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Durante um evento em 
Taubaté, na sexta-feira (18), o 
prefeito Marcus Soliva (PSC), o 
governador João Doria (PSDB) 
e o secretário de Estado da 
Habitação, Flávio Amary anun-
ciaram as construções e verbas 
para Guaratinguetá. O valor de 
R$1.001.000 será destinado 
como auxílio do programa 
Nossa Casa no Residencial 
Itália.

Outro anúncio para o mu-
nícipio é a construção de 36 
casas do CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano), no bairro 
Santa Luzia.

No encontro, o governador 
autorizou a ordem do início 
de serviços, que já faz parte 
de uma nova modalidade da 
secretaria de Habitação, o 
Nossa Casa (CDHU). O pro-
grama Nossa Casa tem como 
objetivo realizar parcerias 
entre Governo do Estado, pre-
feituras, e iniciativa privada 
para estimular o crescimento 
de unidades habitacionais 
para famílias com renda até 
três salários mínimos. No 
Residencial Itália, 77 famílias 
serão contempladas.

Segundo o gerente regional 
da CDHU, Francisco Vieira, o 
Tchesco, as construções do 
Santa Luzia tiveram as assina-
turas na ordem de serviço, mas 
aguardam o processo licitató-
rio para início. “Temos outro 
projeto da CDHU, em Guará, 

Estado anuncia obras da CDHU e auxílio 
habitacional para 77 famílias em Guará
Encontro reuniu Soliva e Doria para anúncios; ordem de serviço foi assinada para ações com foco social

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva e o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary, em anúncio de um novo residencial do CDHU no Palácio dos Bandeirantes

Fabiana Cugolo 
Guaratinguetá

Fotos: Reprodução PMG

Câmara derruba veto de Isael para desembarque 
fora de ponto de ônibus a pessoas com deficiência
Discussão entre Executivo e vereadores aborda condições oferecidas a passageiros do transporte público de Pinda

Com apelo popular, a Câmara 
de Pindamonhangaba derru-
bou, na última segunda-feira 
(28), o veto do prefeito Isael 
Domingues (PL) sobre o projeto 
que permite o desembarque 
de pessoas com deficiência 
entre as paradas de ônibus. A 
proposta foi encaminhada pelo 
vereador Herivelton Vela (PT).

A ideia é atender uma série 
de pedidos dos usuários do 
transporte público municipal. A 
votação do projeto foi acompa-
nhada por diversas pessoas que 
solicitaram um novo sistema 
com mais acessibilidade. “Rece-
bo reclamações de pessoas com 
dificuldade porque o ponto de 
ônibus fica longe de casa, que 
falta política de inclusão, que 
falta acessibilidade. Realmen-
te, essas pessoas necessitam 
de atenção. Fiquei espantado 
com o veto total a um projeto 
tão importante, mas felizmente 
conseguimos reverter”, ressal-
tou o autor do projeto.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A sessão da Câmara de Pindamonhangaba, que derrubou o veto do prefeito sobre liberação para desembarque especial para deficientes

No documento com ar-
gumentação para o veto, o 
Executivo destacou: “Em que 
pese a nobre intenção do 
vereador, autor da proposta, 
existem razões de ordem 
legal que impedem a sanção, 
em função da constatação 
de inconstitucionalidade 
formal (vício de iniciativa) 
e material, impondo-se seu 
veto total”. O texto, assinado 
pelo prefeito, solicita aos 
vereadores que acolhessem 
a medida, pedido que não 
foi acatado, pois o veto foi 
derrubado por unanimidade 
na Casa.

O projeto de lei permite 
que os usuários do transporte 
público de Pindamonhan-
gaba, com deficiência ou 
mobilidade reduzida, possam 
descer do veículo fora das 
paradas de ônibus, desde que 
seja respeitado o percurso da 
linha. Segundo o regimento 
da Casa, a Prefeitura possui 
48 horas para promulgar a 
lei, caso contrário a promul-
gação pode ser realizada 
pelos parlamentares.

conversamos com o Soliva, 
será no Santa Luzia mesmo, 
que consiste em mais 44 uni-
dades. Estamos acertando a 
fusão das matrículas”, revelou.

O valor do contrato para as 
obras no bairro Santa Luzia é 
de R$ 1.821.205,01, e o prazo 

para execução é de quatro 
meses. O conjunto habitacio-
nal ficará na rua José Verza. 
As casas serão compostas 
por dois dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de 
serviço e área útil de 52,96 
metros quadrados. O sorteio 

de seleção das famílias foi 
realizado em julho do ano 
passado.

Na região, outras cidades 
já têm disponíveis áreas para 
novos empreendimentos do 
Estado como Canas, Silvei-
ras, Bananal e Queluz, mas 

de acordo com Tchesco, por 
impasses entre governo es-
tadual e federal e com a 
remodelagem da CDHU sem 
a participação da Caixa Eco-
nômica Federal, as parcerias 
serão diretamente feitas entre 
Estado e prefeituras.
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Prefeitura anuncia mutirão de 
oftalmologia para cadastrados 
no Sisreg de Pindamonhangaba

Max Barros

Sylvio Ballerini

Política a conta-gotas...
Show do ‘milhão’

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico de Cachoeira 
Paulista, Luís Carlos Pugialli, foi 
alvo de questionamentos ao vivo e 
em cores dos vereadores na sessão 
desta terça-fei-
ra. Como ‘ba-
gre ensaboado’ 
soube driblar a 
falta de educa-
ção e respeito 
de Max – que 
além da ausên-
cia de cultura, 
se esquivou da 
artilharia pesada do presidente Ro-
dholfo Veterinário. Respondeu em 
alto e bom tom ao Brejão e trocou 
figurinhas com Alexandre Alvez 
sobre sugestão de projetos. Da 
mesma forma subiu a bola da petista 
Thálitha Barboza com o projeto de 
apoio às mulheres, e foi gentil com 
a Adriana Vieira.

Pingos nos ‘Is’
Se a ideia do Max era expor 

ou ridicularizar o secretário Luís 
Carlos Pugialli com sua convoca-
ção para prestar esclarecimentos, o 
‘tiro saiu pela culatra’. Pugialli de-
monstrou firmeza e fez da sabatina 
dos vereadores um trampolim para 
esclarecer sobre sua vida pessoal, 
profissional e familiar diretamente 
da tribuna da Câmara Municipal, 
mostrando, com classe, quem são 
os mentirosos e caluniadores de 
Cachoeira.

Malha fina
Entre mudanças de redação em 

leis, projetos, vetos, denominações 
de vias públicas, a Câmara de Gua-
ratinguetá disse sim para o título de 
cidadão honorário ao prefeito Mar-
cus Soliva e ‘não’ para o homem 
que de comunicação radiofônica 
do pedaço, na sessão desta terça-
-feira. Segundo a boca-pequena, 
a ‘média’ que o vereador Vantuir 
Farias intencionava fazer com o 
figurão dos microfones encontrou 
indiferença e oposição entre alguns 
colegas que resolveram mandar um 
recado em dose dupla; para dentro 
e fora da Casa de Leis. Perguntem 
ao Orville!!!

Não dá um jeito, vai de outro
Na falta de votos para aprovar 

mais uma CEI na Câmara de Pinda, 
desta vez para levantar os gastos da 
Prefeitura com a Covid-19, o verea-

dor Herivelton 
Vela (PT) está 
prometendo re-
presentar a ad-
ministração na 
Polícia Fede-
ral, Ministério 
Público Fede-
ral e Tribunal 
de Contas. Pela 

manifestação do petista na tribuna 
da Câmara, ele suspeita que valores 
pagos em equipamentos e progra-
mas de conscientização no combate 
a pandemia foram superestimados.

Fazendo coro
Fazendo coro com a oposição, 

o vereador Norbertinho Moraes 
(PP), como de praxe, também deu 
sua agulhada na administração Isael 
Domingues, na sessão de Câmara 
desta semana, ao mencionar a 
CEI que está levantando supostas 
irregularidades na Educação muni-
cipal – made-in-Vanone. Disseram 
que houve manifestação da plateia, 
quando Norbertinho ocupou a tri-
buna. Só não souberam dizer se foi 
em apoio ou protesto ao ‘homem 
de negócios’...  

Festa de lançamento
O que não tem faltado neste pe-

ríodo pré-eleitoral são as programa-
ções no Palácio dos Bandeirantes, 
seguida do desfile de prefeitos, na 

Herivelton Vela Antonio Carlos Junior

maioria das vezes, acompanhados 
de seus secretários - quanto mais, 
melhor. Nesta semana, no primeiro 
ato da peça 'Doria presidente', foi 
o auxílio para quem perdeu ente 
querido para Covid-19. Aliás, 'para 
quem perdeu', é muita gente. Para 
receber esse benefício do Estado, 
a família enlutada precisa estar ca-
dastrada na assistência social de sua 
cidade e torcer bastante para estar 
enquadrada no perfil exigido pelo 
governo. Caso contrário, será como 
o 'Vale Gás' lançado dias atrás, com 
muita publicidade na TV, mas para 
conseguir...

Primeira fila
Não será por faltas nas progra-

mações do Estado que o prefeito 
Sylvio Ballerini vai deixar de rece-
ber os recursos que o Governo está 
destinando aos municípios. Nesta 
terça-feira, o 
prefeito e sua 
equipe marca-
ram presença 
novamente no 
l a n ç a m e n t o 
do 'SP Acolhe' 
do governador 
João Doria. 
Aproveitando 
sua ida ao Palácio para reforçar 
algumas verbas pendentes, princi-
palmente dos convênios com a Santa 
Casa de Lorena, Sylvinho retornou 
da capital já 'com a senha' para acer-
tar com o DER os 12 quilômetros de 
uma nova vicinal prometida pelo go-
vernador. O prefeito também deixou 
projeto para restauração de mais 5 
estradas rurais do município...

Pequeno e forte
Comenta-se que Silveiras tem 

sido destaque nos governos Estado 
e Federal. Pelo Ministério da Saúde, 
o município se tornou referência em 
ESF - Estratégia Saúde da Família 
e aparelhamento dos equipamentos 
com especialidades médicas. Outro 
ponto positivo está na Educação, 
que além de manter os alunos em 
atividades, já distribuiu a 11ª etapa 
dos Kits Merenda em toda rede de 
ensino. Pelo Governo do Estado, 
uma das cidades mais rápidas em 
executar as obras com as verbas 
recebidas.

Aposta 2022
Circula pela orla do Litoral Norte 

que o ex-prefeito Antônio Carlos 
joga com duas possibilidades en-

tre seus filhos 
para eleição do 
ano que vem, 
Micheli Vene-
ziani - presi-
dente do Fundo 
Social de São 
Sebastião - ou 
Antônio Carlos 
Junior - verea-

dor em Caraguatatuba. Ambos, com 
boas experiências nas urnas e com 
possibilidades de se elegerem para 
deputado estadual e com influência 
eleitoral em todo Vale.

Votos diferenciados
Em fase de construção de cam-

panhas eleitorais, Lorena pode 
ter a oportunidade de ser base de 
lançamento de uma candidatura 
promissora à 
Câmara Fe-
deral: Daniel 
Munduruku, 
que passou pe-
las urnas em 
2020, pode fa-
zer a diferen-
ça no ano que 
vem. Daniel 
tem sido destaque como escritor na 
grande mídia, disputando uma das 
vagas na ABL - Academia Brasileira 
de Letras, com ênfase em sua cultura 
indígena e a quantidade de livros 
lançados.

Daniel Munduruku

Fotos: Reprodução PMP

Projeção do novo Mercado Municipal de Piquete, que deve receber investimentos para restauração, parte de plano de governo

Thales Siqueira
Piquete

A Prefeitura de Piquete conse-
guiu uma verba de R$ 700 mil para 
reformar o Mercado Municipal. A 
proposta para o local, que atual-
mente está desativado, foi apre-
sentada para a população em um 
vídeo divulgado nas redes sociais. 
O projeto se encontra em fase de 
regularização da documentação 
e ainda não há uma data prevista 
para o início das obras.

Segundo o prefeito Rômulo Kazi-
mierz, o Rominho (PDSB), a verba 
foi disponibilizada pelo Estado, 
em ação da secretaria de Desen-
volvimento Regional. “A reforma e 

Piquete projeta reforma do 
Mercadão com R$ 700 mil 
Atualmente desativado, prédio do centro comercial é foco 
de planejamento que tenta fomentar a economia municipal

reabertura do mercado propiciará 
mais empregos aos comerciantes, 
além de fomentar a economia local. 
O espaço tem por objetivo ser um 
ponto de encontro para o municí-
pio, reunindo população e turistas 
para entretenimento”.

O secretário de Obras e Serviços, 
José Roberto Fonseca; o secretário 
adjunto, Rômulo Pires e a arquiteta 
Fernanda de Carvalho respondem 
pelo projeto, que projeta a criação 
de espaço para exposições de artis-
tas locais, espaços de convivência, 
praça de alimentação e um palco 
para pequenas apresentações. A es-
trutura terá ainda sanitários aces-
síveis, fraldário, estacionamento e 
bicicletário. A pequena pracinha 
que existia na frente do Mercado 

será resgatada e trazida para a 
nova composição do ambiente.

“A proposta da revitalização é 
trazer novos usos para o espaço 
tornando-o mais moderno e atrati-
vo. Para a fachada a ideia é manter 
a originalidade, mas adicionando 
pequenos toques atuais. Na deco-
ração serão incorporados peque-
nos trechos do Hino de Piquete”, 
destacou a arquiteta.

Os boxes que antes eram utili-
zados para comércio de frutas e 
verduras serão disponibilizados 
para os artesãos, empórios e lan-
chonetes. O desenho original será 
mantido com os boxes no mesmo 
lugar, mas para o novo acabamento 
será utilizado cimento queimado, 
tijolo à vista e tubulação exposta.

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
informou que na última segunda-fei-
ra do mês (28) iniciará o atendimento 
por meio de um mutirão de oftalmo-
logia. O intuito do serviço, que será 
prestado no estacionamento da sede 
do Executivo, é finalizar as consultas 
da primeira fase do evento, que acon-
teceu em outubro do ano passado.

Os interessados no atendimento de-
vem procurar a secretaria da Saúde 
para realizar o agendamento, já que a 
Prefeitura só realizará o atendimento 
de 250 pessoas por dia, para evitar 
a aglomeração.

A consulta só será destinada aos 
cadastrados na fila do sistema de 
saúde da Sisreg (plataforma on-line 
nacional de agendamento de exames 
e consultas com especialistas).

O evento tem duração de nove 
dias e terá atendimento de segunda 
a sábado, das 7h às 11h e das 13h 
às 17h até o dia 8 de julho.

A expectativa do governo é aten-
der mais de mil pessoas com a 
iniciativa.Atendimento à idosa durante mutirão oftalmológico em Pinda, inicado nesta semana
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CDHU oferece negociação de 
dívidas para inadimplentes
Novo asfalto deve garantir melhoria na Abel Fabrício Dias 
e Amador Bueno da Veiga; valor é de 10% do orçamento

Proposta garante aporte para equilíbrio familiar, vítimas do coronavírus

Durante visita a Guaratin-
guetá, na última segunda-
-feira (21), o presidente da 
República, Jair Bolsonaro 
(sem partido), anuncia a verba 
de R$ 1,9 milhão à Santa de 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Casa de Misericórdia. Entre a 
comitiva presidencial estava 
a deputada federal Carla 
Zambelli (PSL), parlamentar 
que destinou a emenda para 
o hospital.

Além do anúncio, o pre-
sidente e sua equipe com-
pareceram à cerimônia de 

formatura da EEAR (Escola de 
Especialistas de Aeronáutica) 
e conheceram a UPA (Unida-
de de Pronto Atendimento), 
obra que foi financiada pelo 
Governo Federal e atualmente 
é hospital de campanha contra 
Covid-19.

O recebimento da verba será 

Hoje quero te convidar a um exercício de empatia, e 
para isso proponho o acesso a algumas memórias.
Sabe aquelas sensações repentinas? Aquele 
desconforto emocional do qual não se reconhece a 
fonte e nem a qualidade. Você não sabe bem se é 
raiva ou tristeza, você só sente, e acaba agindo com 
um nível maior de intolerância quando se vê diante 
de situações de desagrado. Mas você decide avaliar 
essa emoção e tenta retomar o momento em que ela 
surgiu. Desse modo consegue identificar e entender o 
que sente e “por quem” ou “por que” sente.
Pronto, você agora pode colocar energia emocional 
em um ponto específico, você pode decidir o que 
fazer com isso, pode optar por deixar pra lá, como 
pode confrontar o problema, porque esta é agora uma 
emoção de seu conhecimento e propriedade. Logo, o 
poder de condução está em suas mãos.
Toda essa introdução é para ilustrar o quanto é 
mais fácil conduzir a raiva, a tristeza ou a ansiedade 
quando a reconhecemos e identificamos a causa. Em 
situação contrária, apenas a sentimos, e reagimos a 
ela à medida que eventos do cotidiano aumentem sua 
proporção.
Agora me responda: “seria esta uma experiência mais 
fácil a uma criança?” Não! A criança, assim como o 
adulto, se desorienta mediante as emoções que agem 
como desconhecidas, o que possivelmente pode 
aumentar sua ansiedade.
Então, hoje te sugiro conduzi-la nessa tarefa de 
identificação. Quando perceber o comportamento, 
ajude-a a associar a uma emoção e ofereça acolhimento. 
Exemplo: “filho, percebo que esteja com raiva, eu 
entendo, também me sinto muitas vezes assim, você 
tem esse direito, só não pode gritar ou agredir alguém 
pelo que sente”!
Conhecimento é poder! Uma vez que se reconhece o 
sentimento, é possível escolher a melhor maneira de 
conduzi-lo! Você pode tornar essa uma tarefa mais 
fácil à sua criança!

Meu nome é Márcia Freire, sou psicóloga 
clínica formada há onze anos e minhas principais 
demandas de intervenção são comportamentos 
de oposição infantil e suporte materno. Atendo 
também outras demandas, dentre elas, demandas 
de inclusão. A partir desta data estarei por aqui 
trazendo temas de reflexão materna e dicas de 
manejo de comportamento infantil. Que o conteúdo 
te acrescente, mas que você o leia sempre alinhada 
ao que lhe é próprio, para que desse modo eu seja 
ferramenta de encontros, descobertas e reinvenção. 
Conte comigo!

Contatos:
(12) 99124-4834

instagram.com/mafreirepsi
CRP: 100/286

Ajude o seu filho 
a compreender a 
emoção que sente!

O governo do Estado de 
São Paulo lançou na última 
terça-feira (29) o programa 
SP Acolhe, que promete um 
auxílio mensal de R$ 300 a 
famílias carentes que perde-
ram um integrante familiar 
por causa da Covid-19. A 
ação deve oferecer mais 
de 11 mil bolsas em todo 
estado. 

O benefício será pago 
às famílias inscritas no 
CadÚnico, que possuem 
renda mensal de até três 
salários mínimos (R$ 3,3 
mil) e tenham perdido al-

Da Redação
RMVale

Programa "SP Acolhe" cria 
auxílio de R$300 a famílias 
que perderam parentes 
durante pandemia de Covid

gum familiar (cônjuge, mãe, 
pai, avô, avó, filho ou filha 
e outros parentes) para a 
Covid-19. O programa vai 
considerar todas as estrutu-
ras familiares, com exceção 
de composição unifamiliar 
(uma única pessoa).

Além disso, os interessa-
dos devem fazer uma con-
sulta informando o número 
NIS (Número de Identifica-
ção Social) no site bolsado-
povo.sp.gov.br. De acordo 
com Prefeitura, o primeiro 
pagamento será efetuado no 
próximo dia 20 e o último 
no mês de dezembro, tota-
lizando R$ 1,8 mil. Segundo 
o Estado, o programa deve 
beneficiar 11.026 famílias 

e  terá um investimento de 
R$20 milhões.

Programas sociais - O SP 
Acolhe é o segundo benefí-
cio lançado pelo governo do 
Estado neste mês. No último 
dia 17, o governo tucano 
lançou o programa Vale Gás. 
Na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), as cidades 
de Caçapava, Campos do 
Jordão, Caraguatatuba, Cru-
zeiro, Guaratinguetá, Lore-
na, São José dos Campos, 
São Sebastião, Tremembé, 
Bananal e Ubatuba foram 
contempladas.

De acordo com o projeto, 
as famílias inscritas no Ca-
dÚnico (sem Bolsa Família) e 

com renda mensal per capi-
ta de até R$178 terão aces-
so a três parcelas bimestrais 
do benefício, no valor de R$ 
100 cada, a serem pagas 
entre julho e dezembro 
de 2021. A previsão para 
o pagamento da primeira 
parcela do benefício é 20 
de julho.

Para saber se poderá ser 
inserido no programa, o 
cidadão deve entrar no site 
oficial do Vale Gás (valegas.
sp.gov.br) e consultar a 
elegibilidade ao benefício. 
O site já está disponível e 
basta digitar o número do 
NIS (Número de Inscrição 
Social) para ter acesso às 
informações.

Apresentação do programa São Paulo Acolhe, no Palácio dos Bandeirantes; sistema tenta amenizar impactos da crise sobre famílias

dividido em duas etapas. Na 
primeira, serão destinados R$ 
1 milhão. A expectativa é que 
o dinheiro seja disponibiliza.
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
pisc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 1 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Aceito car-
ro. Aceito proposta. 
Documentado! Valor: 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições f i-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. Casa com 
2 andares, 4 quartos, 
3 banheiros, sala de 
estar, sala de jantar, 
cozinha, quintal, área 
de serviço e sacada 
interna. Valor: R$ 
385mil. Telefone: (12) 
98105-4394

Silveiras: Vende-se 
sítio com 30.000m², 
casa com 7 cômo-
dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdura 
e legumes, represa 
de peixes, entre vá-
rias outras árvores 
frutíferas. Terreno 
com nascente de 
água, energia elétri-
ca e documentação 
em dia. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99106-
0010

Guaratinguetá: Aten-
ção! Vendo terreno 
pronto para construir, 
melhor local. 250m². 
Documentação Ok! 
Só 125mil Telefone: 
3132-3132

Pindamonhangaba: 
Casa grande e espa-
çosa com 400m² de 
térreo sendo 267m² 
de área construída 
em rua tranquila e 
segura. Casa com 
piso todo frio, ava-
randada de todos 
os lados, com vigi-
lância 24 horas por 
dia. São 3 quartos, 
banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
e garagem coberta 
para carros. Edícula 
com 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro e 
todos os ambientes 
espaçosos. Valor: R$ 
360.000,00.  Telefo-
ne: (12) 3527-4671

Roseira: Vendo casa 
de 2 quartos (1 suí-
te), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina e 
churrasqueira! Valor: 
R$ 400.000,00 Tele-
fone: (12) 3646-2288

Cruzeiro: Vendo ter-
reno, bairro Itagaça-
ba. Metragem 15x22. 
Contrato de compra 
e venda. Aceito pro-
posta. Aceito carro. 
Valor: R$ 35mil. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa no 
Santa Luzia! 3 quar-
tos, 2 banheiros, 1 
sala, 1 cozinha, 2 
vagas para carro. 
Aceito casa na praia! 
Aceito casa de me-
nor preço! Aceito car-
ro! Aceito proposta 
descente! Valor R$ 
295.000,00. Telefo-
ne: (12) 99677-9611

Ubatuba: Vendo ou 
t roco chácara de 
45.000m² na Serra 
da Bocaina Paulista. 
Lugar de rara beleza, 
tranquilidade total. 
A documentação é 
cristalina. Aceito tro-
ca por área praiana, 
nas cidade entre Pa-
raty e Paranagua. 
Aceito carro grande 
de trabalho na tran-
sação. Valor: R$

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 
garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 
Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
R$ 2.800,00. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 
mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-

soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 
mesa de ping-pong, 
piscina natural no 
rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 
500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 
Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-
vanderia, mezanino, 
2 vagas na garagem, 
sala para 2 ambien-
tes. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 98840-
8172

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento no 
Beira Rio I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro e área de 
serviço. Garagem 
para 1 carro. Telefo-
ne: 99676-2284

Cunha: Pousada Si-
riema. Instalações 
modernas, possuin-
do 5 suítes equipa-
das com TV, frigobar 
e wi-fi. Telefone: (12) 
997158337

Guaratinguetá: Alu-
ga-se apar tamen-
to no Jardim Rony, 
1.200 + Condomí-
nio. Telefone: 99748-
8386

Aparecida: Pousadas 
perto do Santuário 
Nacional. Ambiente 
familiar e tranquilo 
para você e sua fa-
mília descansar. À 
200m da pr imeira 
capela da Cidade. 
Telefone: (12) 99782-
1892

Guaratinguetá: Alu-
ga -se casa, com 
um quarto, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço. Próximo ao 
centro, supermerca-
do, padaria. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(11) 98321-6852

Cunha: Venha des-
frutar de muita paz 
e tranquilidade cur-
tindo um friozinho. 
Casa simples, tipo 
rancho, com fogão 

Diversos
Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom e 
preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
casamentos ou even-
tos. Noivos, padri-
nhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 

99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiár ios/colméias 
(6 meses de carên-
cia: Telefone: (12) 
99640-4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se 
Barbie cantora. Duas 
l i n d a s  b o n e c a s , 
sem qualquer tipo 
de defeito, rabisco, 
furos. Funcionando 
perfeitamente. Com 
todos os itens. En-
trada para MP4. Sem 
caixa. Preço negoci-
ável. R$ 40,00. Tele-
fone: (12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo lindo Sony 
Shake, 1.500 wats 
de potenciais RMS, 
preço de hoje, so-
m e n t e  h o j e  R $ 
1.300,00. Telefone: 
(12) 98200-8144

Guaratinguetá: Ven-
do título do Itaguara 
por R$ 3.000m im-
perdível. Falar com 
Mateus ou Cris. Te-
lefone: 98222-1936

Pindamonhangaba: 
Bose Sound l ink ! 
Conexão Bluetooth. 
Produtos da Bose 
estão no topo em 
qualidade de som. 
Único dono. Valor: 
R$ 980.00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Cruzeiro: Vendo ba-
lança digital de co-
zinha, só 35.00! Sua 
dieta e suas receitas 
na medida certa. Fa-
lar com Kelly. Telefo-
ne: (61) 98572-9630

Guaratinguetá: Pas-

Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores e 
aprovações em geral. 
Desenvolvimentos 
de estudos, Antepro-
jetos e projetos com-
pletos de edificações 
para aprovações em 
órgãos públicos e 
regularizações. Pro-
jetos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. Telefone: (12) 
98202-9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiência 
em instalação e ma-
nutenção de aqueci-
mento solar para ba-
nho e piscina! Estudo 
propostas! Telefone: 
(19) 99725-7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que seu 
amiguinho merece. 

Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 
em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistência 
e consultoria em de-
partamento pessoal! 
Você que é empresá-
rio e está precisando 
de orientação para 
contratar funcioná-
rios e gerenciar toda 
parte de rotinas, en-
tre em contato co-
nosco Valores a par-
tir de 49.90. Telefone: 
(12) 98299-2723

Pindamonhangaba: 
Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 
Telefone: (12) 3105-
6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-
mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 
atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783

Guaratinguetá: Aulas 
particulares de infor-
mática para concur-
sos públicos e apren-
dizagem individual 
para todas as idades. 
Aprenda tudo sobre o 
Sistema Operacional 
Windows, Pacote MS 
Office, LibreOffice, 
Segurança do Siste-
ma, Internet e muito 
mais! Atendimento a 
domicilio. Telefone: 
(12) 99187-8420

Pindamonhangaba: 
Conserto de compu-
tadores, impressoras 
e celulares de todas 

as marcar. Mais in-
formações, faça o 
contato! Telefone: 
(12) 99218-9096

São Sebastião: Ven-
do lancha proline 19' 
Yamaha 60hp, nave-
gando com carreta 
coletes e documen-
tada. Pronta para 
navegar! Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 98143-2394

Aparec ida: Aulas 
particulares de Yoga. 
Quero disponibilizar 
meu serviço para 
quem tirar interesse. 
Morei na Índia e sou 
formado em Yoga. 
30.00 a hora! Telefo-
ne: (12) 99156-9767

Guaratinguetá: De-
sentupidora Jr servi-
ços. Desentupidora 
de pias, desentupi-
dora de ralos, de-
sentupidora de lava-
tórios, desentupidora 
de vasos sanitários, 
desentupidora caixa 
de expeção. Valor R$ 
30,00. Telefone: (12) 
98246-8191

Pindamonhangaba: 
Limpando de tudo! 
Trabalho com lim-
pezas de casas, 
escritórios e restau-
rantes. Lavo e passo 
roupas. Trabalho de 
manhã, tarde e noite. 
Feriados e finais de 
semana! Faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 99113-7008

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio e 
conhecimento de in-
formática. Valor: R$ 
2.000,00. Telefone: 
(13) 99132-6239

Roseira: Venham 
conhecer nossos 
apliques TIC TAC, 
apliques loiro e fran-
jas de alta qualida-
de. Entrega em todo 
o Brasil. Valor: R$ 
80,00 Telefone: (12) 
99200-7139

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, conto 
gospel e popular, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios flexíveis. Valor: 
R$ 110,00. Telefone: 
99181-5365

Arapeí: Curso de 
Capelania! CEVI - 
Curso de Capelania 
Evangelica Volun-
tár ia Interdenomi-
nacional. Levamos 

APOLO TUBULARS S.A.
CNPJ nº 42.419.150/0001-84

NIRE nº 35.3.0033682-8
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2021. 
LOCAL E HORA: No escritório corporativo da Companhia, na Rua do Passeio n.º 70 - 3º andar, 
Rio de Janeiro/RJ, às 09:00 horas. PRESENÇA: Presente a acionista Apolo Tubos e Equipamentos 
S.A., representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme indicado no anexo da 
presente ata. Registra-se, ainda, a participação dos Srs. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares 
(Diretor da Companhia), George Abi-Rihan Cordeiro (Controller da Companhia) e Alexandre Melo 
Gonçalves (representante da empresa de auditoria independente Mazars Auditores Independentes 
SS). CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista a presença de acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As Demonstrações 
Financeiras foram publicadas no Jornal Atos de Lorena/SP e no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, no dia 15 de abril de 2021. MESA: Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares – Presidente; 
e George Abi-Rihan Cordeiro – Secretário. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: 
(i) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as 
Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido da 
Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: Deliberar e votar a proposta da verba global anual da remuneração da administração 
para o exercício de 2021.  DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do 
dia, as seguintes deliberações foram tomadas: Aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da 
presente ata sob a forma de sumário, nos termos do que permite o parágrafo primeiro do artigo 130 
da Lei 6.404/76. Em Assembleia Ordinária: (i) Aprovados, sem ressalvas, por unanimidade de 
votos, o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, 
acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020; e (ii) Por unanimidade de votos restou deliberado que a distribuição do 
lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 19.838.369,90 
(dezenove milhões, oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa 
centavos), se dará da seguinte forma: (i) R$ 991.918,50 (novecentos e noventa e um mil, novecentos 
e dezoito reais e cinquenta centavos) serão destinados à reserva legal; (ii) R$ 11.946.451,40 
(onze milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta 
centavos) serão declarados como dividendos complementares, que serão pagos pela Companhia até 
o término do exercício social vigente, na forma da legislação aplicável, levando-se em consideração 
a disponibilidade de caixa da Companhia, a critério da Diretoria; e (iii) R$ 6.900.000,00 (seis milhões 
e novecentos mil reais) serão alocados como juros sobre o capital próprio pagos antecipadamente. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: Aprovada, sem ressalvas, por unanimidade de votos, nos 
termos da proposta da Administração da Companhia, a verba global anual da remuneração dos 
Administradores da Companhia para o exercício de 2021, no montante de R$ 6.500.000,00 (seis 
milhões e quinhentos mil reais). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
presente assembleia, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada conforme, 
foi devidamente assinada pelo Presidente, Secretário e acionistas abaixo. Certifico que a presente é 
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021. Cesar 
Augusto Peixoto de Castro Palhares - Presidente da Assembleia. JUCESP. Certifico o registro sob 
o nº 306.951/21-6 em 28/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 07 - Contrato 78/2018 – CP 02/2018 – 
Proc. Licitatório 155/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
CNPJ: 01.059.631/0001-49
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 78/18, decorrente do Proc. Licit. nº 155/18, Concorrência 
Pública nº 02/18, firmado em 29 de junho de 2018, nos termos previstos em sua 
cláusula 9.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 30 de junho de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato abaixo do índice 
contratual (IGPM), por acordo entre as partes, no percentual de 13% (treze por 
cento), perfazendo um montante de R$ 381.655,99 (trezentos e oitenta e um mil, 
seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), observando o 
interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir dos efeitos financeiros 
do ultimo reajuste.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à prorrogação do contrato, pelo período de 06 (seis) meses, é R$ 
3.318.264,07 (três milhões, trezentos e dezoito mil, duzentos e sessenta e quatro 
reais e sete centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL RERRATIFICADO

Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 16/2021 PROC. Nº 133/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a Reabertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor por lote, cujo objeto é o registro de preços 
para contratação de empresa para prestação de serviços comuns a engenharia 
para execução de serviços de reforma e manutenção preventiva e corretiva 
de instalações prediais em próprios municipais, com fornecimento de material, 
equipamento e mão de obra pelo período de 12 (doze) meses.
A alteração ocorreu no item 10.1.4. do edital.
A sessão irá ocorrer às 09h30min do dia 15 de julho de 2021, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.


