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Prefeitura tem pavimentação orçada 
em até R$ 20 milhões em Ubatuba
Ação atende antiga reivindicação de moradores e turistas na cidade; Delcio Sato tenta conquistar novos 
recursos governamentais e espera chegar a duzentos pontos com melhorias dentro do orçamento

Da Redação
Ubatuba

Contando com um recurso 
federal de R$ 20 milhões, 
a Prefeitura de Ubatuba 
deve iniciar até o fim do 
mês as obras de melhorias 
na pavimentação de 122 
vias. Além dos moradores, 
a iniciativa, que deve am-
pliar para quase duzentos 
pontos, tenta garantir mais 
segurança aos motoristas e 
motociclistas que visitam a 
cidade litorânea.

Desde o início do ano, o 
governo do prefeito Délcio 
Sato (PSD) atua na recupe-
ração das principais ruas e 
avenidas de cinco bairros. 
Com recursos do Governo 
Federal e de emendas par-
lamentares de quase R$ 6 
milhões, 24 vias receberam 
melhorias no Estufa 2, Jar-
dim Carolina, Lagoinha, 
Parque Vivamar e Sertão 
da Quina. 

A falta de calçamento 
adequado nestes trechos 
era alvo de reclamações 
de moradores e turistas, 
que há quase uma déca-
da enfrentam transtornos, 
principalmente na época de 
fortes chuvas. 

Para garantir que outros 

pontos recebessem o ser-
viço, a Prefeitura solicitou 
no início do ano um maior 
apoio do Governo Federal. A 
iniciativa surtiu efeito, já que 
o Ubatuba foi contemplada 
recentemente com R$ 20 
milhões para promover me-
lhorias em diversos pontos 
do município, que devem 
ultrapassar a expectativa de 
122 vias atendidas.  

“Conseguimos um investi-
mento de mais de R$ 20 mi-
lhões. Iniciamos o processo 
licitatório e estamos na fase 
de execução, se der tudo 
certo, vamos contemplar 
aproximadamente duzentas 
ruas com pavimentação 
asfáltica”, frisou o prefeito, 
que destacou também as 
melhorias na iluminação de 
dez praias, com LED, com 
foco na segurança e beleza 
para Ubatuba. “Sem contar 
as obras que vamos entregar 
no aniversário da cidade. 
Do primeiro ao trigésimo 
dia de outubro, nós vamos 
entregar uma obra por dia, 
executada, iniciada ou em 
andamento. Estamos com 31 
obras de grande porte, além 
das pavimentações”.

Denominada “Arrumando 
Nossas Ruas”, a primeira eta-
pa do programa contemplará 

18 vias dos bairros Estufa 2, 
Itaguá e Sesmaria. De acordo 
com a secretaria de Obras 
Públicas, somente os pontos 
que não possuem condições 
de serem recuperados pela 
operação tapa-buraco serão 
beneficiados pelo programa, 
que prioriza os trechos mais 
prejudicados. “Herdamos o 

município com a malha viá-
ria totalmente deteriorada, 
e a nossa missão é propor-
cionar melhores condições 
às vias públicas. Estamos 
permanentemente em busca 
de mais recursos estaduais, 
federais e juntos aos nossos 
deputados parceiros”, expli-
cou Sato. O cronograma dos 

demais bairros que serão 
beneficiados pela ação e a 
expectativa de conclusão do 
serviço não foram revelados 
pelo Executivo. 

Sato destacou que aguarda 
outro investimento junto ao 
Estado para novas ações de 
infraestrutura. “Já temos 
algumas pré-aprovações 

de investimentos, de R$10 
milhões, além também dos 
valores que conquistamos 
nesta semana junto ao Dade, 
de R$ 6 milhões aproxima-
damente, para trabalhos na 
orla da praia, a segunda eta-
pa da Maranduba, a segunda 
etapa da avenida Iperoig e o 
mirante da Praia Grande”.

Obra de pavimentação nas ruas de Ubatuba; administração municipal garantiu aporte de R$ 20 milhões, com expectativa de 122 vias

Guará começa reforma do 
PS com trabalho da Codesg
Atendimento da UPA pode chegar a 450 por dia; prazo 
da Prefeitura para entrega de nova sede é abril de 2020

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foi assinada a ordem de 
serviço para início das obras 
do novo Pronto Socorro de 
Guaratinguetá. A UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
conta com aporte financeiro 
de R$ 3 milhões, liberados 
pelo Ministério da Saúde 
no fim do ano passado. O 
montante será investido na 
reforma e adequações do 
prédio. A Codesg (Companhia 
de Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá) terá dez meses 
para concluir os serviços.

A unidade funcionará como 
uma UPA nível 3, que de 
acordo com o Ministério da 
Saúde, será preparada para 
realizar 450 atendimentos 
médicos a cada duas horas. O 
custo total das obras será de 
R$3.076.512,88. O novo Pron-
to Socorro será instalado em 
frente à Santa Casa, no prédio 
que era ocupado pelo Plantão 

Policial, 1° Distrito Policial e 
Delegacia da Mulher.

Há vinte dias, o prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus 
Soliva (PSB), confirmou que a 
Codesg assumiria os serviços, 
mesmo estando à frente de 
outros projetos no município. 
O diretor técnico da com-
panhia, Antônio Rodrigues 
Alves, confirmou que está 
sendo montada uma estru-
tura para os funcionários da 
Codesg darem início às obras 
o quanto antes.

“A obra já começou, a partir 
de hoje estamos trabalhando 
aqui. Claro que precisamos 
fazer licitação de material, 
mas a parte de demolição 
e que não depende de ma-
teriais, já daremos início”, 
esclareceu. O prazo máximo 

para conclusão das obras é 
para dez meses, mas a meta 
da Codesg é entregar o pro-
jeto em sete.

De acordo com o diretor, 
serão feitas as etapas de 
demolição, inicialmente nos 
próximos 15 dias, melhorias 
e adequações nas partes elé-
trica e hidráulica e abertura 
de licitações. Além da refor-
ma, está prevista melhorias 
nas estruturas do prédio e 
instalação de elevadores.

Além dos R$ 3 milhões 
liberados para a reforma 
do prédio, o município pode 
passar a receber R$ 500 
mil para custeio dos atendi-
mentos realizados na UPA. 
A previsão é de que as obras 
sejam entregues até abril do 
próximo ano.

O prédio que passa agora por obras para receber Pronto Socorro; reforma tem orçamento de R$ 3 milhões

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos
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O Bosque Municipal de Cruzeiro, um dos focos de nova ação da Prefeitura, que terá investimento do MIT

Fotos: Reprodução PMC

Parque de aventura e mirante no Santo Cruzeiro compõe projetos Prefeitura planeja sistema de monitoramento

Verba de R$ 600 mil do MIT garante 
orçamento para novas obras de Cruzeiro

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Próximo de completar dois 
anos de MIT (Município de 
Interesse Turístico), Cruzeiro 
aprovou novos projetos e 
aguarda assinatura de con-
vênio para restaurar uma 
praça e investir no turis-
mo de aventura no Bosque 
Municipal. Somadas, obras 
ultrapassam os R$ 600 mil.

Após a secretaria de Turis-
mo do Estado de São Paulo 
aprovar através do COC 
(Conselho de Orientação e 
Controle) a primeira etapa 
do projeto de restauração do 
Santo Cruzeiro, o município 
enviou na última semana o 
pré-projeto da segunda fase 
da obra e a implementação 
de esportes radicais no Bos-
que Municipal.

A primeira etapa da ação 
no Santo Cruzeiro (ponto 
turístico da cidade, com visão 
privilegiada), que aguar-
da apenas a assinatura do 
convênio de R$395.930,91 
através do MIT 2019, inclui 
a reforma da cruz com ilu-
minação, reparos estruturais 
e pintura, a instalação de 
câmeras de monitoramento, 
reforma das calçadas com 
acessibilidade, substituição 
da pavimentação da rua, 

nova iluminação, instalação 
de bancos, lixeiras e paisa-
gismo.

A segunda etapa foi apro-
vada na última segunda-fei-
ra, durante reunião com o 
Comtur (Conselho Municipal 
de Turismo). A proposta foi 
enviada ao Estado e contará 
com um investimento de 
R$ 200 mil para construir 
um mirante, instalar binó-
culos para apreciação da 
paisagem, fechar um espaço 
para utilizá-lo como área 
gastronômica e/ou artesa-
nato, preparo da área para 
estacionamento e instalar 
um painel com informações 
turísticas da cidade.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Diego Miranda, 
outro pré-projeto aprovado 
pelo Comtur e enviado ao 
Estado, mas para 2020, é o 
de um parque de aventura 
no Bosque Municipal. Com 
investimento de R$ 465 mil, 
provenientes do Dadetur 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios Turísticos), o parque 
contará com atrações como 
rapel, escalada, tirolesa e 
arvorismo.

De acordo com o Estado, 
só receberão recursos do 
Dadetur os municípios que 
atenderem seis critérios, 

entre eles, demonstrar ca-
pacidade para manter, in-
crementar ou requalificar o 
fluxo turístico, e contribuir 
para o processo de desen-
volvimento regional.

Para Miranda, a expecta-
tiva é de que as obras do 
Santo Cruzeiro iniciem até 

fevereiro, já que a previsão 
de chegada do recurso é 
para este ano. “Estamos 
aguardando para assinar o 
convênio da primeira etapa, 
que provavelmente será feito 
semana que vem. Depois que 
assinarmos, eles permitem 
que façamos o processo lici-

tatório, que demora aproxi-
madamente uns três meses”, 
explicou.

Em paralelo aos projetos, 
Miranda destacou a criação 
da Associação Picos da Man-
tiqueira, uma associação da 
sociedade civil composta 
por membros de Cruzeiro e 

Lavrinhas. “Ela tem por fina-
lidade administrar tudo isso 
que a Prefeitura está fazendo 
para o turismo, por exemplo, 
no serviço de arvorismo no 
bosque, nossa ideia é entre-
gar e depois terceirizar para 
que uma associação sem fins 
lucrativos possa administrar 
e fazer a manutenção”.

Miranda ressaltou que se 
a terceirização for realiza-
da para uma associação, o 
procedimento será realizado 
seguindo o marco regulató-
rio de convênios que prevê 
um chamamento público. 
“Aí a gente promove e as 
associações podem se inscre-
ver desde que tenham esse 
objeto. Eles entram, fazem 
as melhorias, cobram um 
‘ingressinho’ (sic) e exploram 
o local”.

Videomonitoramento – 
Segundo o secretário, há 
uma empresa concluindo 
um estudo de viabilidade do 
município para definir, além 
do Santo Cruzeiro, os pontos 
que receberão câmeras de 
monitoramento. “A instala-
ção de câmeras será feita 
pela Prefeitura, e o MIT vai 
comprar os equipamentos. 
Será um trabalho único que 
vai englobar toda a cidade, 
entradas, saídas, Centro, pra-
ças. Provavelmente virá uma 
emenda só para esse fim”.

“Boa Energia nas Escolas” atende dez escolas de 25 cidades

Parceria entre Guará e EDP 
distribui kits de geração de 
energia solar para escolas

Letícia Noda
Guaratinguetá

Duas escolas de Guaratingue-
tá se classificaram entre os dez 
vencedores da gincana “Xô Des-
perdício”, promovido pela EDP, 
e conquistaram kits completos 
de geração de energia, que in-
cluem placas fotovoltaicas que 
são responsáveis pela geração 
de energia a partir da luz solar. 
As unidades vencedoras foram 
“João Mendes Filho”, do bairro 
Vista Alegre, que ficou em 
primeiro lugar, e “Professora 
Aliete Ferreira Gonçalves”, no 
bairro São Manoel, em terceiro.

O projeto “Boa Energia nas 
Escolas”, promovido pela EDP, 
tem como objetivo promover 
a capacitação dos professores 
da rede pública de ensino, 
para que eles levem para os 
alunos e toda a comunidade 
escolas às práticas de consumo 
consciente e eficiente, evitando 
assim desperdícios da energia 
elétrica. A edição da gincana 

de 2019 aconteceu em Mogi 
das Cruzes, na sede da EDP, 
e contou com uma Unidade 
Móvel de Ensino, um caminhão 
customizado onde eram ofere-
cidas atividades educativas por 
meio de vídeos, jogos, realidade 
aumentada e experimentos lú-
dicos que permitiam aos alunos 
aprender sobre as principais 
formas de geração de energia 
e os caminhos que a eletrici-
dade percorre até chegar às 
residências.

A diretora da escola “Profes-
sora Aliete Ferreira Gonçalvez”, 
Rita Reis, explicou que a gin-
cana consistiu na produção de 
um vídeo. “A professora reali-
zou com os alunos um vídeo 
relatando o cotidiano de uma 
família, acende a luz, apaga a 
luz, deixa a televisão ligada, 
tudo que acontece que envolve 
consumo de energia”. O vídeo 
foi divulgado no Facebook e ob-
teve cerca de 20,3 mil curtidas. 
Ao todo, foram 43 unidades de 
ensino participantes, envolven-

do mais de 18,5 mil alunos de 
25 municípios.

A implantação das placas de 
energia solar na “Aliete Ferrei-
ra Gonçalvez” foi realizada no 
último dia 22. As instalações 
seguem cronograma, e a pre-
visão é que até o fim do mês 
de setembro todas estarão com 
o sistema em funcionamento. 

Os painéis fotovoltaicos têm 
capacidade de geração de 
aproximadamente 300Kwh de 
energia elétrica por mês, o que 
acarretará em economia nas 
contas de luz, além de se tratar 
de uma solução sustentável. A 
energia solar é conhecida como 
energia limpa por não liberar, 
durante seu processo de pro-
dução ou consumo, resíduos ou 
gases poluentes geradores do 
efeito estufa e do aquecimento 
global.

Rita Reis ressaltou que além 
da economia de energia, espera 
que o projeto traga para os 
alunos mais conscientização 
ambiental.

Crianças e adolescentes da rede pública participam de evento que entregou kits da EDP na última semana

Fotos: Divulgação EDP
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Romeiros que seguem para Aparecida 
são foco de ação contra risco de acidentes

Romeiro na Dutra, cena comum com a aproximação do 12 de Outubro

Marcelo Augusto dos Santos
Região

A pouco menos de um mês 
para o dia de Nossa Senhora 
Aparecida, o número de fiéis 
que fazem a tradicional ro-
maria a pé com destino ao 
Santuário Nacional começa 
a movimentar a rodovia 
Presidente Dutra, que corta 
a Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte. Com foco neste pú-
blico, a CCR Nova Dutra, 
empresa que administra a 
rodovia, iniciou a campanha 
de segurança para impedir o 
aumento em outro índice, o 
de acidentes e violência.

Segundo a concessionaria, 
vinte mil peregrinos são 
esperados entre a segunda 
quinzena de setembro até 
a segunda quinzena de no-
vembro, período de maior 
movimento.

A CCR deu início ao traba-
lho, realizado todos os anos, 
com orientações de seguran-
ça a peregrinos e motoristas 
que trafegam pela Via Dutra.

Os romeiros são orientados 
sobre a forma mais segura 
de realizar sua peregrinação, 
distribuindo panfletos com 
dicas de segurança, como o 

risco caminhar pelo acosta-
mento da rodovia.

Os motoristas também 
serão orientados nas praças 
de pedágio sobre a época 
de romarias na Via Dutra. 
Também serão instaladas 
faixas e alertas nos painéis 
de mensagens variáveis da 
rodovia, alertando sobre 
romeiros pelo acostamento.

“A cada ano aumenta o 
número de romarias a pé 
na Dutra, e isso está nos 
preocupando todos os anos. 
O romeiro acredita que o 
acostamento é um local se-
guro para realizar sua pere-
grinação, mas esquecem que 
estão muito próximos à faixa 
da direita. O acostamento é 
um local para paradas de 
emergências de veículos, e 
o risco de um atropelamento 
é grande”, destacou o gestor 
de Atendimento da CCR No-
vaDutra, Virgílio Leocádio. 
“Sem contar que a Dutra tem 
mais de mil acessos, entradas 
e saídas de cidades e postos 
de serviços, as travessias de 
trevos e acessos aumentam 
o risco de atropelamentos. 
Não temos como proibir a 
manifestação de fé na rodo-
via, mas há uma necessidade 
urgente da sociedade enten-

Trabalho destaca riscos na Dutra no período de Festa da Padroeira; CCR registrou duas mortes em 2019

1)    Utilize a Rota da Luz SP, um caminho mais seguro 
para os romeiros;

2)    Caminhe no sentido contrário ao tráfego, em 
fila indiana, o mais distante possível da pista e do 
acostamento;

3)    Só caminhe durante o dia. Evite caminhar à noite 
ou na madrugada;

4)    Use roupas claras e coloridas. Se possível, use 
faixas refletivas. Aumente ao máximo a sua visibilidade 
para os motoristas;

5)    Descanse fora da rodovia. Se houver veículo 
de apoio, estacioná-lo em local seguro, em postos de 
serviços, nunca no acostamento;

6)    Mantenha sua atenção. Rodovia é espaço para 
veículos, não para pedestres;

7)    Se chover, interrompa sua caminhada. Os riscos 
são maiores com pista molhada.

Dicas de segurança e 
orientação para romeiros:

Fotos: Reprodução GESP

der os riscos de caminhar 
pelo acostamento da Via 
Dutra”, frisou.

Dados da CCR revelam 
que, no ano passado, entre 

os meses de janeiro e dezem-
bro, foram contabilizados 
13 atropelamentos, com 
quatro mortes, um aumento 
de 200% no número de atro-

pelamentos em comparação 
com o mesmo período de 
2017, quando sete acidentes 
foram registrados, dois com 
vítimas fatais.

A preocupação sobre o 
período se reflete nos nú-
meros. Dos 17 acidentes, 10 
aconteceram entre setembro 
e novembro.

Outra rota – Em 2016, a 

secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo criou 
a Rota da Luz, formada por 
estradas secundárias, so-
mando 201 quilômetros que 
passam por nove municípios, 
saindo de Mogi das Cruzes.

A via é considerado a mais 
segura para as pessoas que 
queiram fazer esse tipo de 
demonstração de fé.

Pinda restringe passagem de caminhões de grande porte em estradas rurais
Letícia Noda
Guaratinguetá

A Subprefeitura de Moreira 
Cesar, em Pindamonhangaba, 
está realizando obras de limi-
tação de espaço na estrada 

municipal João Marcondes 
dos Santos, a Estrada da Sa-
pucaia. Caminhões de grande 
porte não poderão desviar 
do pedágio pelo trecho. O 
serviço será implantado em 
outras estradas municipais.

De acordo com a Prefeitura, 
o acesso de caminhões de ou-
tras cidades que utilizam as 
estradas vicinais para cortar 
o pedágio estão impactando a 
conservação da estrutura de 
vias e pontes do município.

As restrições, regulamen-
tadas por placas de trânsito, 
foram implantadas na Estra-
da da Sapucaia, na última ter-
ça-feira. Os outros pontos que 
receberão a mesma limitação 
ainda não foram divulgados.

O motorista que descum-
prir a medida cometerá uma 
infração de trânsito passível 
a advertências do departa-
mento Municipal de Trânsito, 
responsável pela fiscalização 
dos locais. “A medida discipli-

na o tráfego de caminhões 
pesados e atinge somente 
os caminhões de grande 
porte de outros municípios”, 
destacou o secretário de Se-
gurança Pública, José Sodário 
Viana.

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

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

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

A� nal, a Câmara é sua.

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

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin
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Pinda – Vendo ter-
reno Pq.Sangri- lá 
– c / 2 5 0 m 2 .  Tr. F : 
99153-4726
Pinda – Vendo ter-
reno plano, murado, 
c/300m2 – Sta Ce-
cilia – doc.escritura 
e IPTU em dia. Tr.F: 
99754-3607
Pinda – Vendo casa 
– Araretama – Tr.F: 
98407-0604/99134-
0999
Pinda – Vendo casa 
– c/187m2 de AC, 
c/2dorms. s/1ste, doc.
ok ou troco com casa 
de menor valor. Tr.F: 
98301-4792
Pinda – Vendo casa – 
Liberdade II – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
á/serv., murada. Tr.F: 
99154-1390
Pinda – Vendo terre-
no – Pasin – c/125m2. 
Tr.F: 99153-4726
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-
tesiano, cabine de 
força, duas entra-
das de frente para 
a dura, amplo escri-
tório e grande área 
de estacionamento. 
Telefone:3157-3416 
ou 98128-2899
Guará- Aluga-se uma 
casa no Jardim Santa 
Luzia. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal e garagem 
coberta para 2 carros. 
Valor: R$ 700,00. Te-
lefone: 99614-2077
Ubatuba- Vendo óti-
ma casa no Itagua. 
Três quartos, sala 

de tv/jantar, cozinha 
americana, banheiro 
social, lavandeira, 
piscina e garagem. 
Agende sua visita. 
Telefone: 99144-0630
U b a t u d a -  Ve n d o 
Apartamento com 2 
quartos (1 suíte), sala 
2 ambientes, varanda 
Gourmet, cozinha, 
1 banheiro social, 1 
vaga garagem, armá-
rio nautico, zeladoria. 
Telefone: 12 3833-
7475
Ubatuba- Vendo casa 
em condominio fe-
chado de Ubatuba. 
Fechado, com cacho-
eira e rio. 3 qauatos, 
sauíte, aceita casa 
em Guará. Valor R$ 
350.000,00. Telefone: 
99614-2077
Ubatuba- Vende ou 
troca casa em Ubatu-
ba Ipiranguinha, com 
3 quartos, 2 banhei-
ros, edícula, garagem 
para 3 carros.Escritu-
ra ok. Telefone: 3132-
1325 ou 99158-8447
Lorena- Vendo ótima 
casa, com 2 quar-
tos, sala, copa, 2 ba-
nheiros, 2 cozinhas, 
garagem para 2 car-
ros, área de serviço. 
Bairro Santo Antonio. 
Telefone: 99181-2603
Guará- Vendo ou 
troco um terreno no 
monte verde 20x50. 
Valor: 40.000,00. Te-
lefone: 98120-2518
Guará- Vendo casa 
no Portal, 4 quartos, 
2 suítes, 3 salas, 
varandas, área la-
zer, garagem para 4 
carros, fase 1. Valor: 
590.000,00. Telefone: 
3122-6780 ou 98106-
6670
Guará- Vendo Aparta-
mento no Village San-
tana, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro e 
varanda com chur-
rasqueira. 1° andar. 
Valor: 205.000,00. 
Telefone: 99614-2077
Guará- Casa para 
alugar no bairro São 
Dimas. 1 quarto, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço. Tele-
fone: 3125-3748
Guará- Alugamos 
sítio nas pedrinhas 
para finais de sema-
na e eventos. Tele-
fone: 98125-0646 ou 
99162-1055
Pinda – Alugo quar-
to p/rapazes, inclu-
so água e luz. Tr.F: 
98876-2142
Pinda – Alugo galpão 
c/200m2 no Arareta-
ma. Tr.F: 99181-1112
Pinda – Alugo Kitnet 
no Araretama prox. 
Escola Caique. Tr.F: 
99155-6413

ALUGUEL
Pinda – Alugo casa 
– Morumbi – c/2dor-
ms. s/1ste e demais 
dependências. Tr.F: 
99204-3114
Pinda – Alugo casa 
– Mantiqueira – c/1 
dorm. ,  sa la ,  cz . , 
banh., garagem co-
berta. Tr.F: 99664-
4728 
Pinda – Alugo Casa 
Ipê 2 – próx. Caixa 
Econômica – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
garagem.Tr.F: 98179-
0152/99647-4378
Pinda – Alugo casa – 
Vila Rica – c/2dorms., 
sala, coz., banh., á/
serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo Casa 
– Cidade Jardim – 
c/4cômodos. Tr.F: 
99233-7616/99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo quarto 
mobiliado para rapa-
zes – incluso água/
luz – prox. Pça da 
Cascata. Tr.F: 98876-
2142

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
Lorena- Vendo Estufa 
de esterelização e se-
cagem digital. Modelo 
el 1.1 digital, medidas 
internas (lxaxp) 31,0 
x32,0 x 29,5cm. Vol-
tagem 127 ou 220v. 
Capacidade 30 litros 
potencia: 550 watts. 
Telefone: 3152-4744
Lorena- Vendo um 
forno industrial da 
m a r c a  Te d e s c o 
FB900 refratário a 
gás, em ótimo esta-
do de conservação. 
Telefone: 3157-8408
Guará- Vendo Sofá 
cama novo e um fri-
gobar novo. Tratar 

com Carlos no tele-
fone: 99776-9390 ou 
98197-2422
Guará- Smartphone 
zenfone 3 max 32gb 
em ótimo estado, 
com carregador, cor 
dourado. Telefone: 
99676-2284
Guará- Vendo uma 
rack, uma cadeira de 
escritório e um apa-
relho de som antigo, 
disco vinil. Falar com 
Ana. Telefone: 3133-
4455
Guará- Vendo uma 
HD 250gb segaba-
te barracuda 7200. 
R$ 100.00. Telefone: 
99676-2177
Guará- Telhas de 
aço com 3metros, 
ótimo preço. Telefo-
ne: 3132-1571
Guará- Doces ca-
seiros. Canudos re-
cheados 8unidades 
R$ 6.00, bala baiana 
6unidades R$ 4.00, 
queijadinha 20unida-
des R$ 5.00. Telefo-
ne: 98840-9123
Sped Contabilidade, 
escritório de contabi-
lidade na Praça Ho-
mero Ottoni 61Cen-
tro Guaratinguetá 
contato Whatsapp 
12982293908
Pinda – Vendo apa-
relho de oxigênio por-
tátil c/NFiscal. Tr.F: 
99195-8696
Pinda – Vendo vidros 
vár ios tamanhos. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo cômo-
da antiga de madeira. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo bici-
cleta carga, reforça-
da. Tr.F: 99207-4300
Pinda – Vendo má-
quina de lavar GE 
– 15kg. Tr.F: 99165-
0595
Pinda – Vendo bar-
raca de feira – semi 
nova. Tr.F: 99763-
1562
Pinda – Vendo trailer 
3x2 preto semi novo, 
documentado, em-
placado, parcela no 
cartão em 5x. Tr.F: 
99118-7788 
Pinda – Vendo bici-
cleta elétrica – c/nota 
fiscal. Tr.F: 98299-
1607
Pinda – Alugo mesas 
e cadeiras p/festas e 
eventos. Tr.F: 99740-
2944
Pinda – Vendo máqui-
na de café expresso 
Tres corações. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo free-
zer Consul – em per-
feito funcionamento 
R$ 850,00, parcelo no 
cartão até 12 x. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo mesa 
de madeira c/6 ca-
deiras super reforça-
da. R$ 650,00. Tr.F: 
99110-3753 

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
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
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 

99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 

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
Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410
Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 
– A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Ci-
troen Xsara Picasso 
2.0 - 16v – Aut.- ano 
2005 – G – preto 
– completo. Tr.F: 
99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – verme-
lho. Aceito t roca. 
Tr.F: 99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934
Pinda – Vendo Vectra 
GTX ano 2011 – Flex 
– c/manual – 4pts – 
prata – IPVA pago. 
Tr.F: 98182-7556
Pinda – Vendo Pá-
lio EX 1.0 fire ano 
2002 – G – 2pts. Tr.F: 
3912-3522
Pinda – Vendo Fiat 
S t rada ano 2010 
– completa – cabi-
ne estendida. Tr.F: 
99659-6008
Pinda – Vendo Titan 
150 ES Mix ano 2009 
– conservada. Tr.F: 
99155-8673
Pinda – Vendo Fazer 
150 ano 2015 – ver-
melha – 10mil Km. 
Tr.F: 97404-1116
Pinda – Vendo Fan 
160 Start ano 2016 
– vermelha. Tr.F: 
98151-3195
Pinda – Vendo Kawa-
saki 2300 ano 2016 
– revisada – c/ma-

nual – 300cc. Tr.F: 
3207-2489
Pinda – Vendo Fazer 
ano 2012 250 cc – 
vermelha – ótimo es-
tado. R$ 98267-7188
Pinda  - Vendo Fan 
150  ano 2011 – preta 
– doc.ok. Passo car-
tão. Tr.F: 99773-6751

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
PPinda – Vendo Biz 
125 ES ano 2012 – 
Flex - partida elétri-
ca. Tr.F: 97404-1140
Pinda – Vendo Fazer 
250 – ano 2014 – 
Flex – branca. Tr. F: 
99724-9808
Pinda – Vendo Fan 
125 ES ano 2009 – 
Preta – perfeito esta-
do. Tr.F: 99140-4260
Pinda – Vendo Titan 
125 KS ano 2003 – 
doc.ok – verde. Tr.F: 
99727-8710
Pinda – CG Titan 
150 ESD ano 2008 – 
cinza – doc.ok. Tr.F: 
99158-1806
Pinda – Vendo Bros 
150 ESD ano 2008 
– vermelha. Tr.F: 
99775-8088
P i n d a  –  V e n d o 
Suzuki GSR 150 – 
ano 2016 – prata. 
Aceito troca. Tr.F: 
99665-4632
Pinda – Vendo Twis-
ter 250 ano 2018 – 
doc.ok, único dono. 
Tr.F: 98862-4206
Pinda – Vendo Titan 
150 ESD ano 2008 – 
doc.ok – revisão em 
dia. 3º dono. Tr.F: 
99771-9345
Pinda – Vendo Fal-
con NX ano 2007 – 
preta. Tudo original. 
Tr.F: 98136-9224
Pinda – Vendo CG 
160 Flex ano 2016- 
p e r i c i a d a .  Tr . F : 
98898-1312
Pinda – Vendo Biz 
110 ano 2016 – ver-
melha – Doc.ok – 
pneus novos. Tr.F: 
98702-0730
Pinda – Vendo Fan 
150 ESD Flex ano 
2013 – Doc.ok ate 
jul/2020 – preta. Tr.F: 
99210-7842

P i n d a  –  V e n d o 
Fan 150 ESD ano 
2014/2015 – preta 
– 63.000km. Tr.F: 
99666-9614
Pinda – Vendo Ti-
tan 150 ES ano 2004 
– vermelha. Tr.F: 
99124-1708
Pinda – Vendo Bros 
125 E ano 2013 – 
48.000km. Doc.ok. 
Tr.F: 98169-5350
Pinda – Vendo Fan 
125 ano 2008 – ótimo 
estado. Doc.ok. Tr.F: 
98843-0727
Pinda – Vendo Ca-
minhão baú  Accelo 
935C ano 2010, úni-
co dono, em ótimo 
estado de conser-
vação. Tr.F: 98201-
6767
Guará- Vendo F4000, 
ano 2004. Valor R$ 
25.000,00. Carroce-
ria de madeira. Te-
lefone: 99613-8955
Guará- Vendo Honda 
fit, 1.4 lx, ano 2010, 
completo. Valor: R$ 
29.300,00. Telefone: 
3105-3814
Moto
Ubatuba- Vendo moto 
Honda CBR250, ano 
2012, 7.000km. Tele-
fone: 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 Strada 
Adv 1.8 – 8 v – ano 
2007 completa. Tr.F: 
99165-5858
Pinda – Vendo Fan 
ESDI 150 – completa 
ano 2014 – R$ 6.990. 

EDITAL DE LEILÃO 

“PRESENCIAL e ON-LINE”

Ronaldo Milan, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 266, com escritório na Rua. Quatá, n° 733, Vila Olímpia, em São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Securities Companhia de Securitização, inscrita no CNPJ sob n° 
03.767.538/0001-14, com sede na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Financiamento com Constituição 
de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e outras Avenças, firmado em 10 de agosto de 2011 em 
São Paulo/SP no qual figura como Fiduciante: a) ANIRIS MARIA DE FRANÇA MOTA GONÇALVES,  brasileira, viúva, do lar, RG: 
24.866.388-4-SSP/SP, CPF: 141.839.158-13, residente e domiciliada nesta cidade, b) FABIO ALVARENGA QUINTINO, militar, 
brasileiro, RG: 020441064-1 Ministério da Defesa-Exército Brasileiro, CPF: 257.003.938-16 e sua esposa RITA DE CÁSSIA FRANÇA 
GONÇALVES QUINTINO, brasileira, do lar, RG: 29.366.287-3-SSP/SP, CPF 251.499.788-76, casados sob o regime da comunhão 
parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77 residentes e domiciliados na cidade de Joinville/SC, c) VALÉRIA MARIA FRANÇA 
GONÇALVES BITTENCOURT, brasileira, vendedora, RG: 24.314.080-0-SSP/SP, CPF: 183.909.688-86, e seu esposo WALDIR 
UCHOAS BITTENCOURT, brasileiro, economista, RG: 24.290.471-3-SSP/SP, CPF: 265.506.548-40, casados sob o regime da 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na cidade de São Paulo/SP, d) ROGÉRIO FRANÇA 
GONÇALVES, brasileiro, solteiro, maior, técnico em química, RG:32.688.149-9-SSP/SP, CPF: 295.692.938-2, residente e domiciliada 
nesta cidade, e) VERONICA FRANÇA GONÇALVES, brasileira, do lar, CNH: 05339214449/Detran/SP, CPF: 323.683.238-05, casada 
com JOSÉ HENRIQUE FERNANDES PINTO, brasileiro, estudante, RG: 33.400.669-SSP/SP, CPF: 276.952.188-80, casados sob o 
regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77 residentes e domiciliados nesta cidade,   levará a PÚBLICO 
LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 03 de outubro de 2019 às 16:00 horas, na Rua Quatá nº 733,  
Vila Olímpia – São Paulo/SP, com lance mínimo igual ou superior a R$ 482.800,06 (quatrocentos e oitenta e dois mil e oitocentos reais e 
seis centavos) o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário. Imóvel: Lorena - SP. Bairro 
Vila do Ipê - Casa com 248,80m², situado na Rua Almancina Betti Canettieri, n° 153, (Lt 14 da Qd 08). Casa n° 02 Área construída de 
248,80m², área do terreno 250,00m², Matrícula 9.906 do Registro de Imóveis de Lorena/SP. Obs.: Ocupada. Desocupação por conta 
do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia  10 de 
outubro 2019, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 334.526,65 
(trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos). O arrematante pagará no ato o preço total 
da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante a escritura de venda 
e compra será lavrada em até 60 dias da data do leilão. Caberá ao arrematante a responsabilidade de contato junto ao Banco Pan para 
as providências da lavratura da escritura, o que também correrá por conta do arrematante. Ficam intimadas as partes e seus cônjuges 
pelo presente edital caso não localizadas ou notificadas para cientificarão pessoal. 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. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso 
de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na 
forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.

Infs.: (11) 3845-5599 - www.milanleiloes.com.br

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 056/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019

TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios; produtos 
hortifrutigranjeiros; carne bovina, suína, ave e embutidos, conforme descrições 
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 E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 03/10/2019, às 9:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 
Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/
EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser 
entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada 
a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 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, item Licitações.
Silveiras, 19 de setembro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para contratação de Posto de Combustível para 
fornecimento de combustíveis gasolina, etanol e óleo diesel, conforme descrição 
constante 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 E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 04/10/2019, às 9:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 
Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/
EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser 
entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada 
a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 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, item Licitações.
Silveiras, 19 de setembro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.


