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Lorena investe em
câmeras para coibir 
criminosos violência
Praça principal e calçadão são os primeiros locais 
a receberem o sistema de videomonitoramento

Rafaela Lourenço
Lorena

Mais uma cidade da região 
investe em videomonitora-
mento para inibir a crimina-
lidade. Com cerca de R$ 20 
mil, Lorena instalará câmeras 
na praça doutor Arnolfo Aze-
vedo, a Praça Principal do 
município. A GCM (Guarda 
Civil Municipal) será respon-
sável pelo monitoramento 
do local. A Prefeitura estima 
uma ampliação do sistema 
para outros pontos da cidade.

Através de uma parceria 
entre os poderes Executi-
vo, Judiciário e Ministério 
Público, cerca de R$ 30 mil 
provenientes de penas de 

prestações pecuniárias, fo-
ram transferidos para a se-
cretaria de Segurança Pública 
de Lorena.

Segundo o secretário da 
pasta, Carlos Adriany Lescu-
ra, o projeto inicial contempla 
a compra dos equipamentos 
para o videomonitoramen-
to com R$21.729 para a 
praça, as aquisições de 22 
coldres, com o investimento 
de R$4.749, e R$1.733 para 
a compra de 22 lanternas 
táticas que serão utilizadas 
por agentes da GCM.

O local que receberá as câ-
meras foi definido estrategi-
camente através de um levan-
tamento feito pela Segurança. 
A Praça Principal é a que 
mais recebe a realização de 

A praça Arnolfo Azevedo, que receberá câmeras de monitoramento; Centro é foco de ação de criminosos

shows, eventos e tem grande 
aglomeração de jovens du-
rante as noites de domingo. 
“Já definimos os locais que 
serão instaladas as câmeras 
cercando toda a praça. Essas 
imagens serão geradas na se-
cretaria, teremos um guarda 
acompanhando em tempo 
real o que está acontecendo, 
e assim auxiliando as patru-
lhas para poder otimizar o 
trabalho”, contou.

Uma das câmeras será 
posicionada para gravar boa 
parte do Calçadão Arthur 
Ballerini, também no Centro. 
Lescura ressaltou ainda que 
o Calçadão, por não ter a 
disponibilidade de passagem 
de carros, se torna um local 
propício a atos ilícitos, e que 
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Sem manutenção há décadas, seis quadras poliesportivas devem ser recuperadas em até dois meses

Com R$ 250 mil investimentos, Silveiras dá início a 
reforma de espaços esportivos no Centro e Vila Maria

Obra de recuperação de quadra esportiva na região central de Silveiras; área pública estava há duas décadas à espera pela reforma

Da Redação
Silveiras

Atendendo uma antiga rei-
vindicação dos moradores de 
Silveiras, a Prefeitura iniciou 
na última semana a reforma 
das duas principais quadras 
poliesportivas do município. 
A expectativa do Executivo, 
que recuperará também ou-
tras quatro áreas de lazer, 
é que as melhorias atraiam 
cerca de dois mil jovens aos 
treinamentos, afastando-os 
da criminalidade. 

Iniciada no último dia 14, 
a primeira etapa do projeto 
consistirá na reforma das 
quadras Geraldo Cintra Rosa, 
localizada no Centro, e no 
bairro do Vila Marina. Além 
de novas pinturas e reparos 
no sistema de iluminação, 
serão substituídos os pisos, 
alambrados e portões. Os 
espaços públicos contarão 
também com acessibilidade 
para portadores de necessi-
dades especiais. 

Após a recuperação das 
quadras, elas retornarão a 
sediarem treinamentos gra-
tuitos de futsal, capoeira, 
taekwondo e jiu-jitsu. As aulas 
são frequentadas por alunos 
entre 7 e 17 anos. 

Nas próximas semanas se-
rão iniciadas as reformas 
das quadras dos bairros do 
Macacos, Bom Jesus, Geraldo 
Adão e Vila Esperança. 

De acordo com a Prefei-
tura, as recuperações das 
seis unidades, que deverão 
ser concluídas em até dois 
meses, contarão com um 
investimento municipal de 
R$ 250 mil. “Faz muitos anos 
que a população cobra uma 
solução para o abandono da 
maioria das quadras da cida-
de. A do Vila Marina estava 
em um estado tão crítico que 
usuários de drogas estavam 
se aproveitando da situação. 
Com as reformas, elas ficarão 
mais atrativas, aumentando 
o número de frequentadores 
nos treinamentos. Assim, estes 
jovens seguirão o caminho 
do esporte, se afastando da 
criminalidade” comemorou o 
diretor de Esportes, Robinson 
Cardeal da Silva.

Além de incentivar a práti-
ca esportiva, para o prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB) 
a iniciativa será importante 
para garantir também mais 
segurança aos frequentadores. 
“Já que as quadras estavam 
sem reparos desde quando 
foram inauguradas, precisáva-
mos tomar uma atitude antes 
que algum jovem se machu-
casse. Em breve, as crianças 
e adultos terão locais ade-
quados para se exercitarem e 
confraternizarem. Torcermos 
também para que esta medida 
contribua para o surgimento 
de grandes atletas, que no fu-
turo levarão o nome Silveiras”.
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com o videomonitoramento, 
possíveis crimes poderão ser 
inibidos. Além das câmeras, 
as patrulhas a pé e com 
motos serão mantidas para 
atender toda a demanda. 
“Mais do que implantar o 
novo sistema, é importante 
esse trabalho de divulgação. 
A população precisa saber 
que é um local vigiado, con-
trolado e que tem uma aten-
ção especial”.

O material será instalado 

nesta semana, e até o final 
do mês as câmeras estarão 
em funcionamento. Poste-
riormente, a expectativa 
do Executivo é ampliar o 
sistema para outros locais 
da cidade. “Essa instalação 
vai servir de laboratório. 
Dando certo, vamos fazer 
projetos, chamar a empresa 
especializada para analisar e 
propor a ampliação do siste-
ma com câmeras de resolu-
ção melhor, até mesmo nas 

entradas da cidade, mas tudo 
em cima de planejamento 
para apresentar ao prefeito 
e sabermos se há a possibi-
lidade de implementação”.

Índices – O início do ano 
é preocupante na cidade. 
De acordo com a secretaria 
Estadual de Segurança Pú-
blica, até abril (último mês 
de avaliações publicadas), 
Lorena registrou 71 roubos, 
255 furtos, 13 estupros e 8 
homicídios.
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Mais de 1,5 mil prefeitos debateram investimentos no Seminário de Gestão Pública; região cobra atenção

Estado anuncia R$ 230 milhões em estrutura 
após pressão de municípios sobre João Dória

Jéssica Dias
Região

A pressão feita pelos peque-
nos municípios da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba) por maior atenção 
e investimentos em setores tu-
rísticos, saúde e infraestrutura 
parece que tem surtido efeito. 
O governador do Estado de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
escutou os pedidos e anunciou 
um repasse de R$ 230 milhões 
para infraestrutura de 567 
municípios.

A confirmação foi feita no 1º 
Seminário de Gestão Pública, 
no Palácio dos Bandeirantes, 
que reuniu mais de 1,5 mil 
lideranças de todas as regi-
ões. A verba será escalonada 
priorizando municípios de até 
cem mil habitantes. Segundo 
os critérios da secretaria de 
Desenvolvimento Regional, 
cidades com até vinte mil ha-
bitantes poderão pleitear até 
R$300 mil. O valor sobe para 
R$ 500 mil para municípios 
com até cinquenta mil habi-
tantes e atinge o máximo de 
R$ 700 mil para as cidades de 
até cem mil habitantes.

Para aprovação da verba, as 
prefeituras devem apresentar 
seus projetos para obras urba-
nas e pavimentação, recape-

amento de vias, construção e 
reforma de escolas e praças. 
Após a avaliação e aprovação, 
os recursos serão liberados 
mediante contratação dos ser-
viços e medição de cada etapa 
das obras.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, as cidades com 
população superior a cem mil 
habitantes também poderão 
pleitear novos convênios para 
programas específicos, que 
serão anunciados pelo Esta-
do nos próximos meses. “As 
novas diretrizes do governo 

foram expostas aos prefeitos 
no Seminário. Apresentamos 
programas que qualificam, 
focalizam e modernizam as 
políticas públicas, pactuando 
resultados e investindo na 
descentralização dos recursos,” 
explicou.

Entre os novos programas 
apresentados aos prefeitos e 
lideranças municipais no Semi-
nário, destaque para “Cidades 
Inteligentes”, “Sem Papel”, 
“Parcerias Municipais” e “Canal 
Direto SP Mais Perto”.

Em contrapartida, o Governo 
de São Paulo exigirá que as 

prefeituras atendam as metas 
de gestão pública pré-estabe-
lecidas, entre elas aumento 
no número de matrículas em 
creches, pré-escolas e ensino 
fundamental; a redução da 
taxa de mortalidade infantil e 
a queda no número de mortes 
por homicídios e em acidentes 
de trânsito.

Seminário – O 1º Seminário 
de Gestão Pública teve público 
recorde de prefeitos, com mais 
de 1,5 mil gestores de 509 
municípios (503 prefeitos). O 
evento foi aberto pelo governa-
dor João Doria, e contou com 

palestras sobre governança e 
resultados, projetos e metas, 
gestão descentralizada e digi-
talização de processos.

Novos programas – O “Ci-
dades Inteligentes” abrange 
qualificação, mapeamento e 
planeja linha de financiamento 
pelo BNDS (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social) e pela Desenvolve SP 
para investimentos em tecno-
logia nos municípios paulistas.

O “SP Mais Perto” envolve a 
requalificação e o remodela-
mento de 15 escritórios regio-
nais do governo espalhados 

por todas as regiões do estado, 
seguindo o modelo de eficiên-
cia e rapidez do Poupamento.

As “Parcerias Municipais” 
constituem nova abordagem 
na relação com os entes locais, 
com aprimoramento de desem-
penho mediante compartilha-
mento de práticas e tecnologias 
e pactuação de resultados em 
função de metas estabelecidas.

O quarto programa, o “Sem 
Papel”, estabelece um sistema 
totalmente digitalizado nas 
trocas e intercâmbios entre 
as prefeituras e o governo 
estadual.

O governador João Doria tem recebido cada vez mais pedidos de prefeitos e consórcios regionais; no início da semana, reunião em São Paulo debateu investimentos na RMVale
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Lorena e Ubatuba tem vagas abertas para 
cursos de iniciação musical do Projeto Guri

Da Redação
Região

Lorena e Ubatuba estão com 
inscrições abertas para o Pro-
jeto Guri, com oportunidades 
para o segundo semestre de 
2019. As vagas são destinadas 
a crianças e adolescentes entre 

6 e 18 anos incompletos.
Mantido pela secretaria de 

Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo, em 
parcerias com municípios, o 
Projeto Guri é o maior pro-
grama sociocultural brasileiro, 
e oferece, nos períodos de 
contraturno escolar, cursos 
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de iniciação musical, luteria, 
canto coral, tecnologia em mú-
sica e instrumentos musicais 
para crianças, adolescentes 
e jovens.

Em Ubatuba, as oportuni-
dades são para canto coral, 
iniciação musical, percussão 
e violão, sendo possível se 

inscrever até o próximo dia 27. 
Em Lorena, o cadastro deve ser 
feito até o dia 28 para as aulas 
de clarinete, flauta, saxofone, 
violão, contrabaixo acústico, 
violoncelo, viola clássica, vio-
lino, canto coral e percussão.

Os interessados não preci-
sam ter conhecimento prévio, 
nem possuir instrumentos 
ou realizar testes seletivos. 
Para participar em Ubatuba, 
o aluno deve comparecer no 
polo do projeto na cidade, à 
rua Coronel Domiciano, nº 
19, no Centro, às segundas e 
terças-feiras, das 8h às 17h30.

Em Lorena, as matrículas 
devem ser feitas na Casa da 
Cultura, que fica à rua Vis-
condessa de Castro Lima, nº 
39, no Centro, às segundas e 
quartas-feiras, das 9h às 17h, e 
nas terças, quintas e sextas-fei-
ras, das 13h30 às 17h. Para se 
inscrever é preciso apresentar 
certidão de nascimento ou RG 
do aluno (original e cópia), 
comprovante de matrícula 
escolar e/ou declaração de 
frequência, RG do responsável 
(original e cópia) e comprovan-
te de endereço.

A praça Arnolfo Azevedo, que receberá câmeras de monitoramento; Centro é foco de ação de criminosos
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T E R -
RENOS
VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 
dos Eucalíptos – Tr.F: 
98224-4670 – Pinda
VENDO Terreno – 
c/552m2 c/casa de 
72m2 construida (a 
terminar) – Shangrilá 
– Tr.F: 99231-3478 
– Pinda
VENDO casa – Arare-

t a m a 
– lote inteiro. Tr.F: 
99231-3478 – Pinda
VENDO Casa – Feital 
– c/2dorms., sl, coz., 
quintal. Tr.F: 99671-
8273 - Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 

ALUGO  
casa – Alto do Car-
doso – sem garagem. 
Tr.F: 99254-3702 – 
Pinda
ALUGO Kitnet – próx. 
a Esc. João Pedro 
C a r d o s o .  Tr.  F : 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. Tr.: 
99225-9227 - Pinda

ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19) 98840-5500 
-Pinda
VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00. Tr.F: 
99141-1656 – Pin-
da
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. 
Tr. F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO Esteri-
zador de alica-
tes – pouco uso. 
Tr.F: 98168-4101 
– Pinda
VENDO Balcao 
de canto – bran-
co  –  per fe i to 
es tado .  Tr.F : 
99173-4573
VENDO Peças 
provençal e ou-

tros produtos para 
festa. Tr. F: 99105-
0792 – Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação completo 
– ótimo estado. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máqu ina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda

VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 
polegadas e roteador 
TPLink, Tr.F: 97404-
8298 – Pinda
FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos

Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Te-
lefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível para 
o final de semana, 
com experiência e 
referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista 
ou restaurantes finais 
de semana. Telefone: 
3122-1090 ou 99143-
0245
Contrata-se encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 
deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de do-
méstica com experi-
ência para trabalhar 
de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-
9013
Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725
Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone:  99762-
6804
Sou professora de 
inglês, dou aulas 
particulares, reforço 
escolar, presencial ou 
online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à 
disposição para com-
binar. Silvia, telefone: 
99184-3805
Carreto Murilo, a par-
tir de 40.00, cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, 
conserto móveis em 
geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99160-1713

Hospital Maternidade 
Frei Galvão contrata 
pessoas com defici-
ência. Procurar de-
partamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar 
em contato. Raquel, 
telefone: 98199-2293
Conserta-se fogão, 
limpeza de fornos e 
desentupimento de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. 
Seu ventilador de teto 
pode ter conserto.  
Ligue e agende. Te-
lefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a re-
gião, inclusive litoral 
norte e sul de minas. 

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 
– Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 

abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 
250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
V E N D O  C l a s s i c 
LS 11 completo – 4 
pneus novos/óleo/fil-
tro. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-
to – kit multimídia – 
pneus novos. Doc. 
Ok. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Astra GL ano 
99 – GNV – mec.
perfeita. Tr.F: 99105-
4321 – Pinda
VENDO Prisma Max 
1.4 ano 2011 – bási-
co. Tr.F: 99128-9957 
– Pinda
VENDO Cross Fox 
1.6 ano 2009 – com-
pleto – 137.000 km. 
Tr.F: 98100-6296 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
1.6 8v – completo – 
doc.ok.Tr.F: 98877-
8090 – Pinda
V E N D O  S a v e i r a 
CL ano 2000 basia 
– 15.000 Km. Tr.F: 

99778-2538 - Pinda

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok 
– IPVA 2019 pago. 
Tr.F: 98192-7952 
- Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – pra-
ta – doc.ok. Tr.F: 
98701-9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. 
R$ 3.700,00 – parce-
lo.Tr.F: 99192-4002 
– Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 28/2019 PROC. Nº 58/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de mobiliário para nova 
unidade de creche a ser instalada no Bairro São 
Roque, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
C O N T R ATA D A :  T O TA L  M Ó V E I S  PA R A 
ESCRITÓRIO LTDA EPP CNPJ: 30.934.220/0001-53
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 10, 11
VALOR TOTAL: R$ 5.226,00 (cinco mil duzentos 
vinte e seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 55/2019 PROC. Nº 270/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de 
medicamentos para a Atenção Básica, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o 
Edital.
CONTRATADA: JOSIANE CRISTINA FUSCO 
CARRARO EPP CNPJ: 21.940.274/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 15, 16, 17, 18, 93, 94, 109
VALOR TOTAL: R$ 224.085,00 (duzentos vinte e 
quatro mil oitenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/06/2019. 

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 336/19-SUP; 
5201/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de vestuário esportivo, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e 
Lazer, para contratação da seguinte empresa:
LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO APARECIDA 
EPP CNPJ Nº: 03.474.759/0001-02

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 337/19-
SUP; 5521/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, 
inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de cozinha para o 63º Jogos Regionais, 
para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, para 
contratação da seguinte empresa:
ALDO ALBERTO DE OLIVEIRA SOBRINHO ME
CNPJ Nº: 08.573.627/0001-43

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial Nº 64/19 PROC. Nº 342/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição 
de material para implementação do Programa “Ler 
e Escrever” e do Projeto “Educação Matemática 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, na rede 
municipal de ensino, a realizar-se às 09h30min do 
dia 12 de Julho de 2019, 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.

PREFEITURA DE LORENA
 Aviso de RERRATIFICAÇÃO

Concorrência Pública Nº 02/19 PROC. Nº 339/19.
O Município de Lorena-SP torna públ ico a 
Rerratificação do Edital e seus anexos referente a 
Concorrência Pública do tipo maior oferta, cujo objeto 
é a Permissão de uso de bem público para instalação 
e exploração econômica de um Quiosque na Praça 
Juvenal R. dos Santos, localizada na Rua Tupi, nesta 
cidade de Lorena/SP, objetivando a comercialização 
de produtos alimentícios, pelo período de 12 (doze) 
meses. A data da sessão pública permanecerá a 
mesma. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.
sp.gov.br.

                                    
CNPJ: 11.454.143/0001-90 

Rua Lorena, nº 20, Santo Antônio – Lorena - SP 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL 

DE LORENA/SP – COOCAL, no uso das atribuições de acordo com 

seu Estatuto Social e a Lei 5764/71 convoca seus cooperados para 

a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 09 de julho de 

2019, às 09h00min, em 1ª convocação, com a presença de mínimo 

50% + 1 dos cooperados, às 9h30min, em 2ª convocação, com 1/3 

dos cooperados, e 10h00, em 3ª convocação, com mínimo 07 

cooperados; em sua sede, com a ordem do dia: 1) Eleição do 

Conselho Administrativo e Fiscal; Lorena 25 de junho de 2019. 
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Certame é encerrado sem participantes na abertura de propostas; Executivo precisa elaborar novo processo

Sem concorrentes, Prefeitura cancela 
licitação da Zona Azul de Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Zona Azul de Guaratingue-
tá permanecerá fora de opera-
ção. O processo licitatório para 
definição da nova prestadora 
de serviço estava suspenso 
desde fevereiro. Quatro meses 
após a suspensão, finalmente, 
as propostas das concorrentes 
seriam conhecidas e a vence-
dora seria definida. Porém, 
nenhuma das empresas com-
pareceram a última etapa do 
certame, e com isso, a licitação 
foi cancelada. 

O imbróglio que envolve o 
estacionamento rotativo de 
Guaratinguetá pode chegar a 
um ano em setembro. Nesse 
mês do ano passado, a Pre-
feitura colocou ponto final 
no contrato com a AC Park, 
empresa que administrava a 
Zona Azul no município. Desde 
então a cobrança pelo estacio-
namento rotativo não é feita e 
as principais ruas e avenidas 

do município permanecem lo-
tadas de veículos estacionados.

A falta de rotatividade das 
vagas atrapalha até mesmo 
o comércio da região central. 
A ausência da Zona Azul foi 
reclamada até pelo presidente 
da Associação Comercial e Em-
presarial de Guará, Ricardo Te-
berga. "A gente pede que isso 
seja resolvido o quanto antes, 
pois os consumidores podem 
deixar de frequentar o centro 
comercial para fazer compras 
em outros locais, como o sho-
pping, ou até outras cidades", 
destacou no fim de 2018.

Sem cobrança pela Zona 
Azul e sem rotatividade, os 
motoristas também sofrem. A 
licitação acabou suspensa em 
fevereiro desse ano, foi rea-
berta em junho e acabou can-
celada sem nenhuma empresa 
interessada. Em entrevista ao 
Jornal Atos, o secretário de Mo-
bilidade Urbana e Segurança, 
Marco Antônio 'Major' Oliveira 
explicou como fica o planeja-

mento para o estacionamento 
rotativo agora.

"Aguardamos a presença 
de interessados, no entanto, 
não apareceu ninguém. Com 
isso, de imediato, o próprio 
prefeito Marcus Soliva (PSB) 
já nos solicitou uma revisão 
na proposta apresentada. O 
trâmite segue agora na se-
cretaria de Administração e 
depois será encaminhado para 
a Mobilidade para uma revisão, 
em conjunto, envolvendo toda 
a prefeitura, para que tenha-
mos o mais rápido possível a 
abertura de um novo processo 
licitatório", afirmou.

Como o edital foi cance-
lado, não há um prazo legal 
para que o Executivo elabore 
uma nova licitação. Porém, o 
secretário garantiu que nas 
próximas semanas um novo 
edital será publicado. Questio-
nado se os valores referentes 
a outorga pelo serviço e o 
percentual de repasse ao muni-
cípio poderiam ser os motivos 

Prefeitura avança em reforma de ESF e construção de polo de apoio; investimentos na área ultrapassam R$ 400 mil 
Pinda reforça estrutura da saúde na zona rural 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para otimizar o atendimento 
à população e garantir melho-
res condições de trabalho às 
equipes de saúde que atuam na 
zona rural de Pindamonhan-
gaba, a Prefeitura iniciou na 
última semana a construção 
de um polo de apoio no bair-
ro Ribeirão Grande. Além da 

melhoria, o Executivo planeja 
concluir a reforma da ESF (Es-
tratégia de Saúde da Família) 
do bairro rural até o fim de 
novembro.

Segundo a secretária de 
Saúde, Valéria dos Santos, 
historicamente os servidores 
da Saúde eram obrigados a 
utilizarem um imóvel em más 
condições de conservação 
como ponto de apoio para 

atender as famílias que mo-
ram em um ponto ainda mais 
afastado do bairro, conhecido 
popularmente como Cruz 
Grande. Todas as sextas-feiras 
são realizadas consultas médi-
cas e procedimentos básicos.

Com o objetivo de adequar o 
espaço, o prefeito Isael Domin-
gues (PR) ordenou no início do 
ano a construção de um polo 
de apoio para os atendimentos 

pelo não comparecimento de 
empresas no certame, Oliveira 
foi enfático. 

"Todo o processo foi comple-
tamente diferenciado do ante-
rior. Foi tudo remodelado, veri-

ficado e com isso, com certeza 
as empresas observaram uma 
redução de um ganho menor 
em comparação com outros 
contratos, não demonstraram 
esse interesse", concluiu.

A nova licitação será elabo-
rada pelo departamento de 
Licitação e pela secretaria de 
Administração, em conjunto 
com a secretaria de Mobilida-
de Urbana.

dos pacientes do Cruz Grande. 
Através de um investimento 
municipal de quase R$ 210 
mil, a unidade contará com 
salas de atendimento, consul-
tórios, banheiros e recepção. 
“Este polo dará suporte   para 
as equipes que trabalham no 
ESF do Ribeirão Grande, que 
anteriormente eram obrigadas 
a atender os pacientes da Cruz 
Grande em um imóvel empres-

tado e em péssimo estado. 
Certamente, essa adequação 
representará um importante 
reforço ao atendimento destas 
famílias da zona rural”, expli-
cou Valéria. 

A secretária de Saúde reve-
lou ainda como está o anda-
mento da reforma da ESF do 
bairro. “Através de um investi-
mento superior a R$ 200 mil, 
as obras de recuperação e mo-

dernização do prédio estão a 
todo vapor. Nossa expectativa 
é que esta unidade, que atende 
mensalmente quase seiscentos 
pacientes, seja reinaugurada 
até o fim de novembro. Com 
a reforma da ESF e a constru-
ção do polo de apoio, nossas 
equipes terão condições de 
realizarem um trabalho ainda 
mais eficiente e abrangente 
nesta região”.

Carros estacionados em frente ao hospital Frei Galvão, espaço que receberia vagas especiais no Zona Azul

Fotos: Leandro Oliveira


