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Câmara de Guará aprova empréstimos 
de R$ 10 milhões de Soliva com a Caixa
Votação em regime de urgência garante aprovação e liberação antes do recesso parlamentar

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com um investimento de 
R$ 3 milhões, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba anunciou 
na última semana que distri-
buirá uniformes escolares 
para os quase 14 mil alunos 
da rede municipal de ensino. 
Além de mais segurança, a 
expectativa do Executivo é 
que a medida contribua para 
que crianças de baixa renda 
tenham acesso a roupas mais 
adequadas ao clima. 

De acordo com o secretário 
de Educação, Júlio Cesar do 
Valle, os uniformes serão en-
tregues no início de agosto, 

período de retorno dos   es-
tudantes após as férias esco-
lares. Além das crianças, que 
cursam o berçário até ao 5° 
ano do ensino fundamental, 
serão também beneficiados 
os alunos do EJA (Educação 
de Jovens e Adultos). A últi-
ma vez que Pinda disponibili-
zou uniformes aos alunos da 
rede municipal foi em 2013. 

Segundo Valle, cada estu-
dante receberá duas camise-
tas manga curta, uma manga 
comprida, uma regata, uma 
calça e uma jaqueta. Enquan-
to os meninos ganharão 
também duas bermudas, 
as meninas receberão dois  
shorts saia. “Nunca na his-
tória de Pinda, um kit de 

uniformes escolares tão  
completo como este foi en-
tregue. Será importante para 
a segurança das crianças, já 
que será mais fácil identifi-
ca-las nas proximidades dos 
colégios. Além do conforto, 
ter um conjunto apropriado 
de roupas de qualidade para 
frequentar aulas, nos dias 
de calor e principalmente 
nos de frio, certamente vai 
garantir maior igualdade 
entre os alunos”, ressaltou 
o secretário de Educação. 

Vencedora do processo 
licitatório, a empresa Terra 
Brasil Uniformes Escolares 
será a responsável pela 
confecção das peças de 
vestuário. 

Ação conta com investimento de R$ 3 milhões; 
expectativa é que material seja distribuído em agosto

Após seis anos, Pinda 
anuncia distribuição de 
uniformes para escolas

O prefeito Marcus Soliva cumprimenta o vereador Décio Pereira, após sabatina realizada na última terça-feira, antes da votação na Câmara

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Dois projetos de leis en-
caminhados pela Prefeitura 
de Guaratinguetá à Câmara 
foram aprovados em regime 
de urgência na última terça-
-feira. O Executivo solicitou 
aprovação dos vereadores 
para abertura de créditos jun-
to à Caixa Econômica Federal, 
cada um deles no valor de R$ 
5 milhões. 

A proposta levantou uma 
discussão no Legislativo, 
sobre como e até quando o 
Município pagaria os em-
préstimos com o banco. Os 
parlamentares convidaram o 
prefeito Marcus Soliva (PSB) 
para uma sessão especial, 
antes de votarem os projetos.

A iniciativa pelo convite 
ao prefeito foi do vereador 
Márcio Almeida (PPS), que 
questionou o volume de 
recursos emprestados pelo 
Executivo ao banco. De acor-
do com o parlamentar, existe 
uma preocupação sobre o 
endividamento da Prefeitura 
para os próximos anos.

“Como estou num parla-
mento, preciso entender que 
alguns vereadores ainda têm 
dúvidas com relação a esse 
projeto. Então nada melhor 
que o próprio prefeito vir 
aqui sanar essas dúvidas. 
Como sou o presidente da 
Comissão de Constituição e 
Justiça e autor do pedido de 
urgência para os dois proje-

tos (votação dos PL's), achei 
prudente dar a oportunidade 
dos vereadores ouvirem o 
prefeito", esclareceu Almeida.

Durante a explicação no 
plenário, Soliva detalhou que 
os recursos serão destinados 
ao recapeamento de diversas 
ruas e avenidas do município. 
Entre as vias contempladas 
estão bairros que ainda não 
tem pavimentação asfáltica 
e outras localidades que pre-
cisam de melhorias, devido 
às rachaduras e buracos nas 
ruas.

“Os R$ 10 milhões são 
para recape das principais 
vias, entradas de cidade, 
avenidas que vão sentido ao 
setor industrial, avenida Pre-
sidente Vargas, avenidas de 
principais circulações e ruas 
da cidade. A gente tinha que 
vir justificar pois alguns vere-
adores tinham dúvida sobre 
o empréstimo feito, gerando 
dívida para próximas gestões, 
já que temos dois anos de ca-
rência para começar a pagar 
o capital”, afirmou.

De acordo com o prefeito, 
os empréstimos tem prazo de 
dez anos para serem quita-
dos, com dois anos de carên-
cia. Durante esses dois anos, 
o Município paga apenas o 
juros do empréstimo. "Não 
é dívida, é investimento na 
infraestrutura urbana. Esse 
nível de investimento não 
vai gerar um endividamento 
maior. Todos os municípios 
têm as suas contas a serem 

A parte da frente das ves-
timentas será personalizada 
com o brasão da cidade, já 
parte de trás será grafado: 
“Prefeitura Municipal Pinda-
monhangaba” e “Secretaria 
de Educação”.

Região – Ao contrário de 
Pinda, outras cidades da 
região entregaram os uni-

formes aos alunos das redes 
municipais no primeiro 
semestre do ano.

De acordo com a Prefeitu-
ra de Guaratinguetá, contan-
do com um investimento de 
quase R$ 688 mil, as peças 
de vestuário foram distri-
buídas aos mais de dez mil 
alunos no início do ano.

A Prefeitura de Silveiras, 
afirmou ter fornecido 850 
uniformes, confeccionados 
através de um investimento 
municipal de R$ 17 mil. 

Segundo a Prefeitura de 
Cruzeiro, foram entregues 
as vestimentas adequadas 
para seus mais de 7 mil 
estudantes, distribuídos por 
31 unidades escolares. O 
valor do investimento não 
foi revelado pelo Executivo. 

Já a Prefeitura de Lorena, 
que atende cerca de 8.600 
estudantes, comunicou que 
os ingressantes em 2019, 
receberam o excedente dos 
12 mil uniformes adquiridos 
no ano passado, através de 
um investimento municipal 
de pouco mais de R$ 76 mil. 

Já no Litoral Norte, a Pre-
feitura de Ubatuba revelou 
que apesar de não ter forne-
cido uniformes, desenvolve 
um estudo de viabilidade 
para a implantação da me-
lhoria futuramente. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou informações 
sobre a distribuição de uni-
formes às prefeituras de 
Aparecida, Cachoeira Paulis-
ta, Potim e Roseira, mas elas 
não enviaram respostas até 
o fechamento desta edição. 

Fotos: Leandro Oliveira

pagas durante o ano", afir-
mou.

Na apresentação, Soliva 
salientou que numericamen-
te o maior valor a ser pago 
pelo Executivo será em 2020, 
com a quitação das dívidas 

de precatórios. A projeção 
para 2021 é de que os cofres 
municipais tenham um fôlego 
extra com a diminuição desse 
pagamento. Segundo o pre-
feito, em 2020 serão R$ 14,9 
milhões de pagamentos entre 

empréstimos e precatórios. 
Para 2021 o valor projetado 
é de R$ 9,8 milhões.

Votação – Se manifestaram 
a favor do projeto os verea-
dores Márcio Almeida (PPS), 
Pedro Sanini (PTB), Marcos 

Evangelista (PSDB), Fabrício 
Dias (MDB), Décio Pereira 
(MDB), João Pita (PSB), Mar-
celo da Santa Casa (PSD) e Tia 
Cleusa (MDB). O único voto 
contra foi de Nei Carteiro 
(MDB).

Fotos: Divulgação PMP

Crianças da rede pública posam com uniformes distribuídos em Pinda
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Empresa é contratada emergencialmente para 
recuperar quinhentos pontos; medida tenta 
garantir mais segurança a moradores e turistas  

Prefeitura de Ubatuba 
amplia melhorias na 
iluminação pública

Da Redação
Ubatuba

Enquanto aguarda a con-
clusão de um processo li-
citatório, a Prefeitura de 
Ubatuba contratou emer-
gencialmente no início do 
mês uma empresa que será 
responsável pelos reparos de 
cerca de quinhentos pontos 
de iluminação pública. Re-
tomado na última semana, 
o serviço de manutenção 
busca contribuir para que os 
moradores e turistas tenham 
mais segurança no período 
noturno.

De acordo com o Executivo, 
devido ao fim do contrato 
em fevereiro com a antiga 
empresa responsável pela 
gerência do sistema ilumi-
nação pública, a Elektro, o 
prefeito Délcio Sato (PSD) 
ordenou a realização de um 

processo licitatório para a 
contratação emergencial, por 
sessenta dias, de uma nova 
terceirizada. 

Vencedora da concorrên-
cia, a GCL Brasil atuou até o 
fim de abril na recuperação e 
modernização de aproxima-
damente 12 mil pontos de 
luz, distribuídos pela região 
central e regiões norte e 
sul. O serviço foi viabilizado 
através de um investimento 
municipal de cerca de R$ 
340 mil. 

Em maio, a Prefeitura ini-
ciou a elaboração de uma 
licitação para a contratação 
anual de uma nova gestora. 
A expectativa é que o trâmite 
seja concluído no início de 
julho.

Devido ao término da vi-
gência do contrato com a 
GCL Brasil e o andamento 
burocrático da licitação defi-

nitiva, uma nova contratação 
emergencial, válida por um 
mês, foi realizada no início de 
junho, através da modalidade 
carta convite, tendo como 
vencedora a empresa Uba 
Postes. A prestadora de ser-
viço ficará encarregada da 
função até o fim da segunda 
quinzena de julho.

Desde o último dia 13, as 
equipes da Uba Postes tra-
balham na substituição de 
lâmpadas e reparos estrutu-
rais em pontos de iluminação 
de diversas vias de bairros 
das regiões Oeste, Centro e 
Centro-Sul.

De acordo com a Prefei-
tura, a melhoria do sistema 
de iluminação pública, além 
de garantir mais segurança 
aos moradores, contribuirá 
para que os pontos turísti-
cos atraiam mais visitações 
durante o período noturno.

Aparecida, Potim e Roseira somam 69 mil habitantes com apenas 40% dos eleitores cadastrados na Justiça Eleitoral

Com baixa procura eleitores para o cadastro biométrico, 
cartórios investem em plantão aos sábados na região

Jéssica Dias
Região

A procura pela biometria 
ainda está muito baixa na 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba). A obriga-
toriedade acontece em 478 
municípios paulistas. O prazo 
estipulado para registrar as 
impressões digitais no sistema 
da Justiça Eleitoral vai até o 
dia 19 de dezembro.

São 32 cidades na região em 
que o eleitor deve se registrar 
para não ter o título cancelado, 
além de penalidades como 
ficar impedido de tirar passa-
porte, tomar posse em cargo 
público e o CPF anulado. Entre 
os municípios que recebem 
a biometria estão Aparecida, 
Cachoeira Paulista, Canas, 
Cruzeiro, Caraguatatuba, Gua-
ratinguetá, Lavrinhas, Lorena, 
Pindamonhangaba, Potim, 
Roseira, Silveiras e Ubatuba.

Somando 69.014 mil ha-
bitantes, Aparecida, Potim e 
Roseira contam com menos 
da metade dos moradores que 
realizaram o cadastramento 
biométrico. Apenas 40% dos 
eleitores compareceram para 
fazer o cadastro. Segundo a 
técnica judiciária do Cartório 
de Aparecida (responsável 
pelos dados das três cidades), 
Ana Carla Carvalho, faltam 
mais de 60% de eleitores para 
fazer a biometria. “Eu acredito 
que as pessoas não estão se 
ligando na importância de ter 
o título, estão achando que o 
título é só para votar, mas na 
verdade o cancelamento do 
título impede várias outras coi-
sas, inclusive ter os benefícios 

de aposentadoria suspenso”, 
explicou.

Buscando chamar atenção 
da população, os cartórios 
investem em plantão aos 
sábados e horário estendido. 
Segundo Ana Carla, Aparecida, 
Potim e Roseira contam com 
mutirão uma vez ao mês, das 
8h às 13h, divulgação nas 
rádios das cidades e carro de 
som nas ruas.

O processo para a biometria 
dura cerca de 15 minutos. São 
colhidas as digitais de todos os 
dedos, depois é feita uma foto 
e, por último, o preenchimen-
to dos dados. O eleitor deve 
apresentar comprovante de 
endereço em nome do eleitor 
podendo ser contas de água, 
luz, telefone ou celular, sendo 
recentes de no mínimo três 
meses; RG, carteira de traba-
lho, certidão de nascimento ou 
de casamento; comprovante 
de quitação do serviço militar 
(homens com idade entre 18 
e 45 anos) para o primeiro 
título; título de eleitor e com-
provantes de votação, se tiver.

Em Aparecida, o morador 
deve procurar o Cartório Elei-
toral das 8h30 às 18h, à praça 
Padre Vitor Coelho de Almei-
da, nº 342, no Jardim São Pau-
lo. Em Potim, o atendimento 
está sendo feito na secretaria 
de Educação, entre 8h30 e 
17h, à avenida Rio Grande do 
Sul, nº 45, no Jardim Alvora-
da, já em Roseira, o cadastro 
biométrico está sendo feito em 
frente à Rodoviária, das 9h às 
16h. O eleitor que deseja saber 
os pontos de atendimento da 
sua cidade pode entrar no site 
da Justiça Eleitoral, tse.jus.br.

Material trocado durante trabalho de recuperação do sistema de iluminação em bairros de Ubatuba

Fotos: Divulgação PMU

O sistema de biometria, que teve início em cidades pontuais durante as eleições de 2018 e será ampliado para a disputa do próximo ano

Fotos: Divulgação PMU
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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

V E N D O 
casa – Araretama 
– 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 – 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 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-4101 
– Pinda

VENDO Balcao de 
canto – branco – 
perfe i to estado. 
Tr.F: 99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho 
de musculação 
completo – óti-
mo estado. Tr.F: 
99110-3753 – Pin-
da
A L U G O  c a m a 
elástica e pisci-
na de bolinha. Tr. 
F: 98154-0411 – 
Pinda
VENDO Cadeira 
giratória – nova. 
Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO Gela-
deira – ót imo 

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

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 

EDITAL DE CITAÇÃO  
Processo Digital no: 1002625-53.2016.8.26.0220 
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária  
Requerente: Therezinha Gertrudes de Oliveira e outro 
2ª Vara 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, 
PROCESSO Nº 1002625-53.2016.8.26.0220  
A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara, do Foro de Guaratinguetá, Estado de São 
Paulo, Dra. Juliana Salzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Antonio Samaha, 
Rubens Antonio Viviani Antunes de Lima, CPF - 185.663.958-40, RG – 12242993 
e Li Jianzhen, CPF - 227.143.708-37, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Therezinha Gertrudes de Oliveira, CPF 338.374.658-53, RG 4.838.454 e 
Minervina Amelia de Oliveira, CPF 005.374.028-96, RG 6.573.517, residentes 
na Travessa Paulo Virginio nº 354, Cunha/SP, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando o domínio do imóvel situado na Rua Tamandaré, 98, em Guaratinguetá/
SP, registrado sob nº 13.175, fls. 240 do Livro 3-BB, do Cartório de Registro de 
Imóveis local, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guaratinguetá, aos 16 de abril de 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: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
VENCEDORA DOS ITENS: 07, 31, 33, 37, 39, 57, 101, 105, 165, 179, 189, 241, 
257, 281
VALOR TOTAL: R$ 141.165,00 (cento quarenta e um mil cento sessenta e cinco 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2019 PROC. Nº 284/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em realização de exames de 
imagens (ultrassonografia e ressonância magnética), para atender os usuários 
do SUS do município de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CLÍNICA RADIOLÓGICA LORENA S/C LTDA
CNPJ: 50.446.533/0001-70
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 06, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84.
VALOR TOTAL: R$ 825.893,00 (oitocentos vinte e cinco mil oitocentos noventa 
e três reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto e 
a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores da empresa Avibras Indústria 
Aeroespacial SA, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se 
realizará no próximo dia 03 de julho de 2019, às 16h00, em primeira convocação 
e não havendo número legal, às 18h00, em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes, na sede social do Sindicato, situada na Rua Odila Rodrigues, 
nº137, no bairro Vila São Roque, na cidade de Lorena/SP, para tratar de assuntos 
de relevante interesse da Categoria.

José Luiz de Souza Azevedo
 Diretor/Presidente

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação: Tomada de Preço n°. 06/19 - Proc. Nº. 254/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento Da proposta técnica da 
Tomada de Preço 06/2019 cujo objeto é Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de apoio à adequação da estrutura organizacional da 
administração direta, revisão de Plano de Cargos e Carreiras para os servidores do
Quadro Geral para a Prefeitura Municipal de Lorena e revisão do Estatuto do 
Servidores Públicos Municipais. A Comissão de Licitação, juntamente com o 
apoio técnico e após análise dos documentos apresentados pelos licitantes para 
o cumprimento aos requisitos do Edital, decide que as empresas obtiveram os 
seguintes pontos: 
- CARREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 45 pontos
- PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME, 85,5 pontos
- AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL EIRELI - EPP, 92,5 pontos.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações,
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações
(12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 01/19 - PROC.Nº 296/19.
O Munic íp io  de Lorena-SP torna públ ico 
a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade 
Concorrência Público, do tipo menor preço 
global, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia elétrica 
para a manutenção e operação do sistema de 
iluminação pública e ornamental do município 
de Lorena, com fornecimento de mão de obra, 
equipamentos e materiais. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores 
da empresa Metallince Indústria e Comércio Ltda, a participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 03 de 
julho de 2019, às 7h00, em convocação única, respeitando quorum legal, 
na sede da empresa, situada na Rua Benedicto Moreira de Barros, n° 
199, no bairro Engenheiro Neiva, na cidade de Guaratinguetá/SP, para 
tratar de assuntos de relevante interesse da Categoria.
Lorena, 27 de junho de 2019.

José Luiz de Souza Azevedo  
Diretor/Presidente
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Certame não tem empresas interessadas para a abertura de propostas; Executivo precisa elaborar outro processo

Sem concorrentes, licitação da Zona Azul 
de Guaratinguetá é cancelada por Soliva

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Zona Azul de Guaratin-
guetá permanecerá fora 
de operação. O processo 
licitatório para definição da 
nova prestadora de serviço 
estava suspenso desde fe-
vereiro. Quatro meses após 
a suspensão, as propostas 
das concorrentes seriam 
conhecidas e a vencedora 
seria definida, mas nenhuma 

das empresas compareceram 
a última etapa do certame, o 
que levou ao cancelamento. 

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 
estacionamento rotativo não 

é feita e as principais ruas e 
avenidas permanecem lota-
das de veículos estacionados.

A falta de rotatividade das 
vagas atrapalha até mesmo o 
comércio da região central. A 
ausência da Zona Azul foi re-
clamada pelo presidente da 
Associação Comercial e Em-
presarial de Guará, Ricardo 
Teberga. “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 shopping, ou até 
outras cidades", destacou no 
fim de 2018.

Sem cobrança pela Zona 
Azul e sem rotatividade, os 
motoristas também sofrem. 
A licitação, suspensa em fe-
vereiro desse ano, foi reaber-
ta em junho e acabou cance-
lada sem nenhuma empresa 
interessada. Em entrevista ao 
Jornal Atos, o secretário de 
Mobilidade Urbana e Segu-
rança, Marco Antônio 'Major' 
Oliveira explicou como fica 
o planejamento para o esta-
cionamento 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 
secretaria de Administração 
e depois será encaminhado 
para a Mobilidade para uma 
revisão, em conjunto, envol-
vendo toda a Prefeitura, para 
que tenhamos o mais rápido 
possível a abertura de um 
novo processo licitatório", 
afirmou.

Como o edital foi can-
celado, não há um prazo 
legal para que o Executivo 
elabore uma nova licitação. 
O secretário garantiu que 
nas próximas semanas um 
novo edital será publicado. 
Questionado se os valores 

referentes à outorga pelo 
serviço e o percentual de 
repasse ao Município po-
deriam ser os motivos pelo 
falta de comparecimento 
de empresas no certame, 
Oliveira foi enfático. “Todo o 
processo foi completamente 
diferenciado do anterior. Foi 
tudo remodelado, verificado 
e, com isso, com certeza as 
empresas observaram uma 
redução de um ganho menor 
em comparação com outros 
contratos, não demonstra-
ram esse interesse”.

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

Parquimetro do Zona Azul, no Centro de Guaratinguetá; licitação para renovação do sistema é cancelada
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