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

RMVALE, QUARTA-FEIRA 3 DE JULHO DE 2019 N.º 3.316R$ 1,50ANO 25

Convênio pode pôr fim à polêmica de área invadida no Parque das Rodovias; famílias esperam atendimento

Regularização de dez núcleos em 
Lorena avançam com Cidade Legal

Rafaela Lourenço
Lorena

Mais uma cidade da região 
se movimenta para regulari-
zar bairros junto ao Estado. 
Lorena assinou um convênio 
com o programa do governo 
paulista, o “Cidade Legal”, 
para regularizar dez áreas 
no município. Entre elas, a 
área invadida no Parque das 
Rodovias.

A Prefeitura indicou à 
secretaria de Habitação do 
Estado, pasta responsável 
pelo Cidade Legal (programa 
de regularização fundiária), 
dez áreas ocupadas irregu-
larmente nos bairros Parque 
das Rodovias (4), Cabelinha 
(1), Vila Passos (1), Vila Brito 
(1), Jardim Novo Horizonte 

(1), Aterrado (1) e uma área 
na estrada Santa Terezinha.

Segundo o secretário de 
Obras e Planejamento Ur-
bano, Marcos Anjos, a cida-
de recebeu os agentes do 
Estado entre abril e maio 
para uma visita técnica 
para conhecerem os locais 
indicados para a regula-
rização. “A equipe técnica 
fez o reconhecimento ‘in 
loco’ para darmos início a 
essa documentação. Entre 
abril e maio, fomos em dois 
núcleos do Parque das Rodo-
vias e passamos pela região 
do ‘Pé Sujo’, que também 
passará pela regularização 
fundiária”.

De acordo com a CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urba-

no), que realizou um relató-
rio preliminar com análise 
técnica e jurídica inicial, 
apenas no núcleo invadido 
do Parque das Rodovias, 
cerca de 505 famílias serão 
beneficiadas. “...Os núcleos 
que serão regularizados são 
Parque das Rodovias 1 - 61 
lotes para 61 famílias; Par-
que das Rodovias 2 - 23 lotes 
para 23 famílias; Parque 
das Rodovias 3 - 286 lotes 
para 286 famílias e Parque 
das Rodovias 4 - 135 lotes 
para135 famílias... (trecho 
da nota)”. 

A área invadida no Parque 
das Rodovias, em 2005, per-
tencente à empresa Tecela-
gem Diamantina, que segue 
na Justiça desde 2012 com 
um processo de desapropria-

ção, conta mais de duzentas 
famílias que anseiam por 
condições básicas como o 
tratamento de água e esgoto. 
“Aqui está tudo contaminado, 
não tem cacimba boa aqui, 
é esgoto ao céu aberto. Em 
uma área invadida, não exis-
te inocente. Nem quem en-
trou primeiro, quem entrou 
depois, nem o proprietário 
que está devendo imposto, 
todo mundo é culpado, mas 
é complicado lidar com essa 
situação aqui”, frisou o mo-
rador Flávio Augusto dos 
Santos, pai de um menino de 
seis meses que teve proble-
mas de infecção ao nascer.

O metalúrgico de 29 anos, 
hoje desempregado, contou 
que por acompanhar toda a 
situação do local, os morado-

res temem ser despejados. 
“A preocupação que todo 
mundo tem é que se ama-
nhã vem uma máquina e 
derruba tudo, se vamos ser 
removidos, ou se ficamos, 
mas as pessoas estão com a 
cabeça mais tranquila. Por-
que é muita notícia ruim que 
chega, vem muita mentira. A 
gente não tem nem o básico 
do básico, do pouco de infor-
mação que chega, tem que 
chegar sem ser distorcida”.

Anjos ressaltou que a área 
já possui uma tratativa com 
o Ministério Público junto 
à Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo) para a 
instalação de água e coleta 
de esgoto, e que com o “Ci-
dade Legal” possivelmente 

a regularização seja feita 
através do sistema de usu-
capião. “Como o programa é 
de regularização fundiária, 
ele permite que regularize 
a situação dos moradores, 
talvez o usucapião, coisas 
neste sentido, porque as 
pessoas estão morando 
nessa área já há um tempo. 
Mas é uma situação que 
ainda vai ser discutida, do-
cumentações que estamos 
levantando com a secretaria 
de Habitação para termos 
essa informação específica”.

Após o primeiro encontro 
com a equipe técnica do Es-
tado, a Prefeitura levantará 
os documentos exigidos pelo 
programa, como por exem-
plo, o georreferenciamento 
realizado em 2018, que au-
xiliará neste processo. “Esta-
mos no limite de prioridade 
do Estado. O próximo passo 
será nos reunirmos nova-
mente, de acordo com a dis-
ponibilidade da secretaria 
da Habitação, e sentarmos 
com essa documentação 
para aí sim fazer a linha de 
ação futura que deve ser 
tomada para entrar nesse 
processo de regularidade”.

A população carente de 
baixa renda não terá gas-
tos com a regularização, o 
programa estadual arcará 
com todos os custos para a 
regularização. “Sabemos que 
demora um pouco, mas pelo 
amor de Deus, aqui é tudo 
aberto, fossa, cacimba. Se 
instalar um vírus aqui, vai 
proliferar da noite para o 
dia”, salientou Santos.

Moradores de área invadida no Parque das Rodovias, que esperam definição de imbróglio em Lorena há décadas; Prefeitura e Estado agiliza regularização de espaços
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Executivo precisa elaborar outro processo licitatório para retomada do serviço, depois de não atrair concorrentes
Soliva decide cancelar licitação da Zona Azul de Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Zona Azul de Guaratin-
guetá permanecerá fora de 
operação. O processo licita-
tório para definição da nova 
prestadora de serviço estava 
suspenso desde fevereiro. 
Quatro meses após a suspen-
são, as propostas das concor-
rentes seriam conhecidas e 
a vencedora seria definida, 
mas nenhuma das empresas 
compareceu à 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 
reclamada pelo presidente da 
Associação Comercial e Em-
presarial de Guaratinguetá, 
Ricardo Teberga. “A gente 
pede que isso seja resolvido 
o quanto antes, pois os con-
sumidores podem deixar de 
frequentar o centro comer-
cial 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, suspensa em feve-
reiro desse ano, foi reaberta 
em junho e acabou cancelada 
sem nenhuma empresa in-

teressada. 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 cancela-
do, não há um prazo legal 
para que o Executivo ela-

bore 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.Veículos em frente ao hospital Frei Galvão, área especial do Zona Azul
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Novo valor de vencimento para vereadores tem novo reajuste de 34%, após votação polêmica na Casa

Câmara aprova subsídios de R$ 11,4 mil a 
partir de janeiro de 2021 em Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Guaratin-
guetá aprovaram por 5 a 3 um 
polêmico projeto que eleva o 
subsídio para a próxima legis-
latura. Dos atuais R$ 8.553,83, 
a próxima composição da Câ-
mara receberá R$ 11.462,95 a 
partir de 1 de janeiro de 2021.

A votação teve duas abs-
tenções: Pedro Sannini (PTB) 
e Luizão (PR) não estiveram 
presentes na sessão que definiu 
o reajuste. A favor do reajuste, 
votaram Márcio Almeida (PPS), 
Marcelo da Santa Casa (PSD), 
Tia Cleusa (MDB), João Pita 
(PSB) e Décio Pereira (MDB), 
que justificou seu voto ao afir-
mar que não há aumento real 
dos subsídios há 12 anos e citou 
cobrança sobre parlamentares 
para elevar os valores recebi-

dos. "Eu acho que o vereador 
nessa Casa de Leis é cobrado 
muito mais do que um secre-
tário (municipal). Acho que um 
vereador de uma cidade como 
Guaratinguetá deveria ganhar 
até mais que um secretário, 
que exerce sua função e não 
é cobrado como o vereador é”.

Assim como Pereira, Márcio 
Almeida também saiu em defe-
sa do reajuste. “Para chegar ao 
valor que foi fixado foi seguido 
o PPA (Plano Pluri Anual) da 
Câmara, que é confeccionado 
pelo departamento financeiro 
da Câmara, e foi adotado o 
reajuste técnico que é o nome 
específico, de 5% ao ano, que 
é o mesmo reajuste técnico 
utilizado para os servidores 
da Casa”.

Os votos contra o reajuste 
foram de Nei Carteiro (MDB), 
Fabrício Dias (MDB) e Marcos 

Evangelista (PSDB), que ocupa 
o cargo de presidente da Comis-
são de Finanças e que propôs 
o reajuste.

O tucano foi contra o parecer 
da comissão e votou contrário 
ao reajuste.

“Eu, como presidente da co-
missão, tinha que apresentar 
o projeto de reajuste, mas não 
assinei. Outros dois vereadores 
membros da comissão assina-
ram e deram início a tramita-
ção. Votei contra o regime de 
urgência”, explicou. “Tendo em 
vista que o projeto passou, que 
ele tramitasse pelo menos no 
regime normal. Eu penso que 
não é o momento pra discutir-
mos assuntos dessa relevância. 
Poderia ser discutido na próxi-
ma legislatura para fixar para 
outra, ou que se pensasse nisso 
anteriormente", afirmou.

Ao fim da votação, o presi-
A Câmara de Guaratinguetá, que aprovou reajuste de 34% para 2021; definição de proposta em 5 a 3

dente da Câmara, Marcelo Cou-
tinho, o Celão (PSD), afirmou 
que a proposta foi da Comissão 
de Finanças e ele apenas ana-
lisou a constitucionalidade do 
documento. De acordo com o 
parlamentar, não há nada ilegal 
dentro do que foi apresentado 
na última quinta. "Os verea-
dores respeitaram os 5% de 
reajuste técnico dentro do PPA. 
Esse foi o cálculo repassado ao 
departamento financeiro para 
fazer o impacto financeiro".

Em Guaratinguetá, o subsídio mensal de cada vereador 
saltará de R$ 8.553,83 para R$ 11.462,95 em primeiro 
de janeiro de 2021. Na região, a Câmara de São José dos 
Campos paga o maior valor de subsídio para vereador, 
R$ 10,173. Ubatuba paga R$ 10.128,80 por parlamentar, 
enquanto Pindamonhangaba paga R$ 9.605,83, Cruzeiro 
R$ 5.931,38 e Lorena R$ 5.481,82.

Aprovado por 5 a 3, novo valor do subsídio entra em 
vigor em 2021 com reajuste de 34%

Quanto "custa" o vereador no Vale?
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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 – 
perfeito estado. 
Tr.F: 99173-4573
VENDO Peças 
provençal e ou-
tros produtos para 
festa. Tr. F: 99105-
0792 – Pinda
VENDO Aparelho 
de musculação 
completo – óti-
mo estado. Tr.F: 
99110-3753  – 
Pinda
ALUGO cama 
elástica e pisci-
na de bolinha. Tr. 
F: 98154-0411 – 
Pinda
VENDO Cadeira 
giratória – nova. 

Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão so-
cial – bege – c/cx de 

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

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 – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
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
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au tomá t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-

9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 
– flex. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex 
– completo. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pin-
da
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 

LEILÃO DE  IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA “ON LINE” 
MAURICIO GOMES LEITEIRO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n°665, com escritório à Rua Armando Arruda Pereira, nº 253 – Sala 22, Centro, Guarulhos, SP, devidamente autorizado pelos Credores 
Fiduciários, FOUR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, com sede na Rua Josephina Mandotti, 344, 6º andar, Jardim Maia, Guarulhos/SP, 07.115-080, inscrita no CNPJ/MF 01.951.865/0001-04 
e DINARI FOMENTO MERCANTIL LTDA, com sede na Rua Joseph Zarzour, 93 - Cj 1.409 - Vila Moreira, Guarulhos - SP, 07020-081, inscrita no CNPJ nº 08.508.119/0001-81,  nos termos da Escritura 
de Limite Operacional de Fomento Mercantil  com Cláusula de Alienação Fiduciária  de Bem Imóvel, outorgada em 19/02/2013 no 3º Tabelião de Notas de Guarulhos, Livro nº 982 - Fls. 39/48, no qual 
figura como  Fiduciantes: EMANUEL FAUSTO CALTABIANO DE BARROS, brasileiro, empresário, RG nº 2.052.613 SSP/SP, CPF/MF nº 609.197.958-20 e sua mulher, Sra. ALVARINA RIBEIRO DE 
BARROS, brasileira, aposentada, RG nº 7.310.596-x SSP/SP, CPF/MF nº 071.204.728-01, residentes e domiciliados na Av Pedro de Toledo, nº 300 - Vila Paraíba - Guaratinguetá - SP (Cep: 12515-690); 
e Devedora: METALLINCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com sede na Rua Benedito Moreira de Barros, 199, Eng Neiva, Guaratinguetá - SP (Cep: 12521-180), inscrita no CNPJ/MF 59.247.460/0001-
61, leva pelo presente EDITAL a PÚBLICO LEILÃO de venda e arrematação o bem imóvel infra descrito,  nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos,  com  1ª Praça no dia 04 de Julho de 
2019 às 10:00 horas (AM), e com término no mesmo  dia às 10:05 horas (AM), entregando-o a quem mais der valor igual ou superior a R$  R$  2.893.903,37 (Dois Milhões, Oitocentos e Noventa e Três 
Mil, Novecentos e Três Reais e Trinta e Sete Centavos), compondo aludido valor o constante na Escritura de Limite Operacional de Fomento Mercantil com Cláusula de Alienação Fiduciária  de Bem 
Imóvel, devidamente atualizado, incluso as demais despesas do devedor Fiduciário, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 25 de Julho de 2019 às 10:00 horas (AM), e com término 
no mesmo dia às 10:05 horas (AM), caso não haja licitantes na 1ª praça, ocasião em que o bem imóvel será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a R$ 1.000.000,00  (Um Milhão 
de Reais), consignando ser este o valor máximo (garantia) constante da escritura em epígrafe, mesmo sendo em desfavor do Credor Fiduciário, cujo crédito atualizado corresponde a (R$ 1.050.000,00)  
acrescido das despesas (R$  20.000,00) pagas pelo COMITENTE, conforme preconiza o parágrafo 2º do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, estando a propriedade consolidada em nome de dito credor 
Fiduciário, constituído por um IMÓVEL RURAL denominado Fazenda Canta Galo, área 02, localizado no Bairro da Jararaca, neste município e comarca de Guaratinguetá-SP, com uma área de 229.544,00 
metros quadrados ou 9,4852 alqueires, inicia-se a descrição no ponto 126 de coordenadas UTM X=489300,5856 e Y=7474955,3670, distante da Rodovia Presidente Dutra no km 60+460m, no sentido 
São Paulo-Rio de Janeiro, 9397,80m pela estrada municipal que liga o Bairro da Jararaca mais 643,78m pelo caminho de acesso e distante do ponto B, localizado no Corrego Santa Rita, 5731,40m pela 
estrada municipal que liga o Bairro da Jararaca mais 643,78m pelo caminho de acesso. O ponto A encontra-se em coordenadas UTM X=482570,2607 Y=7478.457,0052 e o ponto B com coordenadas 
UTM X=485001,4383 e Y=7477,167,1210. Do ponto 126 confronta com a Fazenda São José VIII (Transcrição nº 39538, livro 3-BO), propriedade de Maria Eugência Nunes Villela Batista e Silva e outros, 
até o ponto 128 com as coordenadas, distancias e azimutes: P-126 X = 489300.5856 Y = 7474955.3670 P-126, 107,1887m, 224d57’00” P-127 X = 489224.8580 Y = 7474879.5070 P-127 a P-128, 
48,7628m, 222d46’31” P-126 X = 489191.7420 Y = 7474843.7140 P-128 a P-129, 98,0080m, 222d55’17”. Do ponto 128 deflete a esquerda e passa a confrontar com a área denominada 1, propriedade 
de Emanuel Fausto Caltabiano de Barros até o ponto 124 com a coordenadas, distancias e azimutes: A-1 X = 489207.3830 Y = 7474830.9050 A-1 a A-2, 4,4524m, 309d18’55”, A-2 X = 489208.7230 Y 
= 7474826.6590 A-2 a A-3, 6,6103m, 342d29’05”, A-3 X = 489211.5230 Y = 7474820.6710 A-3 a A-4, 10,6659m, 334d56’21, A-4 X= 489213.4520 Y = 7474810.1810 A-4 a A-5, 28,7665m, 349d34’49”, 
A-5 X= 489209.1700 Y = 7474781.7350 A-5 a A-6, 19,6842m, 8d33’38, A-6 X = 489207.3950 Y = 7474762.13100 A-6 a A-7, 22,7810m, 5d10’25”, A-7 X = 489207.9190 Y = 7474739.3560 A-7 a A-8, 
42,9505m, 358d40’55”, A-8 X= 489211.3410 Y = 7474696.5420 A-8 a A-9, 32,1438m, 355d25’49”, A-9 X = 489219.7660 Y = 7474665.5220 A-9 a A-10, 12,3397m, 344d48’18”, A-10 X = 489225.8950 Y 
= 7474654.8120 A-10 a A-11, 3,7282m, 244d06’31”, A-11 X = 489222.5410 Y = 7474653.1840 A-11 a A-12, 18,5812m, 162d08'32”, A-12 X = 489228.2390 Y = 7474635.4980 A-12 a A-13, 21,6830m, A-13 
X = 489241.7750 Y = 7474618.5590 A-13 a A-14, 15,2054m, 321d22'18”, A-14 X = 489249.1140 Y = 7474605.2420 A-14 a A-15, 27,6175m, 331d08'27”, A-15 X = 489263.1530 Y = 7474581,4590 A-15 
a A-16, 73,6563m, 223d12'37”, A-16 X = 489212,7220 Y = 7474527.7750 A-16 a A-17, 113,6977m, 191d12'50”, A-17 X = 489190,6110 Y = 7474416.2480 A-17 a A-18, 165,4306m, 162d59'51”, A-18 X = 
489238,9850 Y = 7474258.0480 A-18 a A-19, 43,9683m, 342d59'51, A-19 X = 489270.8650 Y = 7474227.7680 A-19 a A-20, 47,7646m, 313d31'32”, A-20 X = 489315.9850 Y =  7474212.0950 A-20 a 
A-21, 22,9517m,166d15'03”, A-21 X = 489321.4400 Y = 7474189.8010 A-21 a A-22, 41,2281m, 346d15'03”, A-22 X = 489338.1500 Y = 7474152.1110 A-22 a A-23, 32,3047m, 84d50'39”, A-23 X = 
489370.3240 Y = 7474155.0140 A-23 a A-24, 64,9015m, 48d42'09”, A-24 X = 489419.0840 Y = 7474197.8470 A-24 a A-25, 44,7120m, 228d42'09”, A-25 X = 489403.6100 Y 7474239.7960 A-25 a A-26, 
54,1061m, 6d36'51”, A-26 X = 489409.8420 Y = 7474293.5420 A-26 a A-27, 64,1811m, 348d54'43”, A-27 X = 489397.4990 Y = 7474356,5250 A-27 a A-28, 15,7772m, 356d53'37”, A-28 X = 489396.6440 
Y = 7474372.2790 A-28 a A-29, 26,3877m, 30d29'35”, A-29 X= 489410.0340 Y = 7474395.0170 A-29 a A-30, 50,1842m, 35d09'00”, A-30 X = 489438.9260 Y = 7474436.0500 A-30 a A-31, 19,3022m, 
27d43'55”, A-31 X = 489447.9080 Y = 7474453.1350 A-31 a A-32, 57,8960m, 207d43'55”, A-32 X = 489438.9070 Y = 7474510.3270 A-32 a A-33, 68,3827m, 31d07'04”, A-33 X = 489474.2470 Y = 
7474568.8700 A-33 a A-34, 61,7735m, 56d11'56”, A-34 X = 489525.4491 Y = 7474603.4287 A-34 a A-35, 24,4133m, 150d55'59”, A-35 X = 489543.1694 Y = 7474586.6359 A-35 a A-36, 42,1835m, 
164d27’49”, A-36 X = 489557.3486 Y = 7474546.9068 A-36 a A-37, 31,7083m, 338d40’59”, A-37 X = 489582.4600 Y = 7474527.5461 A-37 a AA-37, 16,7312m, 318d03’13”, AA-37 X = 489587.7597 Y = 
7474511.6764 AA-37 a A-38, 26,7691m, 341d32’0”, A-38 X = 489591.7167 Y = 7474485.2014 A-38 a AA-38, 19,194m, 353d28’17”, A-38 X = 489597.3791 Y = 7474466.8616 AA-38 a A-39, 23,6057m, 
3242d50’31”, A-39 X = 489600.9913 Y = 7474443.5339 A-39 a A-40, 155,2178m, 78d43’41”, A-40 X = 489753.2150 Y = 7474473.8740 A-40 a A-41, 89,0604m, 258d43’41”, A-41 X = 489686.8060 Y 
7474533.2170 A-41 a A-42, 22,6892m, 304d45’24”, A-42 X = 489668.1650 Y = 7474546.1520 A-42 a A-43, 18,0492m, 304d11’02”, A-43 X = 489653.2340 Y = 7474556.2930 A-43 a A-44, 55,8310m, 
311d28’47”, A-44 X = 489611.4060 Y = 7474593.2730 A-44 a A-45, 33,5936m, 323d39’04”, A-45 X = 489591.4950 Y = 7474620.3300 A-45 a A-46, 15,7083m, 336d41’51”, A-46 X = 489585.2810 Y = 
7474634.7570 A-46 a A-47, 9,9440m, 156d41’51”, A-47 X = 489576.0880 Y = 7474638.5480 A-47 a A-48, 25,1872m, 316d39’54”, A-48 X = 489558.8030 Y = 7474656.8680 A-48 a A-49, 35,5409m, 
136d39’54”, A-49 X = 489524.9120 Y = 7474667.5710 A-49 a A-50, 54,7860m, 107d31’35”, A-50 X = 489514.6170 Y = 7474721.3810 A-50 a A-51, 13,4554m, 169d10’08”, A-51 X = 489505.1940 Y = 
7474730.9860 A-51 a A-52, 28,5312m, 333d57’21”, A-52 X = 489492.6670 Y = 7474756.6200 A-52 a A-53, 8,9229m, 313d45’54”, A-53 X = 489486.2230 Y = 7474762.7920 A-53 a A-54, 48,4524m, 
16d23’46”, A-54 X = 489499.9000 Y = 7474809.2740 A-54 a A-55, 38,1247m, 196d23’46”, A-55 X = 489487.8160 Y = 7474845.4330 A-55 a A-56, 76,7909m, 6d29’44”, A-56 X = 489496.5030 Y 7474921.7310 
A-56 a A-57, 57,6218m, 355d15’06”, A-57 X = 489491.7330 Y = 7474979.1550 A-57 a P-124, 148,2526m, 175d15’06”, P-124 X = 489346.5020 Y 7475008.9340. Do ponto 124 deflete a esquerdo e passa 
a confrontar com Agenor Alves da Silva (Matrícula nº 7.929) até o ponto 126 com as coordenadas, distancias e azimutes: P-124 X = 489346.5020 Y = 7475008.9340 P-124 a P-125, 66,5452m, 220d36’09”, 
P-125 X = 489303.1940 Y = 7474958.4100 P-125 a P-126, 4,0079m, 220d36’09”, P-126 X = 489300.5856 Y = 7474955.3670 P-126 a P-127, 107,1887m, 224d57’00”, onde deu-se o início e término a 
esta descrição. CADASTRO (INCRA): Código: 6350650017326. Área Total (ha): 124.7000. Módulo Rural do Imóvel (ha): 27,6391. Números de Módulos Rurais: 4,49. Módulo Fiscal do Município 
(ha):24,0000. Números de Módulos Fiscais: 5,19. FMP: 2,0000 ha. Imóvel matriculado sob nº 36.068 perante o Oficial de Registro de Imóveis de Guaratinguetá. Observação I: Imóvel com passivo de 
ITR,  água e luz. Observação II: Imóvel ocupado por terceiros. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO E ARREMATAÇÃO 1. Poderá participar do leilão que se realizará somente na modalidade “on 
line”, através do sítio www.glleiloes.com.br,  qualquer pessoa física/natural ou jurídica que  não esteja impedida por Lei ou em condição de inadimplência com a Credora ou com o Leiloeiro Oficial, 
encaminhando via “website” do leiloeiro os documentos nele solicitados. 2. Não poderão participar de leilão: 2.1 Menor de idade; 2.2 Pessoas que estejam em condição de inadimplência em processo 
de leilão público oficial, judicial ou extrajudicial, mediante declaração de inadimplência do leiloeiro oficial; 2.3 O leiloeiro oficial e seus prepostos; 2.4 Funcionários da empresa Devedora, sejam registrados 
no regime CLT e/ou prestadores de serviços; 3. Os lances serão apresentados um a um, de forma “on line” pela internet, mediante cadastramento prévio e sujeitos a livre aceitação por parte do leiloeiro 
oficial. Ficam os arrematantes cientes desde já que o recebimento de lances via internet somente serão válidos após o interessado estar devidamente habilitado a lançar, após o envio de toda a 
documentação obrigatória para a liberação de lances. 4. O bem imóvel aqui anunciado é de propriedade consolidada do Credor Fiduciário, tudo em conformidade nos termos do artigo 26, parágrafo 
sétimo da Lei 9.514/97, e será vendido pelo intermédio do Leiloeiro Público Oficial do Estado de São Paulo, em público leilão de acordo com o artigo 27, parágrafos primeiro e segundo da Lei 9.514/97, 
sendo no primeiro  público leilão a quem maior lance oferecer, conforme indicado na escritura (artigo 24, inciso VI e 27, parágrafo primeiro, primeira parte, ambos da Lei 9.514/97). 5. Se não houver lance 
igual ou superior ao valor de primeiro leilão, consoante estabelecido na escritura, será realizado o segundo e último público leilão, tendo como lance mínimo o do valor da dívida, acrescido das despesas 
legais, custas de leilão e de cobrança nos termos da Lei (artigo 27, parágrafos 2º e  3º da Lei 9.514/97). 6. Não serão recebidos e/ou aceitos Lances Condicionados, em ambas as praças da hasta pública, 
devendo o valor da arrematação se dar nos valores e condições de pagamento previstas neste Edital. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO 6. Sobre o preço da arrematação incidirá, ao arrematante, o 
percentual de 5% (Cinco por cento), referente a comissão do leiloeiro, conforme decreto 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações induzidas pelo decreto nº 22.427/33. 6.1 O não pagamento 
da comissão do leiloeiro implica no cancelamento imediato da arrematação e no direito ao leiloeiro de cobrar sua comissão judicial ou extrajudicialmente. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 7. O valor da 
arrematação e a comissão do leiloeiro serão pagos à vista, no ato do leilão, através de cheques separados, ou transferências eletrônicas, de emissão do arrematante, no prazo máximo de 24 (Vinte e 
Quatro) horas após o encerramento do leilão, sob pena de incorrer o licitante/arrematante inadimplente em multa compensatória correspondente à 20% (Vinte por Cento) do valor da arrematação, 
devendo também, pagar a comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor de dita arrematação, devendo ser cobrado por via executiva, como dívida líquida e certa, nos termos dos artigos 784 
e 786 do Código de Processo Civil, corrigida monetariamente até o efetivo pagamento, incorrendo, ainda, nas penalidades constante do artigo 335 do Código Penal. 7.1 Caso haja arrematante a escritura 
de venda e compra será outorgada em até 60 (Sessenta) dias úteis, após a quitação do preço do imóvel arrematado, consignando-se que as custas com escrituração, ITBI e Oficial de Registro de Imóveis 
ficarão às expensas do arrematante. 8. Não será permitida a utilização do FGTS e demais linhas de Financiamento Bancário para nenhuma das condições de pagamento. 9. No caso de sustados os 
cheques dados em pagamento ou se forem estes devolvidos por insuficiência de fundos, além de ficar desfeita a venda, pagará o arrematante 20% (Vinte por cento) sobre o valor final da arrematação, 
o que será cobrado por via executiva, como dívida líquida e certa, nos termos dos artigos 784 e 786 do Código de Processo Civil, corrigida monetariamente até o efetivo pagamento, incorrendo, ainda, 
nas penalidades constante do artigo 335 do Código Penal. 10. No caso de haver remissão nos processos extrajudiciais em que o imóvel está indo a praça, o leiloeiro fará jus ao recebimento de 5% 
(Cinco por cento) sobre o valor constante na segunda praça, a serem pagos pela remitente/fiduciante. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra, 
devendo o licitante/arrematante verificá-los “in locu” e sob sua responsabilidade.  Observação: Imóvel Ocupado, ficando às expensas do arrematante promover eventuais medidas judiciais necessárias 
para desocupação, às suas únicas expensas, não cabendo nenhuma responsabilidade ao Leiloeiro nem a credora Fiduciária, devendo a desocupação se dar por conta do adquirente, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97.   Atenção: Existem débitos  de ITR que não serão abatidos no valor da arrematação, ante a ausência de memória de cálculo do passivo pelo INCRA, existindo ainda, débitos de Luz 
e Água, que também ficarão às expensas do ARREMATANTE a liquidação de aludido passivo, devendo o mesmo diligenciar no sentido de apurá-los junto as concessionárias de serviços públicos, 
devendo quitá-los às suas expensas sem poder abatê-los da arrematação, exonerando o Leiloeiro Oficial de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 
21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.  Fica desde já notificado(a) o respectivo 
fiduciante e devedor, caso não seja localizado(a). Para mais informações - tel.: (11) 2408-7433   Lances Online no Site: www.glleiloes.com.br 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 68/19 - PROC. Nº 359/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial 
do tipo menor preço por item, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada em emissão 
de laudos de radiografia pelo período de 12 meses, 
a realizar-se às 09h30min no dia 22 de julho de 
2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 56/2019 PROC. Nº 297/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
execução de serviços de manutenção e instalação 
de sistema de prevenção e combate a incêndio 
em imóveis próprios da Prefeitura de Lorena, com 
fornecimento de material, equipamento e mão de 
obra, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: FIRE SERVICES SISTEMAS DE 
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO LTDA
CNPJ: 03.175.539/0001-70
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 375.438,30 (trezentos setenta 
e cinco mil quatrocentos trinta e oito reais e trinta 
centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 58/2019 PROC. Nº 298/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares 
para atender as necessidades das Unidades de 
Saúde, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: AGILE MED IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 14.769.402/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 15, 16
VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial 

Nº 65/19 PROC. Nº 346/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por item, cujo objeto é ata de 
registro de preços para fornecimento de areia média, 
rachão e pedra brita n° 01. 02 e 03, para atender as 
necessidades da secretaria de serviços municipais, 
a realizar-se às 09h30min do dia 17 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 Licitação: Pregão Presencial 

Nº 66/19 PROC. Nº 347/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por item, cujo objeto é ata de 
Registro de preços para a contratação de empresa 
especializada em serviços de trator esteira com 
operador; serviço de curva de nível no aterro de 
resíduos sólidos no Bairro Novo Horizonte; limpeza 
e manutenção de aceiros e estradas internas do 
Parque Ecológico do Taboão e melhoria em estradas 
rurais, a realizar-se às 09h30min do dia 18 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 Licitação: Pregão Presencial 

Nº 67/19 PROC. Nº 358/19.
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 bandeiras oficiais do Brasil, Estado de São 
Paulo e Município de Lorena para a Secretaria de 
Educação, a realizar-se às 09h30min do dia 19 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.
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Aparecida, Potim e Roseira somam 69 mil habitantes com 40% dos eleitores cadastrados na Justiça Eleitoral

Procura por biometria segue baixa e cartórios 
investem série de plantões para atendimento

Jéssica Dias
Leandro Oliveira
Região

A baixa procura pela bio-
metria preocupa os cartórios 
eleitorais na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba). Com obrigatoriedade 
em 478 municípios paulistas, 
o novo sistema da Justiça Elei-
toral tem prazo estipulado para 
registrar as impressões digitais 
até o dia 19 de dezembro. Mas a 
expectativa é de que não serão 
poucas as cidade que podem ter 
problemas no cadastramento 
entre as 32 cidades na região 
participantes.

O eleitor que não registrar 
pode 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.

O Cartório Eleitoral de Apare-
cida abrange, além da própria 
cidade, Potim e Roseira. A pro-
cura pela biometria até o fim 
de junho é baixa, mesmo com 
pontos de cadastros nos três 
municípios. A falta do cadas-
tramento pode levar a perda do 
título de eleitor e desabilitação 
do direito ao voto nas próximas 
eleições.

Somando 69.014 habitantes, 
as três cidades contam com me-
nos da metade dos moradores 
que realizaram o cadastramen-
to biométrico. Apenas 40% dos 
eleitores compareceram para 
fazer o cadastro. Segundo a 
técnica judiciária do Cartório 
de Aparecida, Ana Carla Car-
valho, faltam mais de 60% de 
eleitores para fazer a biometria.

Em Potim, 55% dos eleitores 

ainda não fizeram o cadastro 
biométrico. Percentual que 
representa 6,7 mil dos 12 mil 
eleitores do município. Em Apa-
recida a adesão é ainda menor, 
60% dos 28,5 mil eleitores não 
fizeram o cadastramento obri-
gatório. Em Roseira, restam 
ainda cinco mil eleitores, que 
totalizam 58% de ausência até 
o momento.

“Eu acredito que as pessoas 
não estão se ligando na im-
portância de ter o título estão 
achando que o título é só para 
votar, mas na verdade o cance-
lamento do título impede várias 
outras coisas, inclusive ter os 
benefícios de aposentadoria 
suspenso”, explicou Ana Carla.

Buscando chamar atenção da 
população, os cartórios inves-
tem em plantão aos sábados 
e horário estendido, com mu-
tirões mensais das 8h às 13h, 
divulgação nas rádios das ci-
dades e carro de som nas ruas. 

Além dos plantões, as cidades 
mantêm postos diários. Em 
Potim foi aberto um ponto de 
atendimento no começo do ano, 
na secretaria municipal de Edu-
cação, à avenida Rio Grande do 
Sul, nº 45, no Jardim Alvorada, 
das 8h30 às 17h. Em Roseira, o 
ponto de cadastro é em frente à 
rodoviária da cidade, das 9h às 
16h, enquanto em Aparecida, o 
cadastramento deve ser feito 
no próprio Cartório Eleitoral, à 
praça Victor Coelho de Almeida, 
nº 342, no Jardim São Paulo. O 
atendimento é feito de segunda 
à sexta-feira, das 8h30 às 18h. 
O eleitor que deseja saber os 

pontos de atendimento da sua 
cidade pode entrar no site da 
Justiça Eleitoral, tse.jus.br.

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 preen-
chimento dos dados. O eleitor 
deve apresentar comprovante 
de endereço em nome do 
eleitor, podendo ser contas de 
água, luz, telefone ou celular 
recentes, de no mínimo três 
meses; RG, carteira de trabalho, 
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 comprovantes 
de votação, se tiver.

Apesar da agilidade no pro-
cesso, a chefe do Cartório 
Eleitoral, Gisele Rodrigues, 
revelou preocupação. “Tem que 
aproveitar agora que está tran-
quilo, porque no fim do ano, 
vai ter muita gente fazendo o 
cadastro. A princípio o prazo 
é 19 de dezembro, mas tendo 
em vista o grande número de 
eleitores que ainda faltam, a 
gente pede para a população 
ter compreensão e comparecer 
o quanto antes”, contou.

Fotos: Reprodução EBC

Eleitor participa de cadastro biométrico; procura na região é baixa e assusta cartório do Vale do Paraíba
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