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Pindamonhangaba inaugura Albergue 
Municipal com presença de deputados
A nova unidade terá capacidade para atendimento de vinte pessoas; o local conta ainda com área pet

Com foco em atendimento à 
população em situação de rua, 
a Assistência Social de Pinda-
monhangaba inaugurou, na 
segunda-feira (27), o primeiro 
albergue municipal. O equipa-
mento social tem capacidade 
de atender até vinte pessoas. 
O evento contou com a parti-
cipação do deputado federal, 
Marcio Alvino (PL), e estadual 
André do Prado (PL).

Embora tenha sido inaugura-
do estrategicamente na estação 
mais fria do ano, o albergue 
atenderá pessoas em situação 
de rua continuamente. No local, 
elas contarão com alimentação, 
cama, área banho, além de 
espaço pet (área com casinhas 
para cachorro e também ração 
para os animais). Os atendidos 
receberão também kits higiene 
com escova, pasta de dente 
e sabonete. O indivíduo em 
vulnerabilidade poderá ser 
atendido por até seis meses, 
período que a pasta estima ser 
necessário para reinserção na 
sociedade, principalmente no 
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vínculo familiar.
“Estamos cumprindo a nossa 

a missão com humanização. Es-
tamos tirando das ruas pessoas 
que estão expostas a todos os 
tipos de violência. (...) A ideia 
é dar conforto, sem frio ou 
chuva, com banho e café. Esta-
mos dando dignidade para as 
pessoas”, enfatizou o prefeito 
Isael Domingues (PL).

O albergue conta com equipe 
técnica com assistentes sociais, 
psicólogos, apoio administrati-
vo, guardas, controladores de 
acesso 24 horas e também aju-
dantes de serviços gerais. Além 
do investimento municipal, o 
albergue possui custeio de R$ 
600 mil enviados pelo deputado 
federal. O parlamentar afirmou 
ainda que enviará, em breve, 
um transporte adaptado para 
a Apae de Pindamonhangaba.

Para a secretária de Assistên-
cia Social, Ana Paula Miranda, 
o equipamento é essencial para 
que o acolhimento seja feito 
adequadamente para homens e 
mulheres. Além do albergue, a 
cidade dispõe de uma parceria 
com o SOS com a disponibilida-
de de 15 vagas para moradores 
de rua.Prefeito Isael Domingues e o vice Ricardo Piorino acompanha inauguração com participação dos desputados André do Prado e Marcio  Alvino

Com duplo homicídio, região tem fim de semana sangrento 
Assassino é preso após denúncias anônimas em Piquete; jovem é morto em cemitério de Cruzeiro e adolescente, em Pinda

Quase que uma rotina em 
2022, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
teve mais um fim de sema-
na marcado pela violência, 
desta vez com um saldo de 
quatro moradores assassi-
nados. Com idades entre 17 
e 35 anos, as vítimas foram 
mortas em Cruzeiro, Pinda-
monhangaba e Piquete.

De acordo com a Polícia 
Civil, o caso de maior gravi-
dade ocorreu na madrugada 
do sábado (25), em Piquete. 
Um jovem de 21 anos e um 
homem de 35 anos con-
versavam em um ponto do 
bairro Alto da Bela Vista, 
popularmente conhecido 
como Morro do Querosene, 
por volta da 0h30, quando 
foram surpreendidos por 
um atirador. Atingida por 
diversos disparos de arma 
de fogo, a dupla morreu no 
local antes da chegada do 
resgate.

Acionadas, as polícias 
Civil e Militar averiguaram 
que as vítimas possuíam an-
tecedentes criminais e eram 
suspeitas de envolvimento 
com o tráfico de drogas no 
bairro. Menos de 24 horas 

Da Redação
RMVale
 

após o duplo homicídio, 
as corporações receberam 
denúncias anônimas que 
indicavam o esconderijo 

do assassino. Por volta da 
1h do domingo (26), a PM 
conseguiu prender o acu-
sado na rua Nove de Julho, 

no Alto da Bela Vista. Ao 
consultar a documentação 
do homem, os agentes des-
cobriram que ele era pro-

curado pela Justiça por um 
roubo cometido na cidade 
mineira de Itajubá.

O criminoso foi encami-
nhado à Delegacia de Pique-
te, onde aguarda transferên-
cia para alguma unidade 
prisional da região.

O último fim de semana 
foi também de tristeza para 
a família do morador de 
Cruzeiro, Matheus Vinícius 
da Silva, que tinha 19 anos. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, uma funcionária 
do Cemitério Municipal de 
Cruzeiro, que fica no bairro 
Jardim América, encontrou 
o corpo do jovem caído pró-
ximo a um túmulo na manhã 
do último sábado. Os peritos 
da Polícia Civil constataram 
que a vítima foi executada 
com um tiro na cabeça. 
Próximo ao corpo do rapaz, 
foram encontradas duas 
porções de drogas, sendo 
uma de cocaína e a outra 
de maconha.

A DIG (Delegacia de Inves-
tigações Gerais) de Cruzeiro 
abriu um inquérito para ten-
tar descobrir a motivação e 
os autores do crime.

A terceira cidade da re-
gião que foi palco de as-
sassinato no último fim de 
semana foi Pindamonhanga-
ba. Segundo a Polícia Civil, 

um adolescente de 17 anos 
estava em um bar na noite 
do último sábado no bairro 
Santana, acompanhado por 
duas mulheres, quando dois 
homens em uma motocicle-
ta passaram atirando contra 
ele. Ferido nas regiões do 
peito e da cabeça, o menor 
de idade, que tinha uma pe-
dra de crack em seu bolso, 
morreu antes da chegada 
do Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência).

Em busca de mais detalhes 
sobre a execução, as polícias 
Civil e Militar iniciaram bus-
cas atrás das duas mulheres 
vistas ao lado do adoles-
cente momentos antes do 
crime. Localizada em uma 
casa no mesmo bairro, a 
dupla, que não teve a idade 
divulgada, foi flagrada em 
posse de porções de crack, 
sendo que a embalagem dos 
entorpecentes era do mes-
mo tipo que a utilizada para 
embalar a droga encontrada 
no bolso da vítima fatal.

Desconfiando que as mu-
lheres possam ter participa-
do da emboscada que viti-
mou o adolescente, a Polícia 
Civil as mantém detidas, 
enquanto tenta avançar no 
processo de elucidação do 
homicídio doloso (quando 
existe a intenção de matar). 

Viatura da Policia Militar

Foto: Bruna Silva



1º DE JULHO DE 20222

Cruzeiro anuncia reestruturação 
do Pronto Socorro municipal
Equipamento deve ampliar capacidade de atendimentos na cidade; mais 
duas modalidades devem ser agregadas ao ambulatório até agosto 

A Prefeitura de Cruzeiro 
inaugurou, na quarta-feira 
(15), o AME (Ambulatório 
Municipal de Especialida-
des). O novo equipamento 
de saúde terá uma gestão 
compartilhada por Executivo 
e Santa Casa e envolve 13 
especialidades. No evento, 
o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) anunciou uma 
reestruturação no Pronto 
Socorro, que deve ser con-
cluída até 2023.

Com capacidade de 1.300 
a 3.000 atendimentos men-
sais, a unidade estará aberta 
a partir da próxima segun-
da-feira (20). Ortopedia, 
dermatologia, neurologia, 
oftalmologia, endocrinolo-
gia, obstetrícia de alto risco, 

cirurgia geral e vascular, 
cardiologia, pneumologia, 
geriatria, otorrinolaringo-
logia, urologia e ginecologia 
geral fazem parte do quadro 
de atendimentos do AME 
nesse início.

Em até sessenta dias, o 
ambulatório deve contar 
com mais duas especiali-
dades, neuropediatria e 
reumatologia. Segundo a 
secretária de Saúde de Cru-
zeiro, Imaculada Magalhães, 
essa é uma necessidade do 
município. “Já estamos em 
tratativas com dois profis-
sionais, aguardando o ‘ok’ 
deles, e assim que tivermos, 
estaremos implementando 
esse serviço no município” 
afirmou a chefe da pasta.

Utilizando recursos do 
tesouro municipal, a Prefei-
tura investiu R$ 400 mil na 
construção do AME. A estru-

O prefeito Thales Gabriel durante entrega do novo AME; empreendimento garante maior condição para atendimento de pacientes na região
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tura é anexa à Santa Casa 
de Cruzeiro, corresponsável 
pela gestão.

“Existe o compartilha-
mento de colaboradores 
e o compartilhamento no 
momento decisório. É óbvio 
que, por conta de a Santa 
Casa estar sob intervenção 
do Município, a secretaria 
de Saúde tem uma ascendên-
cia interessante para que a 
gente possa tornar cada vez 
mais essa sinergia produti-
va” explicou Fonseca.

O diretor da Santa Casa, 
Ricardo Duarte, pontuou que 
a escolha do hospital como 
sede do ambulatório facilita 
a integração dos serviços de 
saúde, que também conta 
com o Centro de Diagnóstico 
por Imagem. “A secretaria de 
Saúde faz o agendamento 
das consultas, dos pacientes, 
e nós vamos administrar o 

ambulatório, promover o 
atendimento e devolver o 
paciente para a rede quando 
tiver terminado o tratamen-
to aqui”, completou.

Ainda no evento, o prefeito 
anunciou o início da reestru-
turação do Pronto Socorro. 
Entre emendas parlamen-
tares e aportes do governo 
estadual, afirmou que o in-
vestimento será de cerca de 
R$ 2 milhões. A expectativa 
do chefe do Executivo é de 
que a reforma que busca 
aprimorar o atendimento de 
porta aberta seja concluída, 
no mais tardar, até o início 
de 2023.

“A gente reconhece que o 
nosso Pronto Socorro preci-
sa melhorar, precisa ampliar, 
precisa acolher melhor e 
precisa ofertar melhor esse 
serviço” admitiu Fonseca.

Pindamonhangaba lança programa 
"Esporte e Saúde" com 260 vagas
Com investimento federal, projeto promete levar a prática esportiva para três regiões do município

Com foco em expandir as 
atividades esportivas, Pin-
damonhangaba lançou, na 
última sexta-feira (24), o pro-
grama “Esporte e Saúde”. A 
iniciativa é realizada através 
de investimento do Governo 
Federal e também da iniciativa 
privada.

Ao todo, 260 alunos serão 
beneficiados em três modali-
dades esportivas futebol, bas-
quete e judô. Podem participar 
crianças e adolescentes de seis 
a 15 anos. Conforme o gestor 
do programa, Marcos Felício, 
aproximadamente 70% das 
vagas foram preenchidas. Os 
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interessados deverão buscar 
um dos ginásios de referência 
para efetuar a inscrição. 

De acordo com a organi-
zação dos responsáveis pelo 
projeto, as aulas de futebol 
ocorrem no Centro Esportivo 
Zito, às terças e quintas-feiras, 
das 8h às 11h e também das 
14h às 17h. No Centro Espor-
tivo João do Pulo, as ativida-
des acontecem às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
16h30 às 17h30, das 17h30 
às 18h30 e das 18h30 às 
20h. Para o judô, os encontros 
acontecem no centro comuni-
tário Liberdade, em Moreira 
César, às terças e quintas-fei-
ras, das 8h às 9h30, 9h30 às 
11h, 17h às 17h30 e 18h30 
às 20h. Além dos professores Lançamento do programa municipal Esporte e Sáude em Pindamonhangaba; 260 alunos são beneficiados 
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especializados em educação 
física, os alunos contarão 
também com atendimento 
psicológico. 

O programa ocorre baseado 
na Lei de Incentivo ao Esporte 
e possui auxílio da NTS, ITCE, 
secretaria Municipal de Es-
porte e também da Secretaria 
do Esporte do Ministério da 
Cidadania – Governo Federal.

Para o prefeito Isael Domin-
gues (PL), a prática esportiva é 
essencial para a qualidade de 
vida, além do convívio em so-
ciedade. Ele afirmou que fará 
o possível para que as crianças 
e adolescentes do programa 
recebam o apoio necessário 
para as aulas. “Vocês são o 
futuro do esporte na cidade”, 
enfatizou.

Ubatuba supera 
expectativa com Refis 
e arrecadação ultrapassa 
R$ 43 milhões

Superando as expectativas 
para os acordos realizados, a 
Prefeitura de Ubatuba fechou 
seu Refis (programa de Re-
cuperação Fiscal) com 3.794 
contratos, que contabilizam 
mais de R$43 milhões para 
os cofres públicos. A medida 
focou a população com dívida 
ativa no município.

O programa, que aplica 
descontos nos juros e multas 
em qualquer débito tributário 
como IPTU, ISS e contribui-
ções, além de outros, não 
tributários (multas e encargos 
municipais de qualquer natu-
reza), foi finalizado no último 
dia 20, sem prorrogação.

Próximo a data, o secretário 
adjunto de Fazenda e Planeja-
mento Benedito Altair afirmou 
que a meta de R$ 18,5 milhões 
já havia sido superada no dia 
26 de abril, com o valor de R$ 
19,5, milhões, mas o serviço 
permaneceria sendo realizado 
até o prazo estipulado pela 
administração municipal.

O relatório divulgado pela 
secretaria da Fazenda e Pla-
nejamento sobre o programa 
disponível à população no 
período de 7 de março a 20 
de maio informa que a arre-
cadação a maior do valor total 

Thamiris Silva  
Ubatuba   

anunciado pela Prefeitura será 
de cerca de 27%, atingindo 
R$ 11.816.277,08. O valor 
se refere ao pagamento em 
parcela única ou entrada do 
parcelamento.

Quanto ao número de pes-
soas que optaram pelo acordo, 
2.072 são moradores efeti-
vos da cidade e 749 são de 
outros municípios, ou seja, o 
atendimento chegou a 2.821 
pessoas.

Segundo a Prefeitura, a ação 
é vista como uma aposta para 
aumentar a arrecadação muni-
cipal e incentivar a retomada 
econômica após os danos 
causados pela pandemia do 
novo coronavírus, além de 
oferecer a oportunidade de ne-
gociação antes da inclusão do 
nome em sistemas de créditos 
como Serasa e SPC (Serviço de 
Proteção ao Crédito).

Dívida ativa – Segundo o 
documento da lei complemen-
tar número 22/2022, a dívida 
ativa do Município é cerca 
de R$ 439.018.336,24. Com 
juros, o valor passar a ser R$ 
1.614.913.869.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a Prefeitura para buscar mais 
dados e planejamento para o 
valor arrecadado, mas não ob-
teve resposta até o fechamento 
desta edição.

Cidade realiza 3.794 contratos com 
contribuintes em débito, focando a 
retomada econômica pós-pandemia
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AVISO DE DISPENSA 
 

EDITAL Nº 056/2022  
PROCESSO Nº 089/2022  

DISPENSA DE VALOR Nº 049/2022 
 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará 
Dispensa de licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 
75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e 
procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e 
horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇAO DA 
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 06/07/2022, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   DA 
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  

ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: www.cachoeirapaulista.sp.gov.br 
 
 
 

      
  OBJETO:     

 
1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica a AQUISIÇÃO DE ANDAIMES PARA 

UTILIZAÇÃO NOS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA. 
 
 

 
 
 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Setor de Licitações 

 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 

 
 

 
 

AVISO DE DISPENSA 
 

EDITAL Nº 056/2022  
PROCESSO Nº 089/2022  

DISPENSA DE VALOR Nº 049/2022 
 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará 
Dispensa de licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 
75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e 
procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e 
horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇAO DA 
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 06/07/2022, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   DA 
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  

ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: www.cachoeirapaulista.sp.gov.br 
 
 
 

      
  OBJETO:     

 
1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica a AQUISIÇÃO DE ANDAIMES PARA 

UTILIZAÇÃO NOS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA. 
 
 

 
 
 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Setor de Licitações 

 



1º DE JULHO DE 2022 3

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 - PROCESSO 291/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de 
informática para atender as necessidades das Secretaria de Saúde de acordo com as 
emendas parlamentares, que do dia 01 de julho de 2022 a 18 de julho de 2022 até às 
08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta 
Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das 
Propostas acontecerá no dia 18 de julho de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 - PROCESSO 292/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição, 
através de processo licitatório, de medicamentos fracassados ou desertos da Atenção 
Básica e objetos de Demandas Judiciais, que do dia 01 de julho de 2022 a 20 de julho 
de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços 
referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.
br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 20 de julho de 2022 às 08:05h (Horário 
de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do
mesmo dia. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 11/2022 PROC. Nº 293/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de empresa para prestação 
de serviços de engenharia para infraestrutura – pavimentação com bloquetes, guias, 
sarjetas e calçadas da rua Carlino Luiz Dos Santos, município de Lorena/SP, a realizar-se 
às 09h30min do dia 21 de Julho de 2022, 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.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

N°03- PROC LIC 281/2020 – 2744/20GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Extrato de Termo 
Aditivo do processo acima referido, onde lê-se: “DATA DA ASSINATURA 27/06/2022”, leia-se 
“DATA DA ASSINATURA 24/06/2022”,”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

PREGÃO PRESENCIAL nº 12/2022 – 
Proc. nº 209/2022
O Município de Lorena-SP torna público 
o julgamento do recurso interposto no 
PREGÃO PRESENCIAL nº 12/2022, 
cujo objeto é o registro de preços para 
prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de veículos leves, 
pesados e motos, incluindo serviços 
de guincho, borracharia, alinhamento, 
balanceamento, cambagem e tapeçaria. 
Considerando o recurso apresentado 
pela empresa Pazzin i  & Pazzin i 
Peças e Serviços - LTDA diante do 
Parecer Jurídico nº 861/2022 e Parecer 
técnico, o Pregoeiro, juntamente com 
a Comissão de Licitação, decidem pelo 
NÃO DEFERIMENTO do recurso, sendo 
assim a empresa Pazzini & Pazzini 
Peças e Serviços – LTDA permanece 
INABILITADA.
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
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E 
RATIFICA com base no Art. 26 da Lei 
Federal nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
245/2022-SUP; 3876/2022-GPRO, com 
fundamento no art. 24, inciso II, da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação e empresa especializada 
na manutenção de HP Plotter T 120 da 
Secretaria de Obras e Planejamento.
CONTRATADA: LUIZ FELIPE MENDES 
PINTO BRAGA 
CNPJ/MF Nº: 41.978.018/0001-40
DATA DA ASSINATURA: 28/06/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO DE 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

referente ao PROC 276/22 SUP, PROC 
4799/22GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública 
a vigência contratual do processo acima 
referido será de 30 (trinta) dias...”. O 
restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO DE 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

referente ao PROC 229/22 SUP, PROC 
2648/22GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública 
a vigência contratual do processo acima 
referido será de 03 (três) meses...”. O 
restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 82/22 - PROCESSO 245/22 
SUP – 3876/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada na manutenção de HP 
Plotter T 120 da Secretaria de Obras e 
Planejamento.
CONTRATADA: LUIZ FELIPE MENDES 
PINTO BAGA
CNPJ: 41.978.018/0001-40
VALOR TOTAL: R$ 2.390,00 (dois mil 
trezentos e noventa reais).
VIGÊNCIA: 30 (trinta) DIAS - DATA DA 
ASSINATURA: 28/06/2022

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
BOLETIM DE CONVOCAÇÃO EM FORMA EDITAL 

 
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 

INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca 
os trabalhadores elegíveis aos regimes de teletrabalho, híbrido e 
motoristas da empresa TEKNO S/A INDUSTRIA E COMERCIO, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária (digital), que se 
realizará no próximo dia 05 de julho de 2022, das 07h00 as 17h00, 
em convocação única, respeitando o quórum legal, para tratar de 
assuntos de relevante interesse da Categoria. 

 
José Luiz de Souza Azevedo –  

Diretor/Presidente 
 
 
 
 
 
 
  

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca 
os trabalhadores elegíveis aos regimes de teletrabalho, híbrido e 
motoristas das empresas WOLVERINE/TEKNO LAMINATES AND 
COMPOSITES LTDA e ALUKROMA INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária 
(presencial), que se realizará no próximo dia 06 de julho de 2022, às 
08h00, na sede da empresa WOLVERINE/TEKNO, no espaço da 
Recreação Tekno, na Rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela, nº 2.905 – 
complemento km 181,2, Vila São José, na cidade de 
Guaratinguetá/SP, em convocação única, respeitando o quórum legal, 
para tratar de assuntos de relevante interesse da Categoria. 

 
José Luiz de Souza Azevedo –  

Diretor/Presidente 
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Conselho Tutelar de Caraguatatuba 
inicia mutirão contra evasão escolar
A medida tem como objetivo minimizar o abandono escolar no município

O Conselho Tutelar de Cara-
guatatuba iniciou, nesta semana, 
o Mutirão de Prevenção ao 
Abandono Escolar, na região 
norte da cidade. Até a próxima 
semana, as equipes estarão em 
outras unidades dos bairros 
Olaria, Casa Branca e Jetuba.

A Administração Municipal 
considerou o primeiro encontro 
positivo, uma vez que quase to-
dos os responsáveis convidados 
participaram da reunião. Ainda 
durante o debate, foi abordado 
que o abandono intelectual é 
crime, e os pais podem respon-
der por tal atividade, conforme 

Da Redação
Caraguatatuba

o artigo 246 do Código Penal.
Mais escolas devem receber 

os conselheiros ainda neste 
ano. Conforme a instituição, a 
notificação de ausência escolar 
dos estudantes de ensino fun-
damental ou médio passa a ser 
obrigatória quando superior a 
30%, visto que o permitido pela 
lei é de 25%.

“O dever dos pais, de acordo 
com o que diz o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) 
em seu artigo 22, é de sustento, 
guarda e educação dos filhos 
menores, cabendo-lhes, ainda, 
no interesse desses, a obriga-
ção de cumprir e fazer cumprir 
as determinações judiciais”, 
destacou o município. 

Foto: Reprodução

Conselhos tutelares recebem apoio de educadores em reunião com pais, em trabalho que vusa consolidar presença ba escola

Depois de registrar um 
duplo homicídio no último 
fim de semana, o bairro Alto 
da Bela Vista, popularmente 
conhecido como Morro do 
Querosene, em Piquete, foi 
alvo na manhã da segunda-
-feira (27) de uma operação 
de combate ao tráfico de 
drogas. Na ação, as polícias 
Civil e Militar prenderam 
quatro criminosos e apre-
enderam quase 1,7 quilo de 
entorpecentes. 

Da Redação
Piquete

Polícia prende quatro traficantes com 
crack e cocaína no Morro do Querosene

De acordo com o boletim 
de ocorrência, um traba-
lho investigativo da polícia 
apontou que traficantes ar-
mazenavam drogas em duas 
casas no Morro do Querose-
ne. Cumprindo os mandados 
de busca e apreensão, os 
agentes flagraram quatro 
pessoas, que não tiveram 
seu nomes revelados, em 
posse de entorpecentes nos 
imóveis. 

No decorrer da operação, 
os policiais foram infor-
mados que haviam mais 
drogas escondidas em uma 
região de mata no bairro. 

Em vistoria no local, encon-
traram um tonel que estava 
enterrado, que armazenava 
diversas porções de entorpe-
centes e uma quantia de R$ 
3.459. Ao todo, a operação 
conjunta entre as forças 
de segurança resultou na 
apreensão de 1,696 quilo de 
drogas, sendo 979 gramas 
de crack e 717 gramas de 
cocaína. 

Encaminhados à Delegacia 
de Piquete, os quatro presos 
na ação permanecem à dis-
posição da Justiça. 

Essa foi a segunda vez em 
menos de três dias que o Dinheiro e drogas apreendidas por operação das polícias em Piquete

Foto: Reprodução

Morro do Querosene foi des-
taque nos noticiários poli-
ciais da região. Na madruga-
da do sábado (25), um jovem 
de 21 anos e um homem de 
35 anos foram mortos a tiros 
por um morador do bairro, 
que acabou capturado pela 
PM na madrugada do dia 
seguinte na rua Nove de Ju-
lho. A principal suspeita da 
Polícia Civil é que o crime te-
nha relação com o tráfico de 
drogas na região, já que as 
duas vítimas eram suspeitas 
de envolvimento na comer-
cialização de entorpecentes 
no local.


