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Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A possibilidade de mu-
dança do Poupatempo de 
Guaratinguetá para o Buriti 
Shopping reativou uma dis-
cussão entre pessoas contra 

e favor da troca de sede. 
Atualmente, a unidade do 
Governo do Estado de São 
Paulo está instalada na praça 
Brito Broca, no Pedregulho. 
O local foi inaugurado em 
janeiro de 2016 com in-
vestimento superior a R$6 

Abaixo-assinado leva proposta contra troca de sede do Pedregulho pelo shopping no Centro

Moradores de Guará se mobilizam 
contra mudança do Poupatempo

milhões.
No retorno das sessões 

de Câmara após o recesso 
parlamentar de julho, o ve-
reador Fabrício Dias (MDB) 
reaqueceu o debate quando 
apresentou um requerimen-
to com um abaixo-assinado 

de moradores contrários a 
mudança. Foram colhidas 
mais de mil assinaturas de 
pessoas que são contra a 
troca de sede. O requeri-
mento, aprovado de forma 
unânime, foi encaminhado 
ao Executivo.

“A possibilidade de mudan-
ça trouxe grande preocupa-
ção a todo mundo. Pessoas 
que apostaram seus futuros 
em função de uma decisão 
tomada à seis anos e meio 
para trazer esse desenvol-
vimento para o Pedregulho. 
Tantas pessoas instalaram 
restaurantes, montarem 
negócios, e de repente, em 
menos de três anos e meio 
depois, o governo municipal 
diz que vai mudar os aten-
dimentos para o shopping. 
A população tem que ser 
consultada", ressaltou Dias.

A presença constante de 
flanelinhas próximo ao Pou-
patempo, falta de vagas para 
estacionar nos arredores da 
unidade e demais problemas 
estruturais são alguns dos 
motivos apresentados a 
favor da troca. Entretanto, 
o principal deles é a locali-

Atendimento no Poupatempo, sediado no Pedregulho; moradores e vereador querem permanência de posto
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zação. A unidade de Guara-
tinguetá já realizou mais de 
800 mil atendimentos em 
pouco mais de três anos. 
Além de atender os mora-
dores da própria cidade, o 
Poupatempo atende muní-
cipes de outras 17 cidades 
da região. O acesso ao sho-
pping, que fica no centro da 
cidade, é mais fácil do que o 
do Pedregulho.

"Eu duvido que tenha algu-
ma única pessoa que tenha 
deixado de obter algum 
atendimento porque fica na 
região do Pedregulho. Quero 
saber se alguém deixou de 
comparecer ao alistamento 
militar, pois a Escola de Espe-
cialista fica nessa mesma re-
gião. Isso é uma maneira de 
querer se justificar”, avaliou 
o emedebista. “Então vamos 
levar tudo para o centro da 
cidade e esquecer os bairros? 
Não vamos instalar nenhum 
ponto de atendimento nos 
bairros? A gente tem que 
raciocinar que as regiões 
precisam ser desenvolvidas. 
Se existe algum problema, 
devia ser pensado lá atrás, 
antes de investir tanto", 

concluiu.
Fabrício Dias apresentou o 

requerimento e encaminhou 
um ofício para o gabinete do 
prefeito Marcus Soliva (PSB). 
O prazo para resposta é de 
15 dias. Durante a sessão, o 
vereador contou que se reu-
niu com Soliva na manhã de 
quinta e conversaram sobre 
o assunto. 

A reportagem do Jornal 
Atos procurou a adminis-
tração municipal para co-
mentar os questionamentos 
apresentados pelo vereador. 
Por nota, a Prefeitura afir-
mou não ter influência para 
decidir sobre a mudança 
do Poupatempo. “Esse é um 
estudo feito pelo Governo 
Estadual com o Buriti Sho-
pping, com o governo tendo 
essa intenção de mudar para 
o shopping como fez em 
outras cidades. A intenção 
da prefeitura, se houver a 
mudança, é instalar no atu-
al prédio do Poupatempo 
o AME e uma unidade de 
saúde para atendimento da 
mulher, e no atual prédio do 
AME, instalar a unidade de 
saúde do Pedregulho”.

Câmara de Aparecida recebe pedido de CPI para 
investigar processos de Ernaldo César Marcondes 

Leandro Oliveira
Aparecida

Apresentado no último dia 1, 
o pedido de abertura de uma 
CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) para investigar 
os processos contra o prefeito 
afastado, Ernaldo César Mar-
condes (MDB), tenta entrar 
em tramitação na Câmara 
de Aparecida. O documento 
seguiu para o departamento 
jurídico e aguarda o parecer 
que deve ser emitido em até 
duas semanas. A secretaria 
da Casa barrou a proposta 
antes mesmo da análise dos 
vereadores.

A solicitação foi apresentada 
por um morador da cidade. 
Em uma reunião prévia da 
direção geral da Casa com os 
assessores e parlamentares, 
ficou acordado que o docu-
mento não seria recebido 
pelos parlamentares naquele 
momento, segundo o diretor 
da Câmara, José Geraldo de 
Souza.

“Um eleitor protocolou um 
ofício na última sexta-feira 

e pedia apuração sobre pro-
cessos que citavam o prefeito 
Ernaldo César Marcondes. Ele 
foi encaminhado para o jurídi-
co da Casa. A noite (segunda-
-feira) teve uma reunião com 
todos os vereadores, além do 
departamento jurídico e de as-
sessores dos vereadores Wadê 
Pedroso (DEM), Xande (PSD), 
Cida Castro (DEM), quando 
chegaram num consenso que 
o pedido do morador estava 
incompleto", afirmou o diretor.

De acordo com o Souza, 
faltavam documentos que 
fortalecessem a abertura da 
CPI. Entretanto, a vereadora 
Ana Alice Braga (Pode) saiu 
em defesa do recebimento 
da denúncia e afirmou que o 
documento foi rejeitado pela 
secretaria da Câmara antes 
que os vereadores pudessem 
ter acesso a ele.

“A denúncia foi barrada sim, 
pela secretaria da Casa. No 
meu modo de entender, gerou 
dúvida sobre a formatação da 
denúncia. Desse modo não re-
cebemos ainda, formalmente, 
a denúncia para ser analisada. 
Ela não seria votada na se-

gunda, o processo legislativo 
seria instaurado. Então teria 
uma comissão parlamentar 
de inquérito para fazer toda 
a comprovação daquela de-
núncia durante um tempo 
determinado", reforçou a 
parlamentar. Ana Alice afir-
mou que de qualquer maneira 
o pedido do morador será 
analisado.

José Geraldo de Souza re-
bateu a fala da vereadora 
e negou que tivesse havido 
qualquer interferência da 
direção geral da Casa sobre 
a decisão dos vereadores. 
"O consenso dos vereadores 
e do jurídico, pediram que 
eu, como porta-voz da Casa, 
fizesse esse comunicado para 
o povo que estava ali, do que 
tinha sido acordado lá den-
tro", finalizou.

A denúncia seguiu para o 
departamento jurídico da 
Câmara e será emitido um 
parecer em até duas sema-
nas. No dia 19 os vereadores 
saberão se poderão ou não 
abrir uma CPI para apurar os 
processos ligados ao prefeito 
afastado, Ernaldo Marcondes.

Departamento jurídico analisa se Casa pode abrir comissão parlamentar de inquérito; definição sobre pedido sai no dia 19

O prefeito afastado, Ernaldo Marcondes, no alvo de pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito
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Diego Miranda

Ernaldo Marcondes

Bastidores da Política
Se Maomé não vem...

...à montanha, montanha vai a 
Maomé – Fazendo jus ao ditado, o 
prefeito Délcio Sato resolveu ir de 
encontro à população de Ubatuba, 
já que o eleitor periférico tem di-
ficuldade em ir ao Paço Municipal 
para suas reinvindicações. Através 
do ‘gabinete itinerante’, Sato busca 
filtrar quase que pessoalmente as 
necessidades dos moradores que 
podem ser resolvidas pela adminis-
tração pública. Numa leitura geral, 
os efeitos têm sido mais positivos 
que a crítica imaginava...

Chapa quente
Se depender dos vereadores 

de oposição, o prefeito afastado 
Ernaldo Marcondes não terá vida 
fácil, ainda que consiga liminar para 

voltar ao cargo. 
Tramita na Câ-
mara de Apare-
cida um pedido 
de abertura de 
CEI com a fina-
lidade de inves-
tigar o milagre 
da ‘multiplica-
ção na compra 

dos kits escolares’, denunciado 
na legislatura passada, entre um 
afastamento e outro do ex-prefeito 
Márcio Siqueira, em que Ernaldo, 
como vice, assumia a Prefeitura. 
Parece que tem parlamentar com 
apetite para cassá-lo, independente 
dos rumos da Justiça...

Folclore & política
A Câmara de Lorena retomou a 

temporada de sessões deste segun-
do semestre literalmente ao som 
de moçambique. A propositura de 
uma moção de aplauso ao grupo 
folclórico da cidade transformou o 
plenário num palco de apresentação 
da música e de cantorias típicas, 
que segundo a boca pequena, com 
a participação até de vereadores no 
batuque. 

Contra, mas a favor
A votação do requerimento do 

vereador Piter da Vila Brito, pedin-
do explicações sobre a ocupação de 
uma área do Parque Rodovias - onde 
na visão paroquiana do bairro deve-
ria ser uma praça, mas no lugar foi 
construído um depósito de materiais 
de construção - dividiu o plenário da 
Câmara de Lorena, mas foi aprova-
do por 8 votos a 7. O espetaculoso 
denunciado por receptação de veí-
culo roubado discursou contrário ao 
requerimento (para fazer média com 
o empresário), mas votou favorável 
(para agradar o padre). A aprovação 
do requerimento à Prefeitura deverá 
‘abrir os armários’ para explicar 
que a praça trata-se de um projeto 
futuro do prefeito Fábio Marcondes, 
e que sobre a áreafoi vendida ao em-
presário pela empresa Diamantina, 
ex-detentora do local.

Cara de paisagem
Enquanto o entre e sai dos ofi-

ciais de justiça na Prefeitura de 
Cachoeira revelam quase que se-
manalmente um ‘novo’ B.O. sobre a 
administração, a Câmara Municipal 
segue em seu silêncio absoluta, sem 
rumores de um requinte de investi-
gação como resposta aos morado-
res, que indignados, absorvem as 
informações das esquinas e rodas 
políticas da cidade. Seria por esta 
razão que a imagem do Legislativo 
encontra-se tão desgastada na visão 
dos eleitores? Com a palavra, o pre-
sidente Dimas Barbosa!!!

De corpo presente
O prefeito Marcus Soliva fez 

questão de levar pessoalmente à 
Câmara de Guará o projeto que 
possibilita a redução dos precatórios 
trabalhistas de R$ 8 mil para o teto 

Délcio Sato

Rui Mendonça

da referência salarial da previdência, 
cerca de quatro mil e oitocentos 
reais – valor que a Prefeitura tem de 
pagar de imediato quando acordado 
na Justiça do Trabalho. A ideia é dar 
um breque no fracionamento das 
ações trabalhistas, que a administra-
ção pública enfrenta como mais uma 
das heranças dos governos passados 
na Terra de Frei. Com a palavra, os 
nobres vereadores...

Rádio Peão
Não se trata de assunto isolado 

de dois ou três politiqueiros, mas 
ouve-se na maioria dos cafezinhos 
de Guará que o prefeiturável Junior 
Filippo não recearia receber o vice 
Regis Yasumura em seu grupo para 
a temporada de caça aos votos de 
2020. Disseram que ninguém resiste 
a uma boa conversa, principalmente 
se for acompanhado do ‘abraço fa-
tal’ do Coronelzinho.

Perguntar não ofende
Se o prefeiturável Sylvio Balleri-

ni formalizar sua filiação no PSDB 
como está sendo esperado e profeti-
zado no mercado político de Lorena, 
como ficará a situação futura dos 
vereadores eleitos em seu palanque 
– o PTB em 2016, principalmente 
se o pessoal do Fábio Marcondes 
estiver em condições definir sobre 
quem terá legenda no partido?

Estilo OLX - desapega
E por falar em futuras candi-

daturas em Lorena, parece que ‘os 
irmãos Metralhas’, que há anos des-
falcam o erário público local e de ou-
tros municípios da região, caíram do 
caminhão de mudança, ou melhor, 
do palanque de Sylvinho Ballerini, 
com vistas a próxima eleição. Pelo 
zum zum zum das esquinas, numa 
outra faxina, outras figuras devem 
cair fora também, dado a aproxima-
ção de apoios mais consistentes...

 
História mal contada

Após os assustadores resultados 
do recente concurso público, a Pre-
feitura de Canas dá outro susto na 
população. Disseram que o prefeito 
‘investidor’ buscou autorização do 
Legislativo para um empréstimo 
milionário (com o pretexto de obras 
– que ninguém sabe quais), que de-
verá comprometer as finanças até da 
próxima administração. Talvez isso 
explique o ‘entre e sai’ de vereadores 
no gabinete do homem nos dias...

Se chamar a esposa de...
...meu bem, a Justiça penhora 

– Disseram que está mais ou menos 
assim para o prefeito de Cachoeira 
e seus aliados no poder. O mês de 
agosto come-
çou quente com 
mais uma pe-
nhora de bens. 
Desta vez com 
foco no que está 
no nome de Ed-
son Mota, de um 
suposto laranja 
envolvido numa 
transação de locação de veículos, 
e até do ex-prefeito Rui Mendonça 
– envolvido e intimado a devolver 
mais de R$ 250 mil aos cofres pú-
blicos. Perguntem à doutora Gisely.

Silveiras urgente
A Câmara Municipal deverá 

decidir a saúde política da ex-pre-
feita Valdirene Mota na próxima 
sessão. Circula pelas mercearias e 
lanchonetes da cidade que as contas 
rejeitadas pelo Tribunal referentes a 
2016 deverão ter o mesmo destino 
na avaliação dos vereadores, ou 
seja, se depender da maioria, ‘ficha 
suja’. Ah! Falaram também que as 
contas de 2015 do maridão, o Edson 
Mota, está voltando do julgamento 
de uma apelação, da mesma maneira 

que foi, com parecer contrário do 
TCE. Resumindo, o casal já pode 
se considerar ‘ficha suja’...

‘Proposta indecente’
A suposta proposta do vereador 

Paulo Vieira em querer ser o vice do 
prefeito Thales Gabriel para campa-
nha à reeleição provocou uma onda 
de adjetivos no mercado político de 
Cruzeiro nos últimos dias. Além de 
mexer no ego de muitos postulantes 
à mesma vaga que se mantêm enrus-
tidos dentro e fora da administração, 
a classe pensante da política local 
não soube responder se numa even-
tual casualidade da intenção de PV 
der certo, se ele segue até o final do 
mandato junto, para depois tentar 
ser prefeito; ou atropela o ‘anjo Ga-
briel’ no meio do caminho...

Duas forças
E por falar em futura candida-

tura a vice prefeito em Cruzeiro, 
o atual secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Diego Miranda, 

desconversou a 
possibilidade de 
articular a vaga 
junto a Thales. 
Miranda disse 
que deve retor-
nar ao Legislati-
vo por entender 
que na Câma-
ra (quem sabe 

como presidente) poderá dar maior 
contribuição num provável segundo 
mandato de Gabriel.

Boca pequena
Rola pela orla de Ubatuba, que 

dos seis candidatos que o prefeito 
Délcio Sato (PSD) enfrentou na elei-
ção de 2016, apenas um deverá estar 
entre os concorrentes do ano que 
vem. Comenta-se que o ex-prefeito 
Eduardo Cesar (PSDB) está avalian-
do sua saúde eleitoral e partidária 
para concorrer e provavelmente 
em ‘partido novo’, para não levar 
uma ‘puxada de tapetes’, já que seu 
maior obstáculo tem trânsito livre 
com o governador tucano e seu vice 
Rodrigo Garcia, do PSD!!!

Investimentos
O prefeito Délcio Sato jogou 

pesado na mesa de negociação 
com a Sabesp, que busca a renova-
ção do contrato por mais 20 anos 

de serviços de 
Ubatuba. Mu-
niciado de pla-
nilhas de obras, 
pavimentações 
e vários projetos 
de expansão e 
desenvolvimen-
to, Sato impôs 
à  Compa n h ia 

de Saneamento investimentos de 
R$600 milhões na cidade nos pró-
ximos 10 anos, como condição de 
avançar em uma nova concessão. A 
repercussão foi imediata no mercado 
político, porque o valor da parceria  
foi o mais alto já registrado em prol 
do município.

Pai ou padrasto?
A oposição de Pinda que fez “a 

festa”, atribuindo ao prefeito a res-
ponsabilidade pelos supostos erros 
na organização do concurso público 
realizado último dia 4. Parece que 
é do conhecimento público que a 
empresa IUDS, que venceu no pro-
cesso licitatório, foi a responsável 
pela organização e aplicação das 
provas. Mesmo assim, os vereadores 
tentaram “colocar na conta” de Isael 
o fato. A controvérsia foi que numa 
semana, os '4 Rs' da Câmara tiraram 
proveito ‘como pai da criança’ com a 
abertura do concurso, e na seguinte, 
protagonizaram o ‘padrasto cruel’ 
tentando punir o enteado, porque 
não saiu bem na foto... 

Convocações seguem necessidade municipal; 
empresa deve ser contratada até final do mês

Prefeitura de Potim 
abre processo seletivo 
com sessenta vagas

Rafaela Lourenço
Potim

A Prefeitura de Potim abriu as 
inscrições para o processo seletivo 
de cadastro reserva de professo-
res. Não há limitação de vagas e 
os interessados têm até o dia 30 
de agosto para se inscrever. O 
Executivo prevê ainda a abertura 
de um concurso público até o final 
deste mês.

Com mais de cem profissionais 
na rede pública de ensino, o Exe-
cutivo pretende chamar cerca de 
sessenta profissionais para suprir 
as vagas de professores titulares 
afastados em casos como de li-
cença maternidade e motivos de 
saúde. 

Os interessados devem ser gra-
duados em licenciatura plena 
em Pedagogia ou ter habilitação 
específica em área própria e se 
inscreverem no site da empresa 
responsável pelo processo,  consul-
pam.com.br. A taxa de inscrição é 
de R$ 18,80. 

Segundo a secretária de Ad-
ministração de Potim, Raphaela 
Abrantes, não há um número exato 
de vagas pois elas surgem de acor-
do com a demanda municipal. “O 
processo seletivo é uma forma de 

seleção de pessoas para que, even-
tualmente havendo necessidade 
de substituição de profissional, a 
gente tenha esse pessoal já sele-
cionado”, explicou.

O prazo de inscrição segue até 
o próximo dia 30, e a prova, se-
gundo Raphaela, será aplicada na 
primeira semana de outubro. Já a 
validade da seleção pública será de 
um ano, podendo ser prorrogada 
por mais um ano. 

As dúvidas de candidatos e inte-
ressados são esclarecidas através 
dos contatos da Consulpam pelos 
telefones (85) 3224-9639 e (85) 
3239-4402 ou pelo e-mail conta-
to@consulpam.com.br.

Concurso Público – Desde 2011 
sem novas vagas, a Prefeitura deve 
lançar um edital com mais de cem 
vagas até o final do mês. De acordo 
com Raphaela, o Executivo segue 
em processo de licitação. “Acredito 
que até o final de agosto a empresa 
já esteja contratada, porque foi 
remetido hoje (quinta-feira) para 
o setor de licitações para estar 
fazendo o processo administrativo 
para a contratação da empresa”.

As oportunidades serão para 
todas as áreas da administração, 
como saúde, educação e segu-
rança.

Programa de auxílio 
para desempregados 
abre vagas em Ubatuba

Da Redação
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba abriu na 
última segunda-feira as inscrições 
para o programa assistencial ‘Frente 
de Trabalho’. O projeto concederá 
bolsas auxilio para que moradores 
desempregados, que devem reforçar 
as equipes municipais em diversos 
serviços urbanos. 

Com 56 vagas disponíveis, a inicia-
tiva busca dar a oportunidade para 
que os interessados conquistem 
uma renda mínima até conseguirem 
reingressar no mercado de trabalho 

dentro do município e na região.
Os selecionados atuarão em servi-

ços relacionados à limpeza pública, 
conservação de áreas verdes, manu-
tenção e restauração prédios públicos 
e praças.

Pelo trabalho, que terá uma carga 
mensal de vinte horas, os contem-
plados receberão uma bolsa auxílio 
equivalente a meio salário mínimo 
(R$499) e uma cesta básica.

Os interessados em concorrerem 
as oportunidades deverão se inscre-
ver até o próximo dia 23 na sede da 
secretaria de Assistência Social, que 
fica à rua Paraná, nº 375, no Centro.

Fotos: Divulgação PMU

Inscrições abertas para o programa assistencial "Frente de Trabalho" em Ubatuba
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U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317

Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 
vende-se galpão in-
dustrial ou comercial. 
Portaria, sala de reu-
niões, ambulatório, 
sanitários, poço ar-

Guará- Vende es-
t a c i o n a m e n t o  e 
lava rápido o cen-
tro de Guarpá. R$ 
12.000,00. Telefone: 
98192-3964
Guará- Vendo exce-
lente prédio com 3 
apartamentos, 1 sa-
lão comercial. Todos 
alugados. Boa renda. 
Valor R$ 550.000,00 
Telefone: 99621-1228 
ou 3133-6768

Guará- Lingirie e rou-
pas, revenda lingerie 
e roupas, lucre certo. 
Telefone: 99191-7274
Ubatuba- Empadão 
de Frango. Peça já 
o seu! Fresquinho. 
Telefone: 99169-7093 
ou 3832-5447
Ubatuba-  Roupas, 
sapatos e acessórios 
é no Empório Dondo-
cas Bracho. Telefone: 
99781-5751

Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 

e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 

fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Tele-
fone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-
do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-
port fsl, 1.6, flex, ano 
2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
G u a r á -  V e n d o 
F4000, ano 2004. 
Valor R$ 25.000,00. 
Carroceria de madei-
ra. Telefone: 99613-
8955
Guará- Vendo Honda 
fit, 1.4 lx, ano 2010, 
completo. Valor: R$ 
29.300,00. Telefone: 
3105-3814
Moto
U b a t u b a -  V e n -
d o  m o t o  H o n d a 
CBR250, ano 2012, 
7.000km. Telefone: 
99122-9993
Guará- Vendo uma 
moto Bros, ano 2013, 
único dono, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3126-3514
Guará- Vendo Fazer 
250, 6.000,00. Tele-
fone: 99627-5057
Pinda – Compro car-
ro financiado. Tr. F: 
98214-4622
Pinda – Vendo Mon-
za Classic 2.0 ano 
96 – G – Tr.F: 99150-
5037
Pinda – Vendo mini 
moto. Tr.F: 99209-
7098
Pinda – Vendo Logus 
1.8 ano 93 – A – doc.
ok. Tr.F: 99150-2759
Pinda – Vendo Escort 
ano 96 – G – Doc.ok. 
Tr.F: 99217-6665
Pinda – Vendo Uno 
ano 91 – 4 pneus 
novos, suspensão 
nova. R$ 2.000,00. 
Tr.F: 99772-7601
Pinda – Vendo moto 
Titan mix 150, partida 
elétrica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Bros 
ES 150 partida elé-
trica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Titan 
Sport 150 completa 
ano 2006 – R$ 4.600.
Tr.F: 99192-4002
Pinda – Vendo Linea 
ano 2010 completo – 
prata – doc. Ok. Tr.F: 
97410-7752
Pinda – Vendo Stra-
da Adv 1.8 – 8 v – ano 
2007 completa. Tr.F: 
99165-5858
Pinda – Vendo Fan 
ESDI 150 – completa 
ano 2014 – R$ 6.990. 
Tr.F: 99192-4002

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
Frees t y 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 050/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2019
O Município de Silveiras-SP torna público a abertura da licitação na 
modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço global, objetivando 
a "Contratação de empresa para a execução de obra de construção 
de ponte em concreto sobre o Rio do Bairro dos Macacos, com o 
fornecimento de material e mão de obra" e demais descrições constantes 
no Termo de Referência–ANEXO I. Recebimento dos envelopes nº 
01- DOCUMENTAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA até as 8h30 horas do dia 
28/08/2019. O início da abertura dos envelopes dar-se-á às 9h30 do dia 
28/08/2019. Local: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, em Silveiras-SP. O Edital na 
íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal 
no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
menu Licitações.
Silveiras, 12 de agosto de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
RESULTADO: FASE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO Nº 018/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019

Objeto: Registro de Preços para "aquisição de mobiliário e de material 
permanente destinado a Creche Escolar Municipal padrão CR-1A, 
conforme catálogo da FDE, nos termos do convênio celebrado entre 
o estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, a 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e o município 
de Silveiras".
   Tendo em vista a suspensão da Sessão Pública do dia 06/05/2019 
referente ao Pregão Presencial supra, para a análise das Propostas 
apresentadas, a Pregoeira vem comunicar a todos os interessados o 
seu resultado:
   LOTE 1- Propostas Classificadas: TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP 
LTDA EPP, CNPJ nº 60.370.335/0001-23. Propostas Desclassificadas: 
TOTAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ nº 30.934.220/0001-
53 e EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº 
30.522.695/0001-32.
   LOTE 2- Propostas Classificadas: TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP 
LTDA EPP, CNPJ nº 60.370.335/0001-23 e ROGER EDUARDO DOS 
SANTOS ME, CNPJ nº 07.835.506/0001-60. Propostas Desclassificadas: 
TOTAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ nº 30.934.220/0001-
53 e EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº 
30.522.695/0001-32.
   LOTE 3- Propostas Classificadas: TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP 
LTDA EPP, CNPJ nº 60.370.335/0001-23; EXCLUSIVA COMERCIAL E 
NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº 30.522.695/0001-32 e QUADRI TELECOM 
LTDA ME, CNPJ nº 19.945.050/0001-70. Propostas Desclassificadas: 
TOTAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ nº 30.934.220/0001-
53.
    LOTE 4- Propostas Classificadas: EXCLUSIVA COMERCIAL 
E NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº 30.522.695/0001-32. Propostas 
Desclassi f icadas: QUADRI TELECOM LTDA ME, CNPJ nº 
19.945.050/0001-70; LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CNPJ nº 13.258.144/0001-94 e 
TOTAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ nº 30.934.220/0001-
53.
   LOTE 5- Propostas Classificadas: LOJA DA ESCOLA LTDA - EPP, 
CNPJ nº 06.052.615/0001-48 e TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP LTDA 
EPP, CNPJ nº 60.370.335/0001-23. Propostas Desclassificadas: TOTAL 
MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ nº 30.934.220/0001-53.
   LOTE 6- Propostas Classificadas: TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP LTDA 
EPP, CNPJ nº 60.370.335/0001-23 e ROGER EDUARDO DOS SANTOS 
ME, CNPJ nº 07.835.506/0001-60. Propostas Desclassificadas: LOJA DA 
ESCOLA LTDA - EPP, CNPJ nº 06.052.615/0001-48 e TOTAL MOVEIS 
PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ nº 30.934.220/0001-53. 
   LOTE 7- Propostas Classificadas: TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP LTDA 
EPP, CNPJ nº 60.370.335/0001-23 e ROGER EDUARDO DOS SANTOS 
ME, CNPJ nº 07.835.506/0001-60. Propostas Desclassificadas: TOTAL 
MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ nº 30.934.220/0001-53. 
   LOTE 8- Propostas Classificadas: TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP LTDA 
EPP, CNPJ nº 60.370.335/0001-23 e ROGER EDUARDO DOS SANTOS 
ME, CNPJ nº 07.835.506/0001-60. Propostas Desclassificadas: TOTAL 
MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ nº 30.934.220/0001-53. 
   LOTE 9- Propostas Classificadas: EXCLUSIVA COMERCIAL 
E NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº 30.522.695/0001-32. Propostas 
Desclassif icadas: LOJA DA ESCOLA LTDA - EPP, CNPJ nº 
06.052.615/0001-48; TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP LTDA EPP, CNPJ 
nº 60.370.335/0001-23; TOTAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, 
CNPJ nº 30.934.220/0001-53 e ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME, 
CNPJ nº 07.835.506/0001-60. 
   LOTE 10- Propostas Classificadas: EXCLUSIVA COMERCIAL 
E NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº 30.522.695/0001-32. Propostas 
Desclassif icadas: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CN PJ nº 13.258.144/0001-94 e 
QUADRI TELECOM LTDA ME, CNPJ nº 19.945.050/0001-70.
   A fim de dar seguimento ao processo “in casu”, ficam as licitantes 
já credenciadas e demais interessados, CONVOCADOS para 
comparecimento na data de 14/08/2019 às 09:00 horas para a continuação 
do referido certame, no mesmo local. Os autos do Pregão Presencial 
com os motivos e justificativas de classificação e desclassificação das 
propostas, permanecerão com vista franqueada aos interessados, sito 
a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, 
durante o expediente normal do órgão licitante.
Silveiras, 12 de agosto de 2019.

Eline Sodero Boaventura
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 047/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa 
especializada em tercerização de UTI Móvel para remoção de 
Urgência/Emergência, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE 
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e, 
ainda, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 23/08/2019, às 09:00 horas. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira 
Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e 
documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição 
dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, menu Licitações.
Silveiras, 12 de agosto de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 048/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2019
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de um analisador 
hematológico para a Unidade Mista de Saúde do município, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA 
A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO e, ainda, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO QUE 
É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 23/08/2019, 
às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na 
íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal 
no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
menu Licitações.
Silveiras, 12 de agosto de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 049/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2019
TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA 
A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO e, ainda, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO QUE 
É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 27/08/2019, 
às 09:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na 
íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal 
no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
menu Licitações.
Silveiras, 12 de agosto de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

 
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETÁ 

RUA CORONEL PIRES BARBOSA, 190 – CENTRO - GUARATINGUETÁ 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Estatuto, convoca todos os integrantes da categoria econômica por ela representada, 
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 20 de 
agosto de 2019, às 09:00 horas, em sua sede social, à Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – 
Centro, nesta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Autorização e Outorga de Poderes para a Negociação Coletiva com as entidades 
representativas da categoria profissional dos comerciários em toda base representada 
por este sindicato na respectiva data-base; 
2) Autorização e Outorga de Poderes para a Negociação Coletiva com as entidades 
representativas das categorias profissionais diferenciadas nas respectivas datas-bases; 
3) Autorização e Outorga de Poderes para a Negociação Coletiva com a entidade 
representativa da categoria profissional dos empregados em entidades sindicais do 
comércio; 
4) Discussão e aprovação de contribuição de representação da categoria econômica. 
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de participantes para a instalação 
dos trabalhos em primeira convocação, a Assembléia Geral Extraordinária será 
realizada 30 minutos depois em segunda convocação, com o quórum legal.   
Guaratinguetá, 12 de agosto de 2019. 
 

 
 ___________________ 
 Elcio Ferreira Damico 
            Presidente 
 

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Aviso: Chamada Pública nº 01/19 Processo nº 696/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a abertura da chamada pública para
convocação de entidade sem fins lucrativos para implantar, instalar, manter e gerir
01 (uma) moradia na modalidade Serviço Residencial Terapêutico Tipo II, 
para pacientes egressos de instituições psiquiátricas, com histórico de longa 
permanência, previamente avaliados e encaminhados pelas Equipes de 
Desinstitucionalização da Área Técnica de Saúde Mental da Secretaria Municipal 
de Saúde, a realizar-se às 09h30min do dia 17 de setembro 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) 3185-3041, das 09h às 18h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 77/19 PROC. Nº 436/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
de Pregão Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, 
cujo objeto é a aquisição de materiais para limpeza das piscinas do complexo 
aquático do Centro Social Urbano - CSU, a realizar-se ás 09h30min do dia 02 
de setembro 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

TERMO ADITIVO Nº 01 – 
Processo nº 7043/19GPRO – PP nº 68/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: LABORATORIO TAFURI DE 
PATOLOGIA LTDA CNPJ: 21.515.556/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo 
aditivo tem como objeto a prorrogação de vigência do 
Contrato nº 136/18, decorrente do Processo Licitatório
nº 422/18, Pregão Presencial nº 68/18, firmado em 
03 de setembro de 2018, nos termos previstos em 
sua Cláusula 2.3.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica 
prorrogada a vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, a partir de 03 de setembro de 2019.
Cláusula Terceira – A Contratada renuncia, neste ato, 
à aplicação do reajuste contratual, previsto na cláusula 
2.4 do contrato original.
Cláusula Quarta – O valor global do presente termo 
aditivo é de R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos 
reais).
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima – O presente termo aditivo será 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo nº 7416/19GPRO – PP nº 55/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 81.706.251/0001-98
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a 
diminuição do valor do item 271 da Aa de Registro de Preços nº 136/19, decorrente
do Processo Licitatório nº 270/19, Pregão Presencial nº 55/19, firmado em 18 de
julho de 2019, em virtude da renúncia de parte do lucro pela contratada.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica reduzido 0,093% (noventa e
três milésimos por cento), equivalente a R$ 34,65 (trinta e quatro reais sessenta e
cinco centavos), do valor do item nº 271 da Ata original.
Cláusula Quarta – A cláusula 4.1 da Ata de Registro de Preços nº136/19 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“4.1. O valor estimado para o presente Termo e de R$ 37.405,35 (trinta e sete mil
quatrocentos e cinco reais trinta e cinco centavos).”
Cláusula Quinta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 – PROC.339/19
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão Presencial acima referido, 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, objetivando a comercialização de produtos alimentícios, definidas no 
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
CONTRATADA: BRUNA GONÇALVES RIBEIRO PAES 38980895844
CNPJ: 34.399.077/0001-06
VALOR TOTAL: R$ 190,00 (cento e noventa reais)

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

 Pregão Presencial nº 41/2019 – Processo nº 179/2019
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Procedimento 
Licitatório no Processo de Licitação que tem por objeto a Contratação de empresa
especializada em fornecimento de refeições para atender aos eventos realizados
pela Secretaria Municipal de Saúde. Os autos do processo permanecem à 
disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, 
na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.

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 438/19-SUP; 6778/19-GPRO,
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de escalas de Ringelman, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, para contratação da seguinte empresa:
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº: 43.776.491/0001-70

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 441/19-SUP; 7046/19-GPRO,
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de blocos de anotações com caneta, para o Projeto Fehidro, atendendo 
as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para contratação da 
seguinte empresa:
TOPY 10 BRINDES LTDA CNPJ Nº: 15.160.325/0001-09
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Força Aérea 
abre processo 
seletivo com 
252 vagas 

Da Redação 
Guaratinguetá

A FAB (Força Aérea Brasi-
leira) anunciou a abertura 
do processo seletivo para 
o Curso de Formação de 
Sargentos da Aeronáutica. 
Para este ano serão dis-
ponibilizadas 252 vagas. 
As inscrições poderão ser 
feitas até o final e agosto.

São vagas para o segundo 
semestre de 2020 para as 
especialidades Comuni-
cações, Foto Inteligência, 
Guarda e Segurança, Ele-
tricidade e Instrumentos, 
Estrutura e Pintura, Meteo-
rologia, Suprimento, Infor-
mações Aeronáuticas, Bom-
beiro, Cartografia, Desenho, 
Eletromecânica, Metalurgia, 
Controle de Tráfego Aéreo.

Abertas na última segun-
da-feira, as inscrições para 
os cursos da FAB têm prazo 
até o próximo dia 30 e po-
dem ser feitas pelo site da 
escola, fab.mil.br.

A taxa é de R$ 60. Os 
interessados devem ter con-
cluído o ensino médio até o 
final do processo seletivo. O 
curso tem duração de dois 
anos.

A prova escrita, composta 
por questões de Português, 
Inglês, Matemática e Física 
será realizada no dia 17 de 
novembro.

O processo seletivo conta-
rá ainda com exame de ap-
tidão psicológica, inspeção 
de saúde, teste de avaliação 
do condicionamento físico e 
validação documental.

Os aprovados em todas as 
etapas e selecionados pela 
Junta Especial de Avalia-
ção deverão se matricular 
presencialmente na Eear 
(Escola de Especialistas de 
Aeronáutica), em Guaratin-
guetá, no dia 28 de junho 
de 2020.

Após a formatura, o aluno 
será promovido à gradu-
ação de terceiro-sargento 
e classificado em uma das 
organizações militares do 
Comando da Aeronáutica 
localizadas em todo o terri-
tório nacional, atendendo a 
necessidade da Força Aérea 
Brasileira.

Gestante teve intestino perfurado durante procedimento na Santa Casa da cidade; 
Polícia Civil e Conselho de Medicina investigam acusação de erro no atendimento

Médico é afastado após morte de 
paciente no pós-parto em Cruzeiro

Lucas Barbosa
Cruzeiro

A Santa Casa de Cruzeiro 
afastou na última quinta-feira 
um médico    obstetra acusa-
do de cometer um suposto 
erro no fim de maio que levou 
a morte de uma mulher de 
30 anos dois meses após dar 
a luz. A principal suspeita é 
que o profissional perfurou 
acidentalmente o intestino 
da paciente durante o parto.

Segundo os familiares, a 
gestante Bruna Lemes, que 
tinha 30 anos, deu entrada 
na Santa Casa de Cruzeiro em 
24 de maio sentindo fortes 
contrações. Após a equipe 
médica constatar que a pa-
ciente não tinha condições 
de ter um parto normal, 
foi submetida uma cirurgia 
cesariana. 

Um dia após dar à luz a 
pequena Alice, a moradora 
de Cruzeiro, que já repousava 
em sua casa, começou a sen-
tir fortes dores na barriga. 
Encaminhada novamente 
ao hospital, foi constata-
do que Bruna estava com 
anormalidades no intestino, 
causando vazamento de fezes 
em outros órgãos. Após per-
manecer internada por uma 
semana, a paciente recebeu 
alta.

Já que os desconfortos per-
sistiam, familiares decidiram 
levar Bruna à Santa Casa de 
Lorena, onde foi constata-
do que ela teve o intestino 
perfurado durante o parto. 
Reencaminhada novamente 

ao hospital de Cruzeiro, a 
paciente foi submetida a 
duas cirurgias de correção, 
permanecendo internada por 
quase dois meses, até morrer 
no último dia 22.

Após as denúncias de erro 
médico, a Polícia Civil e o 
Conselho Regional de Medi-
cina abriram investigações 
sobre a atuação do médico 
obstetra, que não teve o 
nome divulgado à imprensa. 
Os órgãos analisarão se hou-

ve imprudência e negligência 
no atendimento.

Responsável pela gestão 
da Santa Casa desde 2015, a 
Prefeitura de Cruzeiro emitiu 
uma nota oficial em que afir-
ma que as providências para 
a apuração dos fatos estão 
sendo tomadas, com o caso 
sendo investigado por uma 
comissão de ética médica, 
além de revisão de óbitos.

Além de se solidarizar com 
a dor da família de Bruna, o 

Executivo ressalta que o mé-
dico permanecerá afastado 
de suas funções até que seja 
concluída a apuração do caso.

A reportagem do Jornal 

A Santa Casa de Cruzeiro, que afastou o médico acusado de suposta negligência na realização de parto; falha é apurada após morte de jovem

Fotos: Arquivo Atos

Atos entrou em contato com 
a Santa Casa de Cruzeiro, 
mas não foi autorizada a 
entrevistar nenhum de seus 
responsáveis.


