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Seminário Investe Turismo conta com atendimento a cidades do Litoral Norte, com investimento inicial de R$ 200 milhões

Turismo de Ubatuba participa de evento reúne 
lideranças regionais, estadual e federal do setor

Da Redação
Ubatuba

O secretário de Turismo de 
Ubatuba, Potiguara do Lago, 
participou do 1º Seminário 
Investe Turismo, realizado 
pelo Ministério do Turismo, 
em parceria com a Embratur, o 

Sebrae-SP e governo do Estado 
de São Paulo. O encontro foi re-
alizado na última segunda-feira 
(30), na sede da secretaria de 
Turismo do Estado. 

O objetivo é acelerar o de-
senvolvimento, aumentar a 
qualidade e a competitividade 
em trinta rotas turísticas es-
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tratégicas no país, tendo como 
foco a geração de empregos.

Com investimento inicial 
de R$ 200 milhões, a rota 
beneficiada será composta 
por municípios que integram o 
Consórcio do Litoral Norte, que 
abrange as cidades de Ubatuba, 
Caraguatatuba, Ilhabela, São 

Vagas no comércio alavancam geração na RMVale; Pinda segue em primeiro lugar do ranking da região

Iniciativa contempla 19 cidades da RMVale; Governo projeta novas 
melhorias em tratamento de água e esgoto aos pequenos municípios

Estado repassa verba 
de R$ 9 milhões para 
revisão de planos de 
saneamento básico

Da Redação
Regional

Por meio de um inves-
timento superior a R$ 9 
milhões, o Governo do Es-
tado firmou na última se-
gunda-feira convênios com 
243 cidades para viabilizar 
as revisões e atualizações 
dos Planos Municipais de 
Saneamento Básico. Com 
o objetivo de qualificar os 
serviços de abastecimento 
de água e tratamento de 
esgoto em São Paulo, a 
medida beneficiará 19 mu-
nicípios da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte).

Proposta pelo governa-
dor João Dória (PSDB) e 
a equipe da secretaria de 

Infraestrutura e Meio Am-
biente, a iniciativa custeará 
a contratação de empresas 
especializadas em sanea-
mento básico que atuarão 
na revisão e atualização dos 
planos municipais do setor.

De acordo com o Estado, 
a necessidade de melhorias 
no sistema de água e esgoto 
nos municípios seleciona-
dos foi verificada através 
de levantamentos do setor 
de fiscalização da Arsesp 
(Agência Reguladora de Sa-
neamento Básico e Energia 
do Estado de São Paulo).

Além de Lorena, Pinda-
monhangaba e São José 
dos Campos foram contem-
pladas Bananal, Campos do 
Jordão, Caçapava, Igaratá, 
Jambeiro, Lagoinha, Mon-
teiro Lobato, Santo Antônio 

do Pinhal, São Bento do 
Sapucaí, Redenção da Ser-
ra, Roseira, Silveiras, Santa 
Branca, Santa Isabel, São 
Luíz do Paraitinga, Taubaté 
e Tremembé.

A expectativa estadual é 
que o trabalho de alteração 
nos Planos de Saneamento 
Básico das cidades da RM-
Vale seja concluído em até 
seis meses. “Nosso objetivo 
é alinhar e promover o 
adequado desenvolvimento 
sustentável das cidades e a 
melhoria da qualidade de 
vida da população. Serão 
avaliados riscos epidemio-
lógicos, ambientais, hidro-
lógicos, socioeconômicos e 
as causas das deficiências 
apontadas nos sistemas 
de água e esgoto, além de 
modernizar os planos e 

torná-los compatíveis com 
a realidade”, explicou o se-
cretário de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, Marcos 
Penido. 

O diretor-presidente da 
Arsesp, Hélio Luiz Castro, 
também ressaltou a impor-
tância da ação “A revisão e 
a atualização desses planos 
municipais estão previstas 
na Lei Federal e devem ser 
executadas a cada quatro 
anos.   Porém, algumas 
cidades enfrentam difi-
culdades como a escassez 
de recursos financeiros e 
acabam tendo planos de-
satualizados. A conclusão 
dos estudos possibilitará 
que o município avance 
nos serviços públicos de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário”.
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Esgoto aberto no Parque das Rodovias, em Lorena; uma das atendidas

Sebastião e Bertioga, além da 
capital paulista.

Após a abertura, o even-
to contou com uma série de 
palestras sobre as linhas de 
créditos ofertadas pelo MTUR 
aos empreendedores do ramo.

Lago afirmou que a participa-
ção de Ubatuba foi importante 
por estarem compondo ações 
do Circuito Litoral Norte e tra-
balhando em conjunto, inves-
tindo em ações regionais. Ele 
ressaltou ainda que serão R$ 
30 milhões em investimentos 
oriundos do Sebrae.

Já o secretário-executivo da 
secretaria de Turismo de São 
Paulo, Marcelo Costa, afirmou 
que o Estado compreende que é 
dever, obrigação e objetivo cen-
tral, promover o fluxo turístico. 
“Nosso objetivo aqui é manter, 
incrementar e requalificar o 
fluxo turístico. Essa é nossa 
principal meta”.

Representando o Ministério 
do Turismo, Aluizer Malab, 
lembrou o potencial turístico 
do Estado, que recebe cerca de 
cinquenta milhões de turistas 
por ano, mas que, apesar dessa 
vocação para o Turismo, São 

Paulo não é conhecida em mui-
tos lugares como um destino 
turístico. “Fala-se em São Paulo 

como destino de negócios”, 
destacou. “São Paulo tem tudo 
e de bom nível”.
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Empréstimo deve ser pago em até 72 parcelas; licitação das obras tem previsão para novembro

Com financiamento do Estado, Pinda anuncia 
mais de R$ 4 milhões para a pavimentação

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba e o Governo 
do Estado celebraram na 
última segunda-feira um 
contrato para o financia-
mento de R$ 4,2 milhões, 
que serão destinados a 
obras de pavimentação. 
O Município terá até seis 
anos para quitar o em-
préstimo junto à institui-
ção financeira estadual 
Desenvolve SP (Agência de 
Desenvolvimento Paulista).

Além do prefeito Isael Do-
mingues (PR), a cerimônia 
de assinatura do termo de 
financiamento contou com 
as presenças do presidente 
da ‘Desenvolve SP’, Nelson 
de Souza, e do deputado 
estadual, André do Prado 
(PL) no Palácio dos Bandei-
rantes em São Paulo.

A celebração do contra-
to foi a última etapa do 
processo de formalização 
do   empréstimo, que teve 
suas tratativas iniciadas no 
primeiro semestre do ano 
passado. Prado auxiliou 
no processo de encami-
nhamento da demanda ao 
Estado.

Além de revelar que o 
acordo estabelece que o 
financiamento deverá ser 
pago em 72 parcelas, a 
Prefeitura explicou que a 
expectativa é que a abertu-
ra do processo de licitação, 
para a contratação da em-
presa que será responsável 
pelas obras de pavimenta-
ção, ocorra no início de no-
vembro. “Queremos o mais 
breve possível iniciar esta 
melhoria em nossa cidade. 
Pinda merece não só a ope-
ração tapa-buracos, mas 
também o recapeamento 

e o pavimento total, para 
melhorar o piso asfáltico 
e a mobilidade nas vias”, 
ressaltou Isael.

O chefe do Executivo des-
tacou ainda outros avanços 
no setor que foram realiza-
dos recentemente através 
de recursos municipais. 
“Já estamos fazendo inter-
venções, como no bairro do 
Pasin e na avenida das Ro-
sas no distrito de Moreira 
Césare. Esse financiamento 
estadual será fundamental 
para implementarmos as 
melhorias que planejamos 
para diversas regiões de 
nossa cidade”.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
a lista dos bairros que rece-
berão as melhorias na pa-
vimentação, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada 
até o fechamento desta 
edição.Campanha de vacinação segue em todas as cidades da RMVale na tentaiva de combater o sarampo
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Mostra de Cinema Vale Paraibano em Guará
Da Redação
Guaratinguetá

Iniciada na última quinta-
-feira, a Mostra de Cinema 
Vale Paraibano segue até o 
próximo domingo em Gua-
ratinguetá. Realizada pela 
secretaria de Cultura, a Mos-
tra tem como objetivo exibir 
filmes produzidos no Vale do 

Paraíba e dirigidos por profis-
sionais do cinema na região.

As produções são de cineas-
tas oriundos de cidades como 
São José dos Campos, Jacareí, 
Lagoinha e Guaratinguetá.

O evento começou com a 
exibição de “Um pouso de 
folla do divino Espírito Santo, 
do diretor Nelson Souza Ju-
nior, de Lagoinha, no Museu 

Conselheiro Rodrigues Alves.
O primeiro dia contou ainda 

com a produção “O Lado bom 
da vida”, de 

Vinícius José dos Santos, 
de Jacareí e teve ainda exibi-
ções de: “Casa de Xandô”, de 
Daniel Morales (São José dos 
Campos); “A Marca do Diabo”, 
de Vinicius José dos Santos; 
“Um pouso de folla do divino 

Espírito Santo”, de Nelson 
Souza Junior (Lagoinha); “(A)
Lugar”, de Priscila Cabett e 
Geovana Mara (Guaratingue-
tá); “Casa de Ana”, de Marcela 
Finis (São José dos Campos); 
“A Lenda da Maria Augusta”, 
de Kinóforum e Comunidade 
do Tamandaré (Guaratiguetá/
São Paulo).

A programação dos filmes 

segue até o próximo sábado, 
com “(A)Lugar”, “A Incrível 
História do Homem Desal-
mado”.

Além dos filmes, o evento 
conta ainda com mais uma 
edição da Oficina dos Pon-
tos MIS “Documentários 
em Vídeo Digital”, que será 
realizada no sábado (4) e 
domingo (5). As inscrições 
para a oficina podem ser 
feitas através do link http://
twixar.me/FyQ1.
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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: 

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-

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. Tele-
fone: 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: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
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-

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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
COMUNICADO DE 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, convida à população para AUDIÊNCIA PÚBLICA a 
ser realizada no dia 16 de outubro de 2019 às 14:00 horas na Câmara 
Municipal de Silveiras, para apresentação das receitas e despesas com 
Saúde do 2º Quadrimestre de 2019.
Silveiras 01 de outubro de 2019

Marlene Borges Sodero
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TERMO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ref. ao PROC 

Nº6846/19GPRO; 505/19SUP
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Termo de
Ratificação do processo acima referido, onde lê-se “CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CONFECÇÃO, MONTAGEM DE CARNÊS 
DE IPTU, ISS E CARTAS COBRANÇA (AUTO ENVELOPES) DAS TAXAS 
DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE 2020”, leia-se “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE NOVA CERCA ELÉTRICA NA 
RESIDÊNCIA DA AV. DR. JOÃO PINTO ANTUNES,368”. O restante permanecerá 
o mesmo

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROC Nº 
547/19-SUP - GPRO: 5656/19

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de peças e mão de obra para o conserto 
do carro oficial Van Mercedes-Benz, Placa DDA4209, 
para atender as necessidades da Secretaria de 
Esporte, Juventude e Lazer.
CONTRATADA: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE 
VEÍCULOS LTDA CNPJ: 61.591.459/0010-92
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
VALOR TOTAL: R$ 49.000,00 (quarenta e nove 
mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2019 PROC. Nº 
457/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de consumo para o 
Centro de Esterilização Animal.
CONTRATADA: ENGEPLY DISTRIBUIDORA E 
SERVIÇOS LTDA CNPJ: 33.130.762/0001-61
VENCEDORA DOS ITENS: 27,28.
VALOR TOTAL: R$1.300,00(um mil e trezentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2019 PROC. Nº 459/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias.
CONTRATADA: COMERCIAL LICYTARE LTDA EPP CNPJ: 29.625.203/0001-55
VENCEDORA DOS ITENS: 136
VALOR TOTAL: R$ 15.711,66 (quinze mil setecentos e onze reais sessenta e 
seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/10/19
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
CNPJ: 30.679.381/0001-48
VENCEDORA DOS ITENS: 136
VALOR TOTAL: R$ 46.039,53 (quarenta e seis mil trinta e nove centavos e 
cinquenta e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019 PROC. Nº 460/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de transporte, para viagens intermunicipais e interestaduais, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo.
CONTRATADA: EMPRESA TRANSPORTE E TURISMO NOSSA SENHORA DE
LOURDES LTDA EPP CNPJ: 04.294.491/0001-93
VENCEDORA DOS ITENS: 01,04,06,07,09.
VALOR TOTAL: R$93.340,00(noventa e três mil trezentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2019

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no 
artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 547/2019-
SUP;5656/19- GPRO, com fundamento no Art. 25, 
“caput” da lei supracitada, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada no fornecimento de peças 
e mão de obra para o conserto do carro oficial Van 
Mercedes-Bens, Placa DDA 4209, para atender as 
necessidades da Secretaria de Esporte, Juventude e 
Lazer. DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 
LTDA CNPJ Nº: 61.591.459/0010-92

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2019 PROC. Nº 478/2019

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO
12/2019, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em 
execução de serviços melhoria e ampliação na Iluminação Pública em diversas 
vias do município sendo elas no Bairro da Cruz; Parque das Rodovias e Santo 
Antônio. Comunicamos que a sessão pública agendada para o dia 03 de outubro 
às 09:30 hrs para a abertura dos envelopes de propostas de preços, teve o 
seguinte resultado:
RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 387.837,34
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
no valor de R$ 463.311,54
OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI EPP no valor de R$ 
469.555,04
WT TECNOLOGIA GESTÃO E ENERGIA LTDA EPP no valor de R$ 482.111,37
ALFI SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 527.978,28
TECNOLAMP DO BRASIL LAMPADAS E ACESSORIOS LTDA no valor de R$ 
586.053,19
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 33/19 – Contrato 
nº 60/19 – PP Nº 11/19 - PML
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
CNPJ:02.678.428/0001-13
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Em atendimento a 
solicitação da CONTRATADA,
fica alterada a marca do Item 17. Onde estava 
“FIREMAX”, passa a constar “X-BRI, MODELO 
FORZA HIT”.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo 
será publicado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo
DATA DA ASSINATURA: 02/10/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 466/2018 
Contrato nº 156/2018 – TP Nº 17/2018 - PML

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA CNPJ:46.694.964/0001-88
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência contratual 
por mais 06(seis) meses, a partir de 01/10/2019, conforme estabelecido na 
cláusula 8.1 do contrato nº 156/2018 e no artigo 57, inciso II da Lei 8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo não importa em alteração de 
valor global do Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato
original.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária
referente ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo
DATA DA ASSINATURA: 01/10/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 03/2019 – PROC. 409/2019

O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento a Concorrência Pública acima referido, 
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
em serviços de Recapeamento Asfáltico em diversas 
vias do Município, com fornecimento de material, 
mão de obra e equipamentos, conforme Projeto 
Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico 
Financeiro e Memorial Descritivo, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento 
adotado e do objeto a empresa:
EMPRESA: LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA EPP
CNPJ: 32.327.348/0001-84
Valor: R$ 1.995.000,00 (Hum milhão novecentos e 
noventa e cinco mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 03/10/2019
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Prefeita Erica Soler assina convênio 
de R$ 6,5 milhões para pavimentar
Empréstimo da Caixa garante asfalto para aproximadamente 100% do município

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

Rafaela Lourenço
Potim

A Prefeitura de Potim as-
sinou o convênio de R$ 
6,5 milhões junto à Caixa 
Econômica Federal e abriu 
licitação para iniciar as obras 
de pavimentação na cidade. 
O serviço será realizado em 
duas etapas e beneficiará 
cerca de dez mil moradores.

Após a assinatura do em-
préstimo através da linha 
de crédito Finisa (Financia-
mento à Infraestrutura e ao 
Saneamento), realizada no 

último dia 27, a prefeita Eri-
ca Soler (PL) lançou o edital 
de licitação para pavimentar 
seis bairros. O trabalho será 
realizado em duas fases de 
R$ 3.250 milhões.

A primeira etapa deve ter 
início em novembro, con-
templando ruas do Jardim 
Alvorada, todo o Jardim 
Cidade Nova e drenagem e 
pavimentação no CDHU. Já 
a segunda fase beneficiará 
os moradores do bairro Frei 
Galvão, Chácara Tropical e 
Miguel Vieira. “Até o final do 
mês a licitação está pronta 

e em novembro começamos 
as obras, aí fica novembro, 
dezembro e janeiro. Em 
janeiro, prestamos contas 
e em fevereiro vem a outra 
parte. Fazemos as obras em 
fevereiro, março, abril e 
maio”, contou Erica.

Para ela, a assinatura do 
convênio traz benefícios 
para a população, com cer-
ca de 100% do município 
pavimentado, e para a ad-
ministração, que poderá 
recorrer as TAC’s (Termo de 
Ajuste de Conduta) que atin-
ge a Prefeitura com multas 

diárias, que chegam a R$ 1 
mil. “Temos vários TAC’s, 
assinados por prefeitos an-
teriores que deram prazo e 
não pavimentaram. Então 
‘matamos’ (sic) esses proces-
sos e dez mil pessoas vão ser 
beneficiadas diretamente, 

pois em um município que 
tem 24 mil habitantes, 10 
mil ainda moram em ruas 
sem pavimentação”.

A chefe do Executivo des-
tacou que o Vista Alegre será 
o único bairro de fora do 
projeto, já que as obras de 
drenagem e pavimentação 
estão inclusas na concessão 
da água e esgoto do municí-
pio. A empresa que vencer 
o certame investirá R$ 2,3 

milhões em pavimentação 
do bairro e encaminhará R$ 
1 milhão para a Prefeitura 
investir em infraestrutura.

Suspensão – Desde o início 
de setembro, a Prefeitura 
aguarda a apuração dos 
apontamentos feitos ao Tri-

bunal de Contas, que levou 
a suspensão do processo 
licitatório. O certame contou 
com seis empresas interessa-
das no serviço e uma delas 
apresentou três recursos. 
Entre eles, o prazo de res-
posta por parte da Prefei-
tura, aos questionamentos 
sobre a visita técnica que 
ao invés de ser até o dia da 
fiscalização, no edital consta 
até cinco dias antes. “Tenho 

cinco dias para responder 
eles. Se me perguntam antes 
do dia da licitação vai estar 
respondido, mas se me per-
guntarem no dia da licitação, 
como é que vou responder? 
Não tenho uma equipe técni-
ca para responder os ques-
tionamentos no mesmo dia, 
sem tempo hábil, não existe 
isso”, frisou a prefeita.

O outro apontamento feito 
pelo Ministério Público é 
sobre a captação de água 
superficial na cidade. “Vimos 
que a água pode ser captada 
por poços desde que seja tra-
tada, ai eles querem que eu 
tenha um laudo sobre isso e 

já estamos providenciando”, 
salientou.

Apesar do TC utilizar até 
sessenta dias para concluir 
essas análises, a Prefeitura 
fez o pedido na câmara 
técnica do tribunal, soli-
citou maior agilidade no 
atendimento. A expectativa 
do Município é de que no 
máximo uma semana e meia 
o imbróglio da suspensão 
seja resolvido.

Fotos: Arquivo Atos

Erica Soler posa ao lado de representantes da Caixa após assinatura de convênio de R$ 6,5 milhões


