de Preços nº 135/2017, referente ao Pregão Presencial nº 09/2017 adjudicado a
seguinte empresa: LEMANO COMÉRCIO PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP. CNPJ 
Nº. 19.620.242/0001-06

para atender pessoas com 
algum tipo de deficiência. 

De acordo com o autor do 
estudo, o artigo 45 da Lei de 
Inclusão diz que hotéis, pou-
sadas e similares devem ser 
construídos observando-se 
os princípios do desenho uni-
versal, além de adotar todos 
os meios de acessibilidade, 
conforme legislação em vi-
gor. A regulamentação da lei 
começou a vigorar no último 
dia 1 de março.

Segundo Valmir, desde en-
tão, construções novas já de-
vem ser realizadas cumprindo 
a porcentagem de acessibilida-
de exigida por lei, e a partir de 

agora, as construções anterio-
res à 2014, têm ainda 4 anos 
para se adaptarem. 

“A rede hoteleira precisa 
de adequar, porque desde o 
dia 1 de março entrou em 
vigor uma regulamentação 
que obriga toda obra ou re-
forma nova, se adequem as 
necessidades. As demais têm 
agora quatro anos para se 
adaptarem e terem 5% dos 
leitos adequados para recebe-
rem pessoas com deficiência”, 
explicou o especialista.

Para Valmir, a conclusão do 
estudo é que um percentual 
muito pequeno de hotéis está 
adequado, e a cidade ainda 

tem outro grande problema 
que é a clandestinidade, com 
muitos leitos clandestinos.

De acordo com o estudo, o 
principal problema encontra-
do foi a falta de acessibilidade 
para atender pessoas com 
deficiências visual e auditiva. 
“Não encontrei adaptações 
para atender esse público de 
pessoas. O cego e surdo vão 
sofrer muito ou sofrem ao 
virem para Aparecida. Para o 
cadeirante ainda encontramos 
algumas adequações”, avaliou. 

A ideia, a partir de agora, 
é estender a coleta de da-
dos para o poder público. 
“A Prefeitura recebeu com 
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Prefeitura de Cruzeiro assina convênio 
de R$ 594 mil, o segundo através do MIT
Com verba, praça Dr. Antero Neves Arantes ganha novos equipamentos de segurança e revitalização

Foto: Jéssica Dias

Jéssica Dias
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
assinou, no último dia 28, o 
segundo convênio, após rece-
ber o título do MIT (Municí-
pio de Interesse Turístico). A 
verba de R$ 594.497,60 será 
utilizada na praça Doutor 
Antero Neves Arantes.

Em novembro de 2017, 
a cidade recebeu o título 
de MIT, passando a rece-
ber uma verba anual de 
cerca de R$ 600 mil para 
melhorias nos pontos turís-
ticos. O primeiro convênio 
assinado, após a aquisição 
do título, foi para o Teatro 
Capitólio que recebeu uma 
verba de R$ 380 mil para a 
aquisição de equipamentos, 
novas instalações e parte 
de infraestrutura. Segundo 
a Prefeitura, já são quase 
R$1 milhão investidos no 
setor em seis meses.

A praça Doutor Antero 
Neves ganhará instalação de 
câmeras de segurança, guari-
ta para a guarda municipal, 

pista de skate com nova pin-
tura, playground com piso 
de borracha e brinquedos de 
madeira plástica ecológica. 
Receberá também duas fon-
tes, sendo uma restaurada 
e outra nova, modernização 
com luminárias led, palco 
com cobertura nova, reforma 
dos quiosques, construção 
do centro de informações 
turísticas e de eventos.

Segundo o diretor de Tu-
rismo, Diego Miranda, a 
Prefeitura já tem autorização 
para realizar o processo 
licitatório. “A previsão é de 
que em quatro meses, após o 
processo licitatório, a gente 
já tenha a empresa contra-
tada para iniciar as obras”, 
explicou Miranda.

Outras cidades da região 
que receberam o MIT foram 
Cachoeira Paulista e Queluz. 
Lorena, Potim e Pindamo-
nhangaba ainda aguardam a 
aprovação do título. A região 
conta ainda como Estâncias 
Turísticas Guaratinguetá, 
Aparecida, Cunha e São José 
do Barreiro.A praça Doutor Antero Neves Arantes, em Cruzeiro, que terá obras de recuperação com verba destinada pela secretaria estadual de Turismo

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Contratada para administrar 
saúde de Aparecida é acusada 
de irregularidades em Canoas
Problemas investigados envolvendo a Gamp aconteceram no
Sul e ganharam destaque nacional; Prefeitura garante isenção

Rafael Rodrigues
Aparecida 

Um dos principais gargalos 
de Aparecida, a saúde ganhou 
novos contornos com a contra-
tação da Organização Gamp 
(Grupo de Apoio a Medicina 
Preventiva e à Saúde Pública), 
que vai gerir o setor na cidade 
a partir do segundo semestre. 
A polêmica da vez é que a OS, 
contratada pela Prefeitura 
após licitação, foi denuncia-
da por um funcionário por 
cometer irregularidades nas 
contratações dos funcionários, 
em Canoas-RS, onde também 
presta serviço.

De acordo com uma reporta-
gem exibida no último dia 17 
no programa Fantástico, da 
Rede Globo, ex-funcionários 
denunciaram que a empresas 
era utilizada como cabide de 
empregos para acomodar 
indicados por políticos e seus 
aliados na cidade gaúcha. 
Ainda de acordo com a matéria 
exibida em rede nacional, o 

grupo teria aceitado indica-
ções políticas em seu quadro 
de servidores. Só em 2017, o 
Gamp recebeu da prefeitura 
de Canoas R$ 190 milhões 
para administrar unidades de 
saúde e de assistência social 
do município.

Em Aparecida, a preocupa-
ção é quanto à contratação dos 
funcionários que irão compor 
o quadro da saúde, desde 
técnicos em enfermagem, até 
médicos especialistas para 
atender os postos da ESF’s 
(Estratégia Saúde da Família), 
o setor farmacêutico e o Pron-
to Atendimento, localizado na 
Santa Casa, mas que é de res-
ponsabilidade da Prefeitura.

O diretor operacional da 
OS, Eduardo Gonçalves, ga-
rantiu, em entrevista a uma 
emissora de rádio da região, 
que há lisura na contratação 
dos funcionários e classificou 
como “pontual” o problema 
divulgado no programa jorna-
lístico da Rede Globo. Segundo 
a Prefeitura, desde o último dia 

4 a empresa já está atuando 
nos postos dos bairros, e no 
próximo dia 17, começará a 
gestão no Pronto Atendimento.

À época do anúncio da con-
tratação, a secretária respon-
sável pela pasta da Saúde na 
cidade, Maria Eliane Pereira 
de Moraes, havia confirmado 
que a Prefeitura estava depo-
sitando muita confiança no 
Gamp devido à proposta de 
trabalho humanitária para o 
atendimento à saúde.

Pelas redes sociais, a Pre-
feitura informou que todas as 
vagas referentes ao processo 
seletivo realizado pelo grupo 
estão disponibilizadas no 
PAT (Posto de Atendimento 
ao Trabalhador). Ainda de 
acordo com a nota, a troca da 
empresa que gerencia a saúde 
no município tem o objetivo 
de melhorar o atendimento à 
população. Sobre a denúncia 
veiculada no Fantástico, a 
emissora afirmou que “não 
tem nada a ver com a Prefei-
tura de Aparecida”.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2018 – PROC. 288/2018.

O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição 
de Medicamentos da Atenção Básica e do Programa DST/AIDS, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: EMS S/A. CNPJ: 57.507.378/0003-65. Itens: 71, 131. Valor total de: R$ 8.340,00 
(oito mil novecentos trezentos e quarenta reais)
EMPRESA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 65.817.900/0001-
71. Itens: 277, 319. Valor total de: R$ 24.150,00 (vinte e quatro mil cento e cinquenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
Nota de correção: Pregão Presencial 

Nº 49/18 PROC. Nº 315/18.

O Município de Lorena-SP torna pública 
a correção do preâmbulo do Edital 
Rerratificado: Onde consta “06 de 
julho” leia-se “16 de julho”. O restante 
permanecerá o mesmo. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h 
às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018 – 
PROC. 261/2018.

O Município de Lorena-SP torna público 
que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento do Pregão Presencial 
acima referido, cujo objeto é a Aquisição 
de uniformes para uso da Defesa Civil 
de Lorena/SP e Porteiros, definidas no 
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto as 
empresas:
EMPRESA: UNIFOMES CAMPINAS 
EIRELI - EPP. CNPJ: 01.703.270/0001-
21. Itens: 03, 04. Valor total de: R$ 
2.744,40 (dois mil setecentos e setenta e 
quatro reais e quarenta centavos). 
EMPRESA: CAVIRELU COM DE 
CONFECÇÕES LTDA - ME. CNPJ: 
21.854.560/0001-83. Itens: 01, 02, 05, 07, 
08, 09. Valor total de: R$ 2.836,35 (dois 
mil oitocentos e trinta e seis mil trinta e 
cinco centavos)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Contrato nº 30/18 – PP nº 09/18.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADO: AUTO POSTO CONDE 
LTDA. CNPJ: 51.784.098/0001-56. OBJETO: Cláusula Primeira – O presente Aditivo tem 
por objeto o acréscimo no valor contratual, em função do reajuste de preço do item nº 03 
(Diesel S-10) a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme disposto no art.
65, II, “d”, da Lei 8.666/93; Cláusula Segunda – Consideram-se integrantes do Termo 
Aditivo, como se nele estivessem transcritos, os documentos constantes no Processo 
nº 4238/2018, o qual, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar. DATA DA 
ASSINATURA: 12/07/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 61/18 PROC. Nº 399/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para 
fornecimento de material de expediente para diversas Secretarias do município, a realizar-
se às 09h30min do dia 27 de Julho de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 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
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VENDO Fiat Doblo 
– ano 2013 – flex 
1.4 único dono. Tr.F: 
3643-1427/99194-
4495/99718-6236 – 
Pinda
VENDO Parati 1.6 
ano 94– azul marinho 
– G -. Tr.F: 99193-
1301 – Pinda 
VENDO Idea ano 
2012 –completo -  
Tr.F: 99165-4259 – 
Pinda
VENDO Fusca ano 
85 – 1.600 – bege 
– 2º dono – impe-
cável. Tr.F: 3648-
5017/98167-3808 – 
Pinda 
VENDO Vectra ano 
2011 - 2.4 16v – preto 
– R$ 23.800,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Cel ta LS 
ano 2012 – 1.0 – 
preto – 2 pts – R$ 
17.400,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Cel ta LS 
a n o  2 0 1 3  –  1 . 0 
– prata – 2pts. R$ 
18.400,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 

VENDO Chácara 
– otima local iza-
ção – Rod. Dr. Caio 
Gomes Figueiredo  
13010 – Bom Su-
cesso/Pinda prox. 
entrada Pesqueiro 
Vila Rica – c/sauna, 
piscina pesqueiro e 
rio. Tr.c/ Josimar – F: 
99170-7058 – Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – 1.000m2 – 
c/árvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos, 
falara acabamento.  
R$ 80 mil. Valor ne-
gociável. Aceito car-
ro/moto como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99773-3267 – Pinda
VENDO Terreno – 

Pinda
VENDO Montana 
LS ano 2013 – 1.4 
– bege – completo. 
R$ 26 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Prisma Joy 
ano 2010 – 1.4 – 
prata – básico. R$ 
18.900,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
V E N D O  Vo y a g e 
ano 2012 – 1.0 – 
prata – básico. R$ 
25 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Voyage ano 
2013– 1.0 – pra-
ta – completo. R$ 
27.800,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
ano 2009 – 1.6 – cin-
za – completo. R$ 
21.500,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Fox  ano 
2009 1.0 Trend – 
prata – completo. R$ 
19.700,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 

Ubatuba. Tr.F: 3637-
5872/99761-2042 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
(por casa menor/sitio/
outros) sobrado de 
214m2 – c/3dorms., 
2 banhs., churrasq., 
forno e fogão lenha, 
janelas e portas blin-
dex, portão automáti-
co – Bº Mantiqueira/
Moreira César. Escri-
tura registrada. Tr.F: 
99620-8676 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa- Morumbi/Pin-
da – c/2dorms., sala, 
2banhs., garagem 
portão automático, 
lavand., toda refor-
mada. Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda
VENDO Sobrado 5 
cômodos, garagem, 
fechada, doc.ok. Jdim 
Araretama/Pinda. 
Tr.F: 99189-6477 – 
Pinda
VENDO Sobrado – 
Mantiqueira/Pinda-  
c/2 stes., ar condi-
cionada nos quartos, 

Pinda
VENDO Gol Copa 
ano 2006 – bran-
co  –  bás ico .  R$ 
16.000,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Ford Ka ano 
2013 – 1.0 – ver-
melho – básico. R$ 
19.900,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Ford ka ano 
2013 – 1.0 – pra-
ta – menos ar. R$ 
22 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Focus Guia 
ano 2004 – 2.0 – 
preto – completo R$ 
17.500,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Uno Eco-
n o m y  a n o  2 0 1 3 
– 1.0 – básico. R$ 
16 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDOPá l io  WK 
Atrac ano 2012 – 1.4 
– branco – completo. 
R$ 28.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Strada Ad-
venture ano 2006 – 
1.8 – prata – comple-
to. R$ 21.800,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Pálio ano 
2006  Fire 1.0 2 pts 
– R$ 12.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda

garagem p/2 carros, 
4 banh., churrasq., 
sala, copa, coz., á/
serv.  Tr.F :  3522-
4475/99253-1545 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
Shangrilá – prox. es-
cola e posto de saú-
de. c/125m2. Tr.F: 
98157-8555/99153-
4726 – Pinda
V E N D O  á r e a 
c /1 .000m2.  Tr.F : 
99636-8719 – Pinda
VENDO Casa – ½ lote 
– Mantiqueira/Pinda – 
c/2dorms., sala, coz., 
banh. Ter.F: 95108-
5003 - Pinda
ALUGO Apto – Uba-
tuba/Tenório – Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Edícula – 
centro/Pinda – c/quar-
to, sala, coz., banh., 
varanda, quintal, in-
cluso agua/luz/IPTU. 

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  -
Av. Ilha Bela 105 - próx. a Lo-
térica -   Moreira César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física -
Av.  das Margaridas,  545  -  V.
das  Acácias  -  F:  (12)3637-
1126/  wats  99649-1193  -
M.Cesar
Academia Moviment:  Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba  ,  Jump  , Aero-box, Ritmo.
Av:  Dr.José  Ademir  César
Ribeiro,  650 Próx.  Av.  Zito  -
M. César

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

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

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro  técnico de  transmis-
são  automática  e  direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234  - www.pacificauto
center.com.br  R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA
JA-GUAR  -  F:  99773-9876  -
Rod. Manoel  César Ribeiro  -
Nº 4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151-6214 -
Rua Alcides ótio Ferreira dos
Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA  –
Serviços Alternador - motor de
partida,  instalações em geral.
Trabalhamos  com  bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.

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

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

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Rua Alcides Timo-
téo  Ferreira  dos  Santos  (ant.
Rua 40) nº 662 - Mantiqueira

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

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

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

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

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

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

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

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

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

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

LAVA-RÁPIDO
JM Limpeza automotiva - lava
rápido  leva e traz  - F: 99678-
6208  /  3637-4399  -  Pça  São
João 39  - (ao  lado da Honda)
Moreira  César
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso  serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela  -  Ipê  II  -  em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3 6 37 - 3 0 74/9 74 03 - 6 52 4
45*16*100  473  –  Av.  José
Augusto  Mesquita,  251  –
Moreira César

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

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

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica,  suspensão,  freio,  ali-

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

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

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

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

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

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua
Oswaldo  Oliveira  Cornetti
271    Lot.  Padre  Rodolfo  -  F:
3637-5305 - Moreira César
MERCADINHO CLÁUDIA  –  Tel
3641-1400  Rua  Carlos  A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – Cidade
Nova

MOTOCICLETAS
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 - Cidade Nova

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

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

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

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

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

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

(12) 99104-0182
RAÇÃO

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

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

RESTAURANTES E
LANCHONETES

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

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

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

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

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

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

VENDO Uno Vivage 
Atrative 1.4 – prata – 
completo + couro. R$ 
22.600,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Pegeout 1.6 
206 ano 2003 – bran-
co – completo. R$ 
13.000,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Toyota Co-
rolla XLi 1.8 ano 2009 
– prata – completo 
+couro. R$ 39.500,00. 
r.F: 3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda Civic 
XLS 1.8 ano 2010 
– cinza – completo 
+ couro. R$ 39 mil. 
r.F: 3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda Fal-
con 400 ano 2003 
– R$ 8.500,00. r.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Yamaha YBR 
Factor 125 cc ED ano 
2011. R$ 4.800,00. 
r.F: 3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda Fan 
125 cc ES – preta ano 
2009. R$ 4.500,00. 
r.F: 3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Corsa hatch 
Joy 1.0 ano 2005 – 
azul. R$ 15.900,00. 
A c e i t a  f i n a n c i a -
mento. Tr.F: 3642-
7384/99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 2007 
– Power Flex 1.6 – 

Tr.F: 99792-1069 – 
Pinda
ALUGO Quarto/ba-
nheiro – Ouro Verde/
Pinda. Tr.F: 99204-
5626 – Pinda
ALUGO Apto – duplex 
– próx. ao centro – c/2 
forms., 2 banhs., coz., 
á/serv., mobiliado -  in-
cluso água/luz/IPTU/
condomínio.  Tr.F: 
3527-7828 – Pinda
ALUGO casa – Man-
tiqueira/Pinda. Tr. F: 
99636-1491 – Pinda
ALUGO Apto p/tem-
porada – capacidade 
5 pessoas – Itagua/
Ubatuba. Tr.F: 99117-
9008/3836-2296 – 
Pinda
ALUGO 2 cômodos 
– Av. Fortunato Mo-
reira – ao lado do 
viaduto. Tr.F: 99775-
1668/99606-9613 – 
Pinda
ALUGO Casa – Pque 

prata – completo. 
R$ 19.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Vectra ano 
97 2.0 – vinho – 
R$ 11.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO HB 20 S Se-
dan ano 2015 – auto-
mático, couro. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Celta Life 
2 pts – prata. R$ 
16 .900,00 .  Tr.F : 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda 
VENDO Pegeout 
Passion 1.4 – flex 
– completo – cinza. 
R$ 25.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Pálio – ar/
d i reção  –  b ran -
co – 1.0 – Flex. R$ 
23 .900,00 .  Tr.F : 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Peugeot 
Escapade 1.6 ano 
2008  –  comp le -
to – Flex – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Moto Honda 
Fan 150 ES ano 2012 
– conservada – pre-
ta. R$ 6.300,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Prisma 1.4 
ano 2011 – com-
pleto – prata. R$ 
22 .900,00 .  Tr.F : 

S.Domigos – c/ 1 
dorm., sala, coz., 
banh., á/serv. Tr. F: 
3642-5393/99166-
8891 – Pinda
ALUGO Kitnet – cen-
tro – incluso agua/luz/
IPTU. Tr.F: 99792-
1069 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
M o m b a ç a .  T r . F : 
99217-5268/99187-
4645 – Pinda
A L U G O  A p t o  p /
temporada –  ca-
pacidade 5 pesso-
as – prox. Aquario/
Ubatuba. Tr.F: 98856-
1276/98837-2554 – 
Pinda
A L U G O  G a l p ã o -
c/200m2 – coberto 
-  c/mezanino – 2 ba-
nhs., - Araretama – 
boa localização. Tr.F: 
99181-1112 – Pinda
ALUGO Casa – An-
drade –Tr.F: 3642-
1248 – Pinda


