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Após apelos, Doria deve rever 
suspensão de R$ 27 milhões
Valor barrado para turismo podem ser retomados depois de novas propostas da região

Leandro Oliveira
Região

Depois de confirmar a sus-
pensão de R$ 27 milhões que 
seriam investidos no turismo 
da Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba, o Governo 
do Estado de São Paulo vai 
reconsiderar a medida. O re-
curso foi garantido aos mu-
nicípios em 2018 pelo então 
governador Márcio França 
(PSB), mas foi barrado por 
João Doria (PSDB), logo no 
primeiro mês de governo, 
em janeiro deste ano.

À época, a secretaria de 
Turismo do Estado alegou 
que não haviam reservas 
orçamentárias em 2018 que 
garantissem o encaminha-
mento das verbas. Em 18 de 
janeiro foi feito um decreto 
por Doria que suspendia os 
repasses a diversas cidades 
do estado. A repercussão 
foi negativa, já que afetou 
diretamente Municípios de 
Interesse Turístico e Estân-
cias Turísticas.

Da região, Caraguatatuba 
e Ubatuba, no Litoral Norte, 
sofreram cortes de R$ 7 
milhões e R$ 5,7 milhões, 

respectivamente. Aparecida 
foi a terceira que mais per-
deu recursos, acima de R$ 
3 milhões.

O chefe de gabinete da 
secretaria de Turismo do 
Estado, Guilherme Miranda, 

explicou a medida. “Nós 
ficamos preocupados, pois 
para celebrar, precisamos 
dessa nota. Quando gira o 
ano e não há empenho, e 
o ano vira, o dinheiro volta 
para o Tesouro, ou seja, são 

convênios assinados que não 
tinham valor legal justamen-
te por não ter reserva orça-
mentária. Esse foi o motivo 
que levou ao cancelamento 
de 176 convênios”, ressaltou, 
Miranda.

Agora, os municípios preci-
sarão encaminhar ao Turis-
mo do Estado as solicitações 
para receber os recursos. Os 
pedidos precisam ser feitos 
novamente e é necessária 
comprovação documentada 

de onde a verba será inves-
tida. Após isso, caberá ao go-
verno estadual a liberação ou 
não do montante solicitado.

“Como em 2018 o orça-
mento não foi empenhado e 
virou o ano para 2019, esse 
recurso específico voltou 
para o Tesouro. O que nós 
vamos fazer é receber os 
pleitos novamente utilizando 
o orçamento de 2019. O que 
nós não poderíamos fazer 
é continuar jogando para 
frente convênios que não 
tinham valor legal, mas na 
medida que a gente recebe os 
pleitos de novo, os convênios 
podem caminhar”, concluiu 
Miranda.

Através de nota, a Prefei-
tura de Aparecida informou 
que o prefeito Ernaldo César 
Marcondes (MDB) se reuniu 
com representantes da secre-
taria de Turismo do Estado. 
A nota afirma ainda que a 
secretaria estadual vai reana-
lisar os pedidos, e se houver 
concordância, os recursos 
poderão ser empenhados 
neste ano.

“Conforme orientação da 
secretaria de Turismo, a 
Prefeitura de Aparecida 
está seguindo todas as re-
comendações e realizando 
todos os encaminhamentos 
necessários para que a cida-
de reverta o cancelamento 
dos convênios e possa dar 
continuidade ao projeto da 
administração municipal de 
melhorar infraestrutura para 
acolher melhor os turistas e 
oferecer melhor estrutura 
também aos munícipes do 
município”, frisou a nota.

Doria (à esq.) barrou convênios assinados no fim da gestão de Márcio França; prefeitos do Vale do Paraíba preocupados com corte
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Juliana Aguilera 
Guaratinguetá 

A Prefeitura de Guaratin-
guetá finalizou, no último 
dia 12, a pavimentação da 
última rua do bairro Jardim 
do Vale 1. Foram investidos 
R$ 3,3 milhões em drena-
gem e pavimentação de 18 
vias no local.

A obra foi feita em parce-
ria com a Codesg (Compa-
nhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá). Moradores 
avaliam como positiva a mu-
dança, mas afirmaram que 
algumas vias já cedem ao 
peso de caminhões e estão 
se esburacando.

Criado há 25 anos, o bair-
ro Jardim do Vale 1 possui, 
segundo último censo do 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
de 2010, aproximadamente 
5,4 mil moradores.

A pavimentação começou 
em junho de 2018 e a mu-
dança agradou moradores 
que esperaram por tanto 
tempo o fim dos buracos e 

Conclusão de mais 18 ruas do Jardim do Vale 
1 amplia trabalho de pavimentação em Guará
Prefeitura investe R$ 3,3 milhões em recuperação de vias do bairro; moradores esperam fim de buracos, barro e poeira

lamas.
A dona de casa Cláudia 

Ferreira, 40 anos, vive no 
bairro há sete anos e ex-
plicou que a pavimentação 
melhorou seu dia-a-dia. “A 
minha rua foi finalizada em 
dezembro. Agora não tem 
mais barro, nem poeira. 
Ficou ótimo para mim”, 
afirmou. A única reclama-
ção feita pela moradora é 
que não está acontecendo a 
vazão adequada da água da 
chuva. “Não entra na minha 
casa, mas no vizinho de lado 
entra. A minha outra vizinha 
teve que aumentar a calçada 
dela”, contou.

A invasão da água da 
chuva também acontece 
em outras ruas. O vendedor 
Rudimar Batista, 28 anos, 
mora na Rua 24, uma das 
primeiras a receber o asfal-
to, e explicou que no início 
o problema não acontecia. 
“Filtrava bem, mas agora 
entra bastante em casa. A 
rua também está cheia de 
buracos por causa dos ca-
minhões pesados que vão 

para o supermercado aqui 
perto”, reclamou.

A Rua 24 é a que está 
em piores condições. O 
entregador Andrei Sousa, 
40 anos, trabalha com fre-

Trabalho de pavimentação no bairro Jardim do Vale 1; administração de Marcus Soliva amplia área de ruas recuperadas desde 2017
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quência no bairro e afirmou 
que por causa do peso dos 
caminhões as ruas que ligam 
na avenida Agenor Pires da 
Fonseca estão com ondas e 
buracos. “A pavimentação 

ficou boa, mas lá na rua 
24, 40 e 41 já está assim”, 
reforçou.

O bairro Jardim do Vale 
1 é o quinto bairro da ges-
tão do prefeito Marcus 

Soliva (PSD) a receber pa-
vimentação. Outros bairros 
investidos são Jardim do 
Vale 2, com R$ 5 milhões 
na primeira etapa, e bairro 
São Manuel.
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Úlltimos ajustes em Aparecida edição 
2019 da Festa de São Benedito de 2019
Com nove dias, barracas devem permanecer por apenas cinco dias; redução tenta baratear evento

Juliana Aguilera
Aparecida

Secretários, chefes de 
departamento e o prefeito 
de Aparecida, Ernaldo Mar-
condes (PSDB), se encontra-
ram no último dia 11, com 
responsáveis da comissão 
da Festa de São Benedito de 
2019. Com atenção especial 
à segurança de festeiros 
e de visitantes, a reunião 
contou com a presença das 
polícias Civil e Militar, além 
de representantes do Santu-
ário Nacional e da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida e 
São Benedito, responsável 
pela festa.

A tradicional celebração 
deve ocorrer de 21 a 29 de 
abril, com a abertura das 
barracas e shows no dia 25.

A 110ª edição da Festa de 
São Benedito, que costuma 
reunir devotos do santo 
católico de toda a região, 
será realizada na praça Dr. 
Benedito Meirelles e segue 
a tradição de arrecadação 
de alimentos não perecí-
veis na Paróquia, o Leilão 
de Gado, a Boneca Maria 
Angu, shows, congadas e 
cavalaria.

O calendário dos eventos 
ainda será decidido em 
reuniões internas com a 
organização da festa.

Desta vez, por pedido 
da própria população, os 
banheiros químicos serão 
utilizados apenas pelos 

homens e os sanitários 
nas laterais da igreja pelas 
mulheres.

Os shows serão marcados 
até as 23h30 e a festa deve 
terminar todos os dias as 
0h30.

Segundo a secretária da 
Paróquia de Nossa Senhora 
Aparecida e São Benedito, 
Janaina Maciel, a redução 
dos dias com festa acontece 
para evitar que a celebração 
fique muito cara. “Houve 
também uma ação judicial 
dos moradores, pedindo que 
a igreja seja um lugar sem 
barulho”, afirmou. O número 
de barracas deve diminuir 
para que haja melhor distri-
buição de espaço na praça.

O responsável pelas ven-
das das barracas e fisca-
lização da festa, Orlando 
Macedo, explicou que algu-
mas barracas dificultavam o 
acesso à uma das farmácias 
do local e que, este ano, o 
espaço será liberado. Assim 
como anos anteriores, tam-
bém não haverá barracas de 
sorvete ou caipifruta.

O valor das barracas con-
tinua o mesmo de 2018. 
“Será R$ 1,3 mil por metro 
quadrado para as barracas 
pequenas, e R$ 6 mil para 
o espaço total das grandes”, 
explicou.

Apesar da parte festiva 
começar apenas na quinta-
-feira, os donos das barracas 
poderão montá-las a partir 
da segunda-feira.

Foto: Arquivo

Praça Benedito Meirelles, que recebe a Festa de São Benedito, em Aparecida; Prefeitura projeta organização para nova edição do evento

Região inicia cadastramento biométrico para 2020

Sistema de biometria será ampliado para as eleições municipais

Foto: Reprodução
Juliana Aguilera
Região

A partir de fevereiro, 28 
cidades do Vale do Paraíba 
passarão a ter cadastro biomé-
trico obrigatória para as futuras 
eleições. Os eleitores têm até o 
dia 19 de dezembro de 2019 
para atualizarem o título. Quem 
não comparecer ao local ou não 
quitar suas pendências com a 
Justiça Eleitoral terá o título 
cancelado.

Em 2018, apenas seis cidades 
do Vale tiveram a atualização 
obrigatória, entre elas Cunha, 
Queluz e Piquete.

A biometria é uma ferramenta 
que identifica o eleitor a partir 
da impressão digital. Segundo a 
chefe do Cartório de Guaratin-
guetá, Cinthia Maria Cardoso, 
a mudança traz benefícios na 
vida do cidadão. “Além de faci-
litar a identificação do votante 
nas urnas, a biometria evita a 
troca de eleitores no momento 
da votação”, afirmou.

O cadastramento biométrico 
passa a ser obrigatório para 
moradores de Aparecida, Cacho-
eira Paulista, Canas, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Lorena, Pinda-
monhangaba, Potim, Roseira, 
Silveiras e Ubatuba. Para reali-
zar a atualização, o eleitor pode 
agendar seu atendimento via 
site do TSE (tre-sp.jus.br/), Pou-
patempo (poupatempo.sp.gov.
br), ou comparecer no cartório 
de sua cidade e ser atendido por 
ordem de chegada.

É necessário levar documento 
de identificação como RG, car-
teira de trabalho e previdência 
social ou carteira profissional, 
emitida por órgãos criados por 
lei federal, como OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), CRM 
(Conselho Federal de Medicina) 
e Crea (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Es-
tado de São Paulo). Certidão de 

nascimento ou de casamento 
também são válidas.

Além disso, o cidadão pre-
cisa levar um comprovante 
de endereço em seu nome 
como conta de água, luz, tele-
fone ou celular. A conta deve 
conter nome e endereço e ter 
sido emitida nos últimos três 
meses. Também é necessário 
apresentar título de eleitor 
e comprovante de votação, 
caso tiver.

Homens entre 18 a 45 anos 
devem levar comprovante de 
quitação do serviço militar 
para o primeiro título. Eleito-
res que possuem pendências 

com a Justiça Eleitoral podem 
quitá-la quando realizarem a 
biometria. Uma guia de multa 
será expedida e, após paga, o 
eleitor poderá voltar e realizar 

o cadastramento biométrico. 
Para mais informações, os in-
teressados podem ligar para o 
cartório de sua cidade ou pelo 
telefone 148.
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AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ 
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém 
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

1974 -Jessica Mendonça da Fonseca e Aracely Mariana Siqueira 
Villanueva. Ele, nacionalidade brasileira, vendedora, solteiro, nascida 
no dia 11 de setembro de 1994, residente e domiciliada na Rua Zequinha 
Lemes, 1042, Aroeira, Aparecida/SP, filho de Vicente da Fonseca e 
Dulcimara Hummel Mendonça. Ela, nacionalidade brasileira,Técnologa 
em lógistica, solteira, nascida no dia 14 de março de 1996, residente e 
domiciliada na Rua Zequinha Lemes, 1042, Aroeira, Aparecida/SP, filha 
de Guillermo Javier Villsnueva Rocha e Sandra Aparecida Siqueira Veiga
1975 -Jose Eduardo Martins e Lucelia Fatima dos Santos. Ele, 
nacionalidade brasileira,Func. Publ. Municipal, solteiro, nascida no dia 
14 de abril de 1975, residente e domiciliada na Rua Leopoldo Macedo, 
05, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Darci Carlos Martins e Nilza Pinto 
Martins. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 06 
de agosto de 1980, residente e domiciliada na Rua Leopoldo Macedo, 05, 
Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Sergio Augusto dos Santos e Maurisia 
de Fatima Alves Pereira Santos
1976 -Marcelo de Oliveira Rodrigues e Gislene Ribeiro de Lima. Ele, 
nacionalidade brasileira, analista de sistema, divorciado, nascida no dia 
14 de março de 1982, residente e domiciliada na Rua Benjamim Arantes, 
461, Jd. Paraiba, Aparecida/SP, filho de Moises Rodrigues e Maria 
Natalina de Oliveira Rodrigues. Ela, nacionalidade brasileira, Assistente 
administrativo, solteira, nascida no dia 10 de janeiro de 1990, residente 
e domiciliada na Rua Benjamim Arantes, 461, Jd. Paraiba, Aparecida/SP, 
filha de Jose Francisco de Lima Filho e Maria Aparecida Ribeiro de Lima
1977 -Geraldo Aparecida Villas Bôas e Elaine Cristina Pinto. Ele, 
nacionalidade brasileira, Func. Publ. Municipal, divorciado, nascida no dia 
02 de junho de 1970, residente e domiciliada na Av. Zeze Valadão, 476, 
São Roque, Aparecida/SP, filho de Jose Villas Bôas e Izaura Maria Villas 
Bôas. Ela, nacionalidade brasileira, Func. Publ. Municipal, divorciada, 
nascida no dia 16 de junho de 1975, residente e domiciliada na Av. Zeze 
Valadão, 476, São Roque, Aparecida/SP, filha de Sebastião Candido 
Pinto e Nilsa Isabel Pinto
1978 -Fabiano de Campos Borges e Ana Laura Alves Lopes. Ele, 
nacionalidade brasileira, bancario,  solteiro, nascida no dia 08 de 
setembro de 1981, residente e domiciliada na Rua Jose Monteiro do 
Amaral, 380, Jd. Paraiba, Aparecida/SP, filho de Joel Alves Borges e 
Terezinha Aparecida de Campos Borges. Ela, nacionalidade brasileira, 
empresária, solteira, nascida no dia 26 de julho de 1981, residente e 
domiciliada na Rua Jose Monteiro do Amaral, 380, Jd. Pariba, Aparecida/
SP, filha de Antonio Lopes e Cecilia Regina Alves Lopes
1979 -Jeferson Junior Ribeiro e Walquiria Geovana da Conceição 
Candido. Ele, nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascida no 
dia 08 de janeiro de 1985, residente e domiciliada na Rua Benedito Garcia 
dos Reis, 574, São Francisco, Aparecida/SP, filho de Jose Divino Ribeiro 
e Lucia Helena Uchôas Ribeiro. Ela, nacionalidade brasileira, monitora, 
solteira, nascida no dia 05 de julho de 1986, residente e domiciliada na 
Rua Benedito Garcia dos Reis, 574, São Francisco, Aparecida/SP, filha 
de Francisco Candido de Araujo e Maria Luiza da Conceição Rodrigues.

Editais de Proclamas — APARECIDA

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEFFERSON DE SOUZA SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, profissão marceneiro,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 4 de junho
de 1993, residente e domiciliado Avenida Prefeito Nicanor Ramos Nogueira nº 675,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO DE ALMEIDA SANTIAGO
e VANIA MARIA FERNANDES DE SOUZA.
THÁBATA CRISTINA PRADO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 6 de
abril de 1994, residente e domiciliada Avenida Benedito Pires Cesar nº 995, Araretama,
em Pindamonhangaba SP, filha de JORGE ZEFERINO DO PRADO e MARCIA CRISTINA
MONTEIRO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  15 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
forjaria, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia
24 de agosto de 1980, residente e domiciliado Rua José Benedito Teixeira César, 24,
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de EDGARD VERISSIMO PEREIRA e DALVA
MARIA DA SILVA.
VANESSA ALVES AURILIO, de nacionalidade brasileira, profissão supervisora, estado
civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 8 de
junho de 1988, residente e domiciliada Rua Jacareí, 281, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filha de MARINO DE CARVALHO AURILIO e VANILDA VIEIRA
ALVES AURILIO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  15 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ FELIPPE SILVA LIMA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão analista
de suporte, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 7 de abril de 1993, residente e domiciliado Rua Antonio Cesar nº 146,
Parque das Palmeiras, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CASSIO PEREIRA
RIBEIRO e KARINA VITALLI SILVA LIMA RIBEIRO.
BIANCA PEREIRA CONTE, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Diadema-SP, no dia 30 de outubro de
1996, residente e domiciliada Rua Antonio Cesar nº 146, Parque das Palmeiras, em
Pindamonhangaba SP, filha de ANDERSON AUGUSTO CONTE e LUCIANA PEREIRA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  15 de fevereiro de 2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2018 PROC. Nº 723/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de uso nos cursos de corte e costura, artesanato e pintura 
em tecido, oferecidos gratuitamente pelo Fundo Social de Solidariedade às pessoas de 
situação de vulnerabilidade social, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MARCOS OTAVIO VIOTO ME CNPJ: 19.750.321/0001-31
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 04, 15, 24, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 49, 59, 62, 63, 64, 71,
72, 74, 84, 85.
VALOR TOTAL: R$ 15.128,50 (quinze mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo nº 129/19GPRO – PP nº 05/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: IVANILDO DOS SANTOS RIBEIRO COSTA - MEI
CNPJ: 24.806.460/0001-70
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12 
(doze) meses a partir de 14/03/2019, conforme estabelecido na cláusula 2.1
do contrato original e no artigo 57, II, da Lei nº 8666/93;
Cláusula Segunda – O valor global do presente aditamento é de R$ 22.800,00 (vinte
e dois mil e oitocentos reais).
Cláusula Quarta – A contratada renuncia neste ato o reajuste contratual;
Cláusula Quinta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2019.

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, e a vista
do Parecer nº. 109/19, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
n°1605/2019GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
Aquisição de lanches para o “Programa Time do Emprego”, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, para
contratação da seguinte empresa:
LILIANE DE ANDRADE MELO DE PAULA - ME CNPJ Nº: 27.800.445/0001-02

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, e a vista
do Parecer nº. 109/19, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
760/2019GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
Aquisição de estantes metálicas para assistência farmacêutica, atendendo as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde, para contratação da seguinte empresa:
DERNEVAL PEREIRA DA SILVA - ME CNPJ Nº: 32.115.325/0001-06

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 PROC. Nº 18/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Prestação de serviços de escavadeira hidráulica com peso den17 toneladas e
operador, para limpeza no aterro de resíduos no Novo Horizonte e drenagens nas estradas,
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência –
Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA EPP CNPJ: 32.327.348/0001-84
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 110.400,00 (cento e dez mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 PROC. Nº 26/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hidrojato,
autovácuo e vac-all com motorista e de microfilmagem e televisionamento de tubulação com
operador, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: T.N.P. SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 04.745.888/0001-42
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02.
VALOR TOTAL: R$ 258.000,00 (duzentos cinquenta e oito mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2018 PROC. Nº 648/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de insumos para pacientes insulinodependentes de Lorena, conforme
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP CNPJ: 15.725.489/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 14.
VALOR TOTAL: R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2018 PROC. Nº 680/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de produtos de higiene pessoal para atender necessidades de crianças
matriculadas nas creches (Berçário I e II, Maternal I e II e 1ª e 2ª fase e alunos com 
necessidades especiais do ensino fundamental da rede municipal de ensino, conforme
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP CNPJ: 14.459.158/0001-39
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 09, 16.
VALOR TOTAL: R$ 3.299,80 (três mil duzentos noventa e nove reais e oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2018 PROC. Nº 685/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de computadores para atender as necessidades da UNIVESP –
Universidade Virtual do Estado de São Paulo, conforme descrição, quantitativos e demais
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA CNPJ: 03.440.213/0001-22
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 5.145,00 (cinco mil cento quarenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 13/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/19 - PROC. Nº 33/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo objeto é aquisição 
parcelada de pneus e câmaras de ar novos para uso nos veículos pertencentes a frota 
municipal, a realizar-se às 09h30min no dia 07 de março 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 MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AUDIÊNCIA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS Através do Prefeito 
Guilherme Carvalho da Silva, comunica que realizará no dia 27 de 
fevereiro de dois mil e dezenove (27/02/2019), às 18:00 horas no 
prédio da Câmara Municipal de Silveiras, AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA 
AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO TERCEIRO 
(3º) QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018.
Silveiras, 18 de fevereiro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste convocar os 
candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada 
na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h 
no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará 
a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: 
DANIELLE LOURENCO DE OLIVEIRA RG: 43917417X, BEATRIZ DE FATIMA DA SILVA 
RG: 321767421, LUIZA C DE ANDRADE MARTINS VERNARECCIA E OLIVEIRA RG: 
563822156, ALESSANDRA MARA DE OLIVEIRA RG: 467933273, MARIA FERNANDA 
DRESE FROTA MONTEIRO LINO RG: 593330183, TATIANE DA SILVA ANDRADE 
DE OLIVEIRA RG: 620772074, VICENTE DE PAULA NETO RG: 30352126, LUCIANA 
ALBERTA MARTINS SILVA TENORIO RG: 328386972, ANA LUCIA MASSON LOPES RG: 
256737770, NADIA ALVES DA CUNHA ASSIS RG: 187299845, KAREN GODOY DOS 
PASSOS RG: 435713942, TATIELLY CRISTINE SIQUEIRA OLIVEIRA RG: 425330229, 
EVELYN JULIA DOS ANJOS RG: 400549773, SANDRA DE LIMA RIBEIRO DOS SANTOS 
RG: 195198025, PATRICIA DE FATIMA MARTINS RG: 299086033, LIVIA LOUISE BARCHI 
RG: 438815580, MARIA FERNANDA ANDRADE DE AGUIAR RG: 0205271380, RITA DE 
CASSIA DOS SANTOS ALCANTARA RG: 364754667, JULIANA ROCHA GONCALVES DA 
SILVA RG: 266603018, SONIA MARGARETE QUASSI CORTEZ RG: 130692608, KELVIUS
RICARDO DE OLIVEIRA FERNANDES RG: 293134613, HILDELENE BARBOSA CRUZ 
RG: 178510063, WAGNER JOSE DOS REIS RG: 581527926, TIAGO PIRES DE ARAUJO 
RG: 359250038, CAIO HENRIQUE ALBUQUERQUE JARDIM RG: 284143641.
Lorena, 18 de FEVEREIRO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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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

Materiais passam a ser encaminhados por fabricantes e cooperativas; ação combate contaminações

Prefeitura amplia descarte de resíduos 
eletrônicos para moradores em Ubatuba

Foto: Divulgação PMU

Lucas Barbosa
Ubatuba

Para conter o aumento do 
descarte irregular de resíduos 
eletrônicos nos rios e praias de 
Ubatuba, a Prefeitura ampliará 
na próxima segunda-feira o 
serviço destinado ao recebi-
mento destes materiais. Além 
de prejudicar o meio ambiente, 
o despejo dos aparelhos oferece 
risco a turistas e moradores.

Durante o ano passado, mu-
tirões de limpeza constataram 
um crescimento de resíduos 
eletrônicos recolhidos dos rios 
e praias. Para amenizar a situa-
ção, desde 3 dezembro a sede 
da secretaria de Meio Ambiente 
conta com um espaço para o 
descarte de pilhas, baterias e 
lâmpadas fluorescentes.

Ampliando a medida de pre-
servação ambiental, a cidade 
anunciou na última semana 
que passará também a receber 
os seguintes tipos de lixos ele-
trônicos: aparelhos celulares, 
aparelhos de DVD e CD, câme-
ras fotográficas, computadores, 
televisões, rádios, impressoras 
e notebooks. 

O secretário de Meio Am-
biente, Guilherme Adolpho 
Penteado, explicou que além 
de causar danos à natureza, o 

Lixos eletrônicos recuperados em área da orla de Ubatuba; cidade mantém preocupação com resíduos e realiza ação para evitar problemas

descarte irregular representa 
um alto risco aos turistas e 
moradores do município. “Os 
resíduos eletrônicos possuem 
componentes químicos alta-
mente tóxicos, que oferecem 
um grande perigo de contami-
nação. A nossa expectativa é 
que este novo serviço contribua 
para uma redução considerável 
de aparelhos eletrônicos lança-
dos ao mar”. 

O chefe da pasta revelou ain-
da qual será a destinação dos 
objetos recolhidos. “Seguindo 
a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, encaminharemos parte 
deste material para os próprios 
fabricantes dos aparelhos ele-
trônicos que deverão dar uma 
finalidade a ele. Já o restante 
será levado para cooperativas 
de reciclagem. É importante 
ressaltar que estamos estudan-
do em breve implantar novos 
pontos de recolhimento pelo 
município”. 

Local – Os interessados em 
descartarem os lixos eletrôni-
cos deverão comparecer à sede 
da secretaria do Meio Ambien-
te, localizada à rua Dona Maria 
Alves, 926, no Centro. Caso 
tenham dúvidas, os moradores 
devem entrar em contato com 
a Prefeitura através do telefone 
(12) 3833-2439.

Prefeitura de Queluz aguarda votação na 
Câmara para contar com videomonitoramento

A Prefeitura de Queluz en-
caminhou na última semana 
um projeto referente à im-
plantação de câmeras de mo-
nitoramento por imagens de 
áreas públicas. O plano prevê 

a autorização para a realização 
do termo de parceria com a se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, que 
visa à prevenção de crimes e 
violências através do Sistema 
Detecta – V.3.0.

O programa servirá para 
operacionalização, comparti-

Lucas Barbosa
Ubatuba

lhamento de dados e informa-
ções, de interesse da segurança 
pública e da mobilidade urba-
na. Também a implantação de 
câmeras de segurança pelo 
município em vias públicos.

Guaratinguetá já aderiu ao 
sistema de monitoramento, o 
COI (Centro de Operações In-

tegradas) da Polícia Militar. A 
central conta com quarenta câ-
meras de monitoramento, que 
vão auxiliar na segurança das 
principais vias do município 
e na fiscalização do trânsito. 


