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Impostos: 
prorrogação 

de pagamentos 
de parcelas

A Prefeitura de Taubaté pror-
rogou o prazo para pagamento 
de parcelas do Imposto Predial 
Territorial (IPTU) e do Impos-
to sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISSQN) que 
possuem data de vencimento 
para os meses de abril, maio e 
junho. A medida visa auxiliar 
o contribuinte com uma maior 
organização financeira devido 
às dificuldades causadas pelo 
Coronavírus.

A administração do municí-
pio entende que a população 
enfrenta muitas barreiras e di-
ficuldades econômicas impos-
tas por todas as restrições da 
COVID-19, desta forma, como 
auxílio aos contribuintes, es-
tendeu os prazos de pagamen-
tos do IPTU e ISSQN, que ago-
ra ficam da seguinte maneira: 

. Parcelas com vencimento 
entre 01 de abril e 30 de abril, 

pagamento prorrogado 
para 01 de julho;

. Parcelas com vencimento 
entre 01 de maio e 31 de maio, 

pagamento prorrogado 
para 01 de agosto;

. Parcelas com vencimento 
entre 01 de junho e 30 de 

junho, pagamento prorrogado 
para 01 de setembro.

A prefeitura ressalta que estes 
novos prazos valem apenas 
para os tributos de IPTU e IS-
SQN e não se aplicam a outros 
tipos de dívidas com a munici-
palidade como multas, taxas e 
outros.

Vale registra 
aumento de frotas 

nas linhas de ônibus

Taubaté recebe 
mais de 11 mil 

novas doses
A cidade de Taubaté recebeu 
mais de 11 mil novas doses de 
vacina contra a COVID-19. Ao 
todo, foram enviadas ao municí-
pio 9.875 doses da AstraZeneca e 
1.570 doses da Coronavac.

Com a nova remessa, a Secretaria 
de Saúde irá realizar a aplicação 
das doses em novos públicos. 
Hoje (5), será iniciada a vacinação 
para 62 anos. Amanhã (6) come-
çará a aplicação para idosos com 
61 anos e na sexta-feira (7) para 
60 anos. Para este público serão 
aplicadas doses da AstraZeneca.

Foram enviadas também 75% 
das doses necessárias para iniciar 
a campanha da segunda dose 
dos profissionais de Educação. A 
campanha para este público tam-
bém começa nesta quarta-feira. 
A Prefeitura de Taubaté afirmou 
que já cobrou do o governo do 
Estado os 25% de doses faltantes 
para os profissionais da educa-
ção da cidade.

Confira abaixo os pontos de va-
cinação (8h às 15h30) para estes 
novos públicos:

. 1ª dose 62 anos, 65 e 66 anos e 
2ª dose para Trabalhadores da 
Saúde: Drive thru na Avenida 
do Povo e Estiva e as seguintes 
Salas de Vacina: UBS Mais Gu-
rilândia, UBS Mais Aeroporto, 

UBS Mais Fazendinha, UBS Mais 
Chácara Reunidas Brasil, UBS 

Mais Mourisco, ESF Continental 
e ESF Ana Rosa.

. 2ª dose Profissionais da Edu-
cação e para 68 anos: Pamo Baro-

nesa, Pamo Bonfim, Pamo São 
Carlos, Pamo Bosque da Saúde, 
ESF Estoril e ESF Vila São José.

Pág. 04
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A bússola da 
Opinião Pública
Todos os dias ouvimos ou lemos sobre os 
danosos efeitos da pandemia nas classes 
que povoam a pirâmide social. Os efeitos 
estarão na lista prioritária dos fatores 
que influenciarão o processo decisório do 
eleitor em 2022, daí a conveniência de 
um olhar analítico sobre a questão. 

Pesquisa recente do Instituto Locomoti-
va dá conta de que cerca de 5 milhões de 
brasileiros saíram da classe média C para 
a classe baixa. As classes médias com cer-
ca de 100 milhões de pessoas, abrigam 
três grupamentos, com ganhos entre R$ 3 
mil e R$ 10 mil; pela primeira vez em 10 
anos, a faixa com renda familiar entre R$ 
265 e R$ 2,2 mil, ou seja, 47% da popula-
ção, desce um degrau na escada.

A par da perda de renda, essa classe mé-
dia sofre o forte choque causado por per-
da de status. Sabe-se que o sonho de uma 
família é não apenas garantir sua posição 
na pirâmide social, mas tentar subir mais 
um degrau, alcançando um andar mais 
alto. O trauma psicológico decorrente 

dessas perdas se traduz em acentuada 
sensação de desconforto, insegurança, 
ansiedade, com sequelas sobre compor-
tamentos e atitudes. Se a tendência de 
queda bater no segundo semestre do pró-
ximo ano, teremos um eleitor de classe 
média profundamente contrariado. Por 
lógica simples, trata-se de um perfil ten-
dente a votar em candidatos abrigados 
nas roças da oposição.

Ora, dos cerca de 150 milhões de eleito-
res brasileiros, o grupamento reunido sob 
o teto de conscientização política provém 
das áreas da classe média. Se considerar-
mos três faixas de classes médias – C, B 
e A (menor, médio e maior poder aquisi-
tivo), veremos que aí se abrigam profis-
sionais liberais, pequenos e médios pro-
prietários, comerciantes e comerciários, 
servidores públicos de todas as esferas e 
poderes, autônomos, que perderam suas 
vagas no mercado de trabalho, enfim, 
pessoas que acompanham a política de 
forma mais estreita, discutem fatos do 
cotidiano, tecem loas e críticas aos prota-
gonistas da cena institucional.

São tais figurantes os principais sopra-
dores do balão da Opinião Pública. Esse 
balão, lembre-se, é formado pelos inputs 

- cargas informativas, interpretativas e 
opinativas - que batem no sistema de 
cognição de participantes da vida social. 
Os fatos – notícias, ações, boatos – en-
tram em tubas de ressonância, sendo uma 
voltada para o nivelamento da compre-
ensão e outra para exageros e exacerba-
ção. Ou seja, as pessoas tendem a nivelar 
os inputs que lhes chegam pelo conhe-
cimento de política, pela compreensão 
sobre o disse-disse das ruas. Ou a super-
dimensionar as versões que conhecem, 
sendo, neste caso, canais de propagação 
de exageros. A massa amalgamada de 
pensamentos – de todos os tipos e portes 
- forma o balão da Opinião Pública.

Papel de destaque terão as lideranças co-
munitárias. Cada comunidade, seja na es-
fera horizontal (bairro, região) ou vertical 
(profissionais liberais, gêneros), possui 
uma liderança, alguém de destaque, sen-
do essas referências boas fontes de ex-
pressão e pensamento. Comportam-se 
como tubas da Opinião Pública.

Haverá, portanto, uma tendência maior 
e é esta que produzirá o discurso eleito-
ral de 2022. As classes médias, sob esse 
entendimento, darão o tom do ano elei-
toral. É evidente que as margens exercem 

influência, mas sua forma de pensar li-
ga-se mais à micropolítica, o atendimen-
to às demandas do cotidiano, alimento 
mais barato, transporte rápido e barato, 
eficaz atendimento na saúde sem filas, 
educação de qualidade. O nível de cons-
cientização segue o fluxo das demandas, 
preenchidas ou não. Também tais nichos 
serão influenciados pelo caldeirão que 
ferverá no andar acima.

Referimo-nos, aqui, à conhecida tese so-
bre o poder de irradiação de ideias das 
classes médias. A força da pedra jogada 
no meio da lagoa. Formam-se marolas 
que correm até as margens. Essas ondas 
de opinião acabam sendo internalizadas 
pelas margens carentes, engrossando os 
dutos centrais do pensamento da Opinião 
Pública. São fatores, tendências, posicio-
namentos periodicamente aferidos por 
pesquisas de opinião.

Em suma, senhores protagonistas do tea-
tro político, entrem no palco com os olhos 
e ouvidos colados à Opinião Pública.

*Por Gaudêncio Torquato - 
Jornalista, Professor titular da USP, 

Consultor político e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato
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Novas medidas 
instituem novo
Programa
Emergencial
As Medidas Provisórias 1045 e 1046 
que instituem o novo Bem (Programa 
Emergencial de Manutenção do Empre-
go e Renda), sancionadas pelo Presi-
dente Jair Bolsonaro, em 27/04/2021, 
eram aguardadas por comerciantes e 
empresários de diversos setores, isso 
porque todos estão sendo severamente 
impactados com a pandemia no Novo 
Coronavírus.

Comércio e serviços são responsáveis 
por aproximadamente 70% dos traba-
lhos formais em todo o País, ou seja, 

trata-se de uma locomotiva que puxa 
muitos vagões.

Tal medida se mostra necessária e efi-
caz para preservação dos empregos, 
pois, caso contrário, seria inevitável a 
demissão em massa, afirmam os em-
presários brasileiros. De acordo com o 
Governo Federal, ao menos 3,5 milhões 
de trabalhos foram preservados pelo 
programa do Benefício Emergencial 
de Manutenção do Emprego no ano de 
2020.

Pode-se dizer que o referido programa 
é benéfico em diferentes vertentes, 
primeiro porque se preserva mais de 
10 milhões de postos de empregos em 
todo território nacional, segundo por-
que contribui para a manutenção de mi-
lhares de pequenos e médios comércios 
e empresas.

A Medida Provisória 1045 prevê não só 

a possibilidade de redução da jornada 
de trabalho, como também a suspensão 
temporária dos contratos de trabalho, 
por um período de até 120 dias.

A Redução de Jornada e Salário deverá 
ser feita em percentuais pré-estabele-
cidos, são eles: 25%, 50% ou 70%.

Cumpre destacar que para ter acesso 
às benesses acima, se faz necessário 
o cumprimento dos seguintes requisi-
tos: preservação do valor hora dos co-
laboradores, bem como a assinatura de 
Acordo Individual por escrito entre Em-
pregador e Trabalhador.

Ademais, é garantido aos funcionários a 
estabilidade em igual período que per-
durar a redução ou suspensão de jor-
nada e salário. Outros tópicos também 
foram abordados na MP 1046, como por 
exemplo, a possibilidade do teletra-
balho, antecipação de feriados, férias, 

banco de horas, férias coletivas, paga-
mento de FGTS entre outros.

Uma ressalva importante a ser feita é 
sobre as férias, que deve ser comuni-
cada pelo empregador com pelo menos 
48 horas de antecedências e perdurar 
ao menos por 5 dias corridos, valendo 
esse entendimento para as férias cole-
tivas também.

O FGTS teve sua exigibilidade suspensa 
para as competências de abril, maio, ju-
nho e julho de 2021, devendo serem re-
colhidos em maio, junho, julho e agosto 
de 2021, respectivamente.

*Por André Vieira e Daniel Arnaldo Caprini - 
Ambos do Caprini & Vieira 

Sociedade de Advogados

Desafios e 
oportunidades 
para o setor de 
educação este ano
Há pouco mais de 13 anos, o setor de 
educação passou a ser visto não apenas 
como um dos principais segmentos da 
economia brasileira, em função do as-
pecto social, mas também como uma 
das áreas mais promissoras para fazer 
negócio. Esse movimento teve início, 
em 2007, quando ocorreram os três pri-
meiros processos de abertura de capital 
(IPO, sigla em inglês para Oferta Pública 
Inicial) no setor, seguidos por uma se-
gunda fase, que aconteceu em 2013.

Com o caixa fortalecido por meio de cap-
tações de recursos com a venda de ações, 
acompanhado por planos de expansão 
assumidos pelos acionistas, essas insti-
tuições iniciaram um intenso processo 
de crescimento inorgânico.

Em 2008, ano seguinte à realização dos 
primeiros IPOs, ocorreram 53 aquisi-
ções, fazendo com que o setor de educa-

ção fosse o quarto maior em volume de 
transações naquele ano. Desde então, 
houve uma redução na quantidade de 
negócios fechados, porém o segmen-
to ainda continuou bastante aquecido 
e vem se mantendo como uma das dez 
principais áreas que mais realizaram fu-
sões e aquisições. Já se considerarmos 
as transações ocorridas deste período 
até ano passado, foram concretizadas 
345 operações, o que coloca o setor de 
educação em 9º lugar em volume de 
transações, ficando à frente de varejo, 
telecomunicações, mídia e seguros.

Apesar da crise causada pela covid-19, 
o movimento de fusões e aquisições em 
educação, no ano passado, teve um re-
sultado bastante positivo, fechando o 
período com 27 transações. Muitas ins-
tituições educacionais movimentaram-
se em busca de consolidação em regiões 
estratégicas no país, se posicionaram 
em nichos específicos de mercado como 
sistemas de ensino ou se expandiram em 
áreas em que já atuavam, aumentando 
sua parcela de mercado. 

Outra ação estratégica foi a busca por 
empresas que ofereciam plataformas de 
ensino e que atendiam às necessidades 
emergenciais para prover educação de 

qualidade no formato online.

O setor de educação é ainda muito frag-
mentado e com grande potencial de tran-
sações. Somente o ensino básico privado 
possui mais de 40 mil escolas. Ainda exis-
te um volume expressivo de instituições 
que operam em outras modalidades de 
educação como escolas de idiomas, ensi-
nos técnicos e profissionalizantes, cursos 
extracurriculares, preparatórios, além de 
mais de 500 startups.

Se compararmos o setor de educação 
a outros, é possível perceber que ain-
da não ocorreram grandes mudanças e 
avanços tecnológicos que pudessem ser 
considerados um movimento disruptivo 
e na forma como as instituições se rela-
cionam com alunos e professores, levam 
conhecimento, monitoram e avaliam o 
conteúdo, entre outros aspectos.

Apesar das diversas possibilidades de 
crescimento e consolidação em educa-
ção, o setor ainda tem muitos desafios 
neste ano. Algumas instituições de ensi-
no tiveram os negócios fortemente im-
pactados no ano passado pela queda no 
volume de receitas associada ao aumento 
da inadimplência e evasão de estudantes. 
Além disso, como forma de manter e cap-

tar novos alunos, tiveram que oferecer 
programas de financiamento, bolsas e 
descontos. Com isso, iniciaram este ano 
com os caixas pressionados e menor ca-
pacidade de fazer investimentos.

Temos ainda, além do desafio da implan-
tação de avanços tecnológicos, um abis-
mo a ser ultrapassado que refere-se à 
falta de formação de jovens e adultos. O 
país possui cerca de 50 milhões de pes-
soas entre 14 e 29 anos que não comple-
taram sequer o ensino médio.

Com isso, conclui-se que existem gigan-
tescas oportunidades no setor de educa-
ção, tanto em termos de transformação 
digital como em consolidação de insti-
tuições, agregando outras modalidades 
de ensino às tradicionais mais conheci-
das. Há também um grande desafio so-
cial associado à inclusão de uma parcela 
da população que deixou de estudar e 
enfrenta dificuldades na busca por um 
emprego e por renda em função da baixa 
qualificação educacional.
     

*Por Marcos Boscolo - 
Sócio do setor de educação da KPMG
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*Por Lucas Tavares

Os primeiros dias de maio 
foram marcados por um 
novo recorde negativo da 
pandemia do novo Co-

ronavírus em Taubaté: no último 
domingo (2), o município registrou 
a maior quantidade de casos confir-
mados da doença em 24 horas.

Segundo o levantamento feito pelo 
jornal Voz do Vale & Região, que 
monitora a evolução da Covid-19 em 
Taubaté desde o início da pandemia, 
foram confirmados 517 novos casos 
no último domingo.

O número foi o maior em 24 horas, 
além de ser a primeira vez em que 
Taubaté confirmou mais de 500 testes 
positivos em um único dia. Antes do 
dia 2, o recorde havia sido registrado 
também neste ano, no dia 28 de março.

Na ocasião, os dados do boletim epi-
demiológico divulgado pela Prefei-
tura apontavam que 486 munícipes 
haviam testado positivo para o Co-
ronavírus em um único dia. 

Mais recentemente, no dia 18 de 
abril, Taubaté também teve uma 
marca acima de 400 casos: 448.

De acordo com o balanço realizado 
pela reportagem, todos as 15 maio-
res quantidades de casos registra-
dos em um único dia aconteceram 
em 2021. Além das três principais, 
Taubaté teve números significativos 
da doença em outras datas do ano.

No dia 27 de março, o município 
contabilizou 361 novos casos em 24 
horas, sendo o quarto maior número 
no município até então. Já na última 
semana de abril, Taubaté emplacou 
outros três números negativos: no 
último dia 25 foram 344 casos con-
firmados, enquanto que no dia 28 de 
abril foram 324 e, por fim, no dia 29 
de abril, o município somou 315 tes-
tes positivos.

Na sequência da lista aparecem os 
dias 24 de fevereiro e 1º de abril, 
com 291 casos registrados cada. No 
dia 30 de março, o município somou 
283 casos. Já na última segunda-fei-
ra (3), foram 275 testes positivos, 
enquanto que no mês passado, no 

dia 16, foram 272 novos casos.

No dia 7 de fevereiro, Taubaté teve 
270 novos casos, enquanto que no 
dia 20 de março foram 267 casos. Por 
fim, no dia 16 de fevereiro, a cidade 
teve 255 novos moradores infecta-
dos pela doença – fechando o top 15.

Na última segunda-feira (3), Tauba-
té também alcançou outra marca 
negativa: com os 275 novos casos, 
o município chegou a um total de 
20.992 casos confirmados em 2021 e 
30.454 casos positivos desde o início 
da pandemia.

Com os mais de 20,9 mil casos 
em pouco mais de quatro meses, 
Taubaté dobrou o número de casos 
confirmados de Coronavírus entre 
os meses de março e dezembro do 
ano passado.

De acordo com o levantamento, até o 
dia 31 de dezembro de 2020, Tauba-
té havia contabilizado 10.462 casos 
confirmados. Em relação aos óbitos, 
Taubaté encerrou o ano passado 
com 203 vítimas fatais. Neste ano, 
até segunda-feira, foram 308 mortes 

pela doença.

Na comparação entre os três primei-
ros dias de cada mês, maio já apresen-
ta um aumento de 70,34% nos casos 
confirmados. Até a última segunda-
feira, Taubaté havia somado um total 
de 896 testes positivos no mês. No 
mesmo período de abril, o município 
havia contabilizado 526 casos.

Histórico

Taubaté encerrou o mês de abril com 
o quarto recorde consecutivo de ca-
sos confirmados em um único mês: 
6.282. Até então, o recorde havia 
sido registrado em março, quando 
5.166 moradores haviam sido conta-
minados. Em relação aos óbitos, até 
o último dia 3, o saldo ajustado dos 
boletins epidemiológicos divulga-
dos pela municipalidade apontava 
110 óbitos pela doença em abril.

Entre os recuperados, os dados da 
Prefeitura apontam que, ao todo, 
4.974 pacientes já foram recuperados 
da COVID em março – número que 
representa 96,28% do total de casos 
confirmados.

COVID: Mês de maio já aponta recorde 
de casos em 24h

Dados apontam que no último domingo (2), Taubaté contabilizou, primeira vez, mais de 500 casos em um único dia

Hemocentro: coleta 
de plasma para 
tratamento de COVID-19

O Hemocentro de Taubaté está à procura de 
pessoas que já contraíram COVID-19 e que 
queiram doar plasma, que é a parte líquida 
do sangue, e onde ficam as substâncias que 
contêm os anticorpos. O objetivo de um tra-
tamento utilizando plasma convalescente é o 
de transferir ao paciente, de maneira passiva, 
um quantitativo de anticorpos suficiente para 
combater o vírus.

Pa ser um doador, é necessário ter sido infec-
tado há pelo menos 30 dias ou no máximo 60 

dias, ter entre 18 anos a 65 anos, pesar mais 
de 60 quilos e Mulheres sem histórico gesta-
cional.

O candidato passará por entrevista junto a pro-
fissionais de saúde, e a coleta será realizada 
da mesma forma da doação convencional. O 
interessado pode e agendar a doação pelo site 
www.hemocentro.fmrp.usp.br/agende. Mais 
informações podem ser obtidas através do te-
lefone (12) 3624 1273.

No mês de março, o presidente do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas, anunciou o início de um 
projeto piloto para utilizar plasma convales-
cente para tratar pacientes com COVID-19. O 
processo de tratamento já está sendo aplicado 
em outros países. O Butantan chegou a enviar 
a Manaus plasma convalescente para ajudar no 
tratamento de vítimas do novo Coronavírus no 

auge da crise sanitária do Amazonas. O Hemo-
centro de Taubaté fica localizado na Avenida 
Inglaterra, 190, próximo a Câmara Municipal.
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Mostra de Arte do Vale do 
Paraíba, Região Serrana e 
Litoral Norte
Termina no próximo domingo (9) o período de ins-
crição para a XVII Mostra de Arte do Vale do Paraíba, 
Região Serrana e Litoral Norte.

Promovida pela Área de Museus, Patrimônio e Ar-
quivo Históricos da Prefeitura de Taubaté, a Mostra 
faz parte da programação oficial da 19ª Semana Na-
cional de Museus, promovida pelo Instituto Brasi-
leiro de Museus (IBRAM) e este ano será realizada 
digitalmente devido as restrições impostas nesse 
momento.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas 
apenas por email. As artes plásticas e digitais devem 
ser inscritas através do email areademuseus.tauba-
te@gmail.com, já as fotografias por meio do endereço 
museumistaubate@gmail.com. 

Em 2021, edição a exposição terá como “Expressões 
do Isolamento”, onde poderão ser inscritas obras de 
arte e fotografias que retratem os desdobramentos e 
os desafios causados pela pandemia do Coronavírus.

Os interessados deverão enviar imagens das obras e o 
arquivo preenchido da ficha de inscrição disponível no 
site da Prefeitura, com o assunto “XVII Mostra de Arte 
do Vale do Paraíba, Região Serrana e Litoral Norte” se-
guido do nome do artista. Dúvidas podem ser escla-
recidas através do telefone (12) 3621-6044 ou pelo 
e-mail areademuseus.taubate@gmail.com.

pRojeto

Secretaria de Cultura realiza 
encontro com artistas

A Secretaria de Cul-
tura de Taubaté 
realizou na última 

semana uma reunião di-
recionada a toda a classe 
artística do município. 
O encontro aconteceu no 
Centro Cultural de manei-
ra presencial, mas devido 
a pandemia também foi 
transmitida online.

Participaram da reunião 
o secretário de Cultura, 
Dimas de Oliveira Júnior; 
o diretor de Cultura, An-
tônio César Pimenta, e o 
gestor de Cultura Ricardo 
Vilhena. Também estive-
ram presentes membros 
do Conselho de Cultura 
de Taubaté e do Fórum 
Municipal de Cultura de 
Taubaté, além de artistas 
de diversos segmentos.

O encontro teve como ob-
jetivo discutir assuntos de 
interesse dos artistas, além 
de tirar dúvidas, ouvir re-
clamações e sugestões para 
buscar meios de solucionar 
os problemas enfrentados 
pela classe artística, princi-
palmente durante este pe-
ríodo de pandemia.

Foram abordados assun-
tos relacionados a possi-
bilidade de publicação de 

editais de chamamento e 
de editais emergenciais na 
área da Cultura, sobre a si-
tuação dos artistas inabili-
tados, inscrição municipal 
dos artistas, orçamento da 
Secretaria deste ano, as dí-
vidas ativas dos artistas, 
além da possibilidade de 
parcelamento ou da reti-
rada de multas e juros, en-
tre outros itens.

Durante a reunião foi re-
velado que já está em fase 
de desenvolvimento um 
projeto que tem como ob-
jetivo convidar artistas da 
cidade para trabalhar por 
meio de chamamento pú-
blico. Também foi apre-
sentada a possibilidade 
da distribuição de cestas 
básicas aos artistas que es-
tão em situação de vulne-
rabilidade social, mas esta 
iniciativa ainda está sendo 
discutida com a Secretaria 
de Desenvolvimento e In-
clusão Social.

Os gestores afirmaram 
que todos os segmentos 
da classe artística serão 
tratados da mesma forma 
e com a mesma atenção 
por esta gestão e que os 
museus e bibliotecas serão 
modernizados.

Participaram 
da reunião 

conselhos da 
Secretaria 
de Cultura, 
do Conselho 
de Cultura 
e do Fórum 
Municipal 

de Cultura 

* Por Lucas Tavares

A EMTU (Empresa Me-
tropolitana de Trans-
portes Urbanos) de-

terminou mais um aumento 
do número de ônibus e de 
viagens intermunicipais nos 
dias úteis e fins de semana 
na região do Vale do Paraíba. 
Desde ontem (4), mais 12 li-
nhas operadas pela empresa 
Pássaro Marrom tiveram um 
acréscimo de 284 partidas. De 
acordo com a EMTU, dessas 
284 partidas, 132 ocorrerão 
em dias úteis, enquanto que 
outras 152 serão feitas aos 
finais de semana. No total, a 
empresa prevê a circulação 
de 32 ônibus a mais do que 
na programação atual.

Na última sexta-feira (30), a 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) teve um acrés-
cimo de sete veículos em 10 
linhas intermunicipais das 
empresas Pássaro Marrom e 
Litorânea.

Segundo a EMTU, esse 
acréscimo proporcionou um 
aumento de 54 partidas no 
total. Ou seja, com mais essa 
nova determinação da em-
presa, serão 39 novos ônibus 
e em 22 linhas, totalizando 
338 viagens a mais. As altera-
ções que passaram a vigorar 
na última terça-feira bene-
ficiam diariamente cerca de 
quatro mil passageiros que 
se deslocam entre os municí-
pios de Taubaté, Caçapava, 
São José dos Campos, São 
Bento do Sapucaí, Campos 
do Jordão, Pindamonhan-
gaba, Cruzeiro, Aparecida, 
Roseira, Lorena e Guaratin-
guetá.

As linhas que foram bene-
ficiadas com as mudanças 
aplicadas são as seguintes: 

5110 (Caçapava x São José 
dos Campos), 5205 (Roseira 
x Taubaté), 5207 (Taubaté x 
São José dos Campos), 5208 
(São Bento do Sapucaí x Cam-
pos do Jordão), 5209 (Pinda-
monhangaba x São José dos 
Campos), 5212 (Campos 
do Jordão x Taubaté), 5301 
(Aparecida x Cruzeiro), 5303 
(Roseira x Pindamonhanga-
ba), 5305 (Lorena x São José 
dos Campos), 5306 (Lorena 
x Taubaté), 5311 (Guaratin-
guetá x Pindamonhangaba) 
e 5407 (Lorena x Cruzeiro).

As reprogramações foram 
definidas com base nos 
acompanhamentos diários 
da Operação Monitorada, 
realizados pelo setor de fis-
calização da EMTU, junta-
mente com informações ob-
tidas no Centro de Gestão e 
Supervisão da empresa, que 
acompanha a operação dos 
ônibus intermunicipais em 
tempo real.

EMtU

Vinculada à Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos, 
a Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos fiscali-
za e regulamenta o transpor-
te metropolitano de baixa e 
média capacidade nas cinco 
regiões metropolitanas do 
Estado: São Paulo, Campi-
nas, Sorocaba, Baixada San-
tista e Vale do Paraíba / Li-
toral Norte. Juntas, as áreas 
somam 134 municípios.

ReGiÃo

Linhas intermunicipais: aumento 
de frotas no Vale do Paraíba

Linhas 
que ligam 
Taubaté 
a outras 
quatro 
cidades 

da região
também 

receberam 
aumento 
de frota
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FUteBoL

A ausência de pú-
blico nos estádios 
está afetando dire-
tamente os clubes 

ao redor do planeta. No Es-
porte Clube Taubaté, além 
do prejuízo financeiro de 
não poder contar com o va-
lor arrecadado na bilheteria 
durante as partidas, a perda 
também afeta o rendimento 
da equipe dentro das quatro 
linhas.

Desde que a presença dos 
torcedores foi proibida nos 
eventos esportivos, o Bur-
ro da Central já entrou em 
campo no Joaquinzão para 
disputar nove partidas, e 
vencendo apenas uma, justa-
mente no primeiro compro-
misso sem público, quando 
bateu o Red Bull em agosto 
do ano passado em jogo vá-
lido pela Série A2 da ocasião.
Nas últimas sete partidas em 
casa, o Alvi Azul soma três 
derrotas e cinco empates, 
sendo o último deles o 0x0 
diante do Audax na última 
segunda-feira (3) em partida 
realizada pela 11ª rodada da 
Série A2 2021.

“Faltou aproveitar as opor-
tunidades que criamos. 
Diferente do jogo contra o 
Monte Azul, tivemos contra 
o Audax o domínio do jogo, 
a bola em nosso pé durante 
boa parte do confronto, mas 
não fizemos o gol. Fica a 
frustração pelo resultado. Foi 
um jogo em que dominamos, 
porém mais uma vez ficou a 
sensação que nosso time teve 
um bom rendimento e que 

poderia ter saído com a vitó-
ria”, destacou o técnico Mar-
celo Martelotte.

Ainda nesta Série A2, o 
Taubaté disputará mais duas 
partidas no Joaquinzão. O 
próximo jogo em casa será 
no domingo (9) diante do Rio 
Claro. Na última rodada do 
torneio, com data ainda não 
definida, o Burro da Central 
receberá o Sertãozinho.

Jogos sEM torcida 
no JoaqUinzão

19/08/2020 – 
Taubaté 2x1 Red Bull

30/08/2020 – 
Taubaté 0x1 São Bernardo

08/09/2020 –
Taubaté 0x0 São Bento

06/03/2021 – 
Taubaté 1x2 Portuguesa 

Santista
13/03/2021 – 

Taubaté 1x1 Atibaia
22/04/2021 – 

Taubaté 2x2 EC São Bernardo
26/04/2021 – 

Taubaté 2x2 Portuguesa
30/04/2021 – 

Taubaté 0x1 Monte Azul
03/05/2021 – 

Taubaté 0x0 Audax

sériE a2 2021

O empate sem gols diante 
do Audax manteve o Es-
porte Clube Taubaté na 14ª 
colocação na tabela de clas-
sificação do torneio. Restan-
do quatro rodadas para o 
término da Primeira Fase, o 

Burro da Central está a qua-
tro pontos tanto da Zona de 
Rebaixamento quando da 
Zona de Classificação para 
as quartas de finais. O time 
volta a jogar amanhã (6) na 
cidade de Campinas contra 
o São Bernardo FC.

11ª rodada – rEsUltados

Taubaté 0x0 Audax
Oeste 1x0 Atibaia

Portuguesa 0x0 Sertãozinho
E.C. São Bernardo 0x1 

Rio Claro
Velo Clube 2x0 Juventus

XV de Piracicaba 0x1 
São Bernardo FC

Monte Azul 1x2 Água Santa
Red Bull 1x0 Portuguesa 

Santista

classificação

1) Oeste 28
2) Água Santa 25

3) Atibaia 19
4) XV de Piracicaba 19

5) Rio Claro 17
6) São Bernardo FC 16

7) Red Bull 14
8) Portuguesa Santista 14

9) Juventus 13
10) Portuguesa 13
11) Velo Clube 12

12) Audax 11
13) Monte Azul 10

14) Taubaté 10
15) EC São Bernardo 6

16) Sertãozinho 4

Artilheiros: Jair (Rio Claro), 
Cesinha (Rio Claro), Léo 
Artur (Oeste) e Kauã Jesus 
(Oeste) – 4 gols

Desde que o público foi proibido de ir aos estádios, Taubaté venceu apenas uma vez como mandante

Burro da Central aponta 
queda de aproveitamento 
no Joaquinzão

Bruno Castilho/EC Taubaté
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 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: DZ7 COMERCIAL 
EIRELI PROCESSO: 12.283/21 ASSINATURA: 29/04/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE FRALDA INFANTIL DE 1ª. QUALIDADE TAMANHO (RN, M, G, XG E XXG) VALOR 
ESTIMADO: R$ 15.114,60 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 42/21 PROPONENTES: 11 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS 
NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO 
DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS 
DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14, 
155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS,  E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO. 
 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: RVN 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI PROCESSO: 12.283/21 ASSINATURA: 29/04/2021 
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL DE 1ª. QUALIDADE  TAMANHO P 
VALOR ESTIMADO:       R$ 2.268,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 42/21 PROPONENTES: 11 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS 
NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO 
DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS 
DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14, 
155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS,  E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ LOCADOR: BENEDICTO OURIVES 
MONTEIRO PROCESSO: 7.517/21 ASSINATURA: 30/04/21 OBJETO: ADITAR O CAPUT DA 
CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 01/03/21, CUJO OBJETO CONSISTE 
NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, 90, JARDIM DOS ESTADOS, 
NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE ABRIGADA A FAMÍLIA DE CARLOS COLAREDA, 
PARA ALTERAR OS DADOS BANCÁRIOS.  
 
NOTIFICAÇÃO 
PRIMEIRA IGREJA BATISTA NO PARQUE AEROPORTO 
R. YOKICHIRO SHIMADA, 189 - PQUE AEROPORTO 
TAUBATÉ-SP 
12051-320 
PROCESSO ADM.: nº 64.634/2018    
Comunicamos V.Sª que seu pedido de reconhecimento de Imunidade Tributária do IPTU, a partir do 
exercício de 2019 para os imoveis cadastrados sob os BC's nº's 4.5.011.022.001 - 4.5.011.023.001 e 
4.5.011.024.001, de propriedade da entidade religiosa inscrita no CNPJ/MF nº 09.028.270/0001-85, 
constante do Processo Administrativo nº 64.634/2018, foi DEFERIDO. Divisão de Controle da 
Arrecadação, aos 04 de maio de 2021. 
Victor Magalhães Salgado 
Chefe da Divisão 
 
PORTARIA Nº  690 , DE 04  DE  MAIO  DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 76.995/2019, 
R E S O L V E : 
Alterar a composição do Conselho Municipal de Cultura de Taubaté – CMC, instituído pela Portaria n° 
26, de 14 de janeiro de 2020 e suas alterações, conforme segue: 
“Art. 1º ... 
I – Representantes do Poder Público 
... 
d) Departamento de Comunicação 
Titular: Márcia Aparecida dos Santos Matos 
 Suplente: Simone Virgínia Varejão Manara 
... 
 
 j) Secretaria de Esportes e Lazer 
 Titular: Tiago Bernardes de Jesus 
 Suplente: ... 
 
...” 
Prefeitura Municipal de Taubaté,  04  de maio de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
PORTARIA Nº 692  ,   DE 04 DE  MAIO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 

I - Cessar os efeitos da Portaria nº 175, de 16 de fevereiro de 2011, que atribuiu ao servidor MARCOS 
VALERIO – matrícula 3531, o exercício das funções de Secretário da Junta de Serviço Militar da 7ª 
Delegacia/PRM.  
II – Atribuir à Servidora LAIS ALVES CURSINO DA SILVA – matrícula 33650, do quadro de pessoal 
efetivo da Municipalidade, a incumbência de responder pelo exercício das funções de Secretária da Junta 
de Serviço Militar da 7ª Delegacia/PRM. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos   04 de   maio   de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA SES Nº 52    DE   03    DE    MAIO    DE 2021 
MÁRIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar cessados, a contar de 01/05/2021, os efeitos da Portaria nº 656, de 25 de junho de 2015, que 
designou a servidora LUIZA MAURA DE SOUZA MORAIS MIRANDA – matrícula 22138, para 
exercer a função de confiança de Assistente Técnico de Auditoria, subordinada à Secretaria de Saúde. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  03   de Maio de  2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MÁRIO CELSO PELOGGIA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PORTARIA SES Nº  53 ,  DE   03   DE   MAIO    DE 2021 
MÁRIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designada a servidora VALNIRA DE CASSIA DA SILVA, titular de cargo efetivo – 
matrícula 32518, a contar de 01/05/2021, para exercer a função de confiança de Assistente Técnico de 
Auditoria – Ref. “38”, subordinada à Secretaria de Saúde, nos termos da Lei Complementar 236, de 21 de 
dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 2013, fazendo 
jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos   03  de  Maio   de  2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MÁRIO CELSO PELOGGIA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PORTARIA SEDIS Nº    22 ,   DE   04  DE  MAIO  DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Cessar os efeitos da Portaria SEDIS nº 06, de 09 de março de 2021, que designou o servidor EDERSON 
NILO DE ABREU – matrícula 29738, para exercer a função de confiança de Chefe da Divisão de 
Benefícios Sociais e Geração de Renda, subordinada à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  04  de  maio  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
 
PORTARIA SEDIS Nº   23   ,   DE  04    DE  MAIO    DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Cessar os efeitos da Portaria nº 300 de 26 de janeiro de 2021, que designou a servidora SONIA REGINA 
DOS SANTOS BAILON  – matrícula 34887, para exercer a função de confiança de Assistente Técnico 
de Cadastro de Programas Habitacionais, subordinada à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  04 de   MAIO  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
 
PORTARIA SEDIS Nº   24 ,   DE    04  DE MAIO   DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar o servidor EDERSON NILO DE ABREU, titular de cargo efetivo – matrícula 29738, para 
exercer a função de confiança de Assistente Técnico de Cadastro de Programas Habitacionais – Ref. 
“38”, subordinada à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, nos termos da Lei Complementar 
236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 
2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  04 de maio   de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
 
PORTARIA SEDIS Nº  25  DE  04 DE  MAIO   DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar a servidora SONIA REGINA DOS SANTOS BAILON, titular de cargo efetivo – matrícula 
34887, para exercer a função de confiança de Chefe da Divisão de Benefícios Sociais e Geração de Renda 
– Ref. “48”, subordinada à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, nos termos da Lei 
Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 
de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
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Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  04  de  maio de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
 
PORTARIA SEDIS Nº  26,  DE  04  DE  MAIO    DE 2021 
ADRIANA LUCCI MUSSI, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, 
no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Atribuir à servidora CASSIA CAMILA VAL DE MELO – matrícula 42572, a incumbência de, 
cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora ISABEL CRISTINA 
PASTORELLI TEIXEIRA – matrícula 33822, no período de 19/05 a 02/06/2021, por motivo de férias 
regulamentares, respondendo pelo expediente da Área de Promoção e Proteção à Criança e ao 
Adolescente, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  04 de maio de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 
 
PORTARIA SES Nº 48,  DE 28 DE ABRIL DE 2021.  
MARIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e com fundamento 
no art. 2º do Decreto 13.123 de 26 de Setembro de 2013. 
RESOLVE:  
Autorizar o Servidor da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), a dirigir Veículo Oficial Municipal, 
conforme segue: 

Nome Matricula CNH Veiculo 
ERICKSON SILVA DO AMARAL 012785 AB Leve 

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 28 de Abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PORTARIA SES Nº 49,  DE 28 DE ABRIL DE 2021.  
MARIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e com fundamento 
no art. 2º do Decreto 13.123 de 26 de Setembro de 2013. 
RESOLVE:  
Homologa a Resolução COMUS - Taubaté nº 03/2021, do Conselho Municipal de Saúde, que dispõe 
sobre SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamento Público de Saúde referente ao 6º Bimestre de 
2020, Pactuação de Indicadores do Pacto pela Saúde – SISPACTO 2021. 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 28 de Abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PORTARIA SES Nº 50,  DE 28 DE ABRIL DE 2021.  
MARIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e com fundamento 
no art. 2º do Decreto 13.123 de 26 de Setembro de 2013. 
RESOLVE:  
Autorizar o Servidor da Secretaria de Saúde (Policlinica), a dirigir Veículo Oficial Municipal, conforme 
segue: 

Nome Matricula CNH Veiculo 
Leiza Lencioni Prado Leite 29227 04286844883 Leve 

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 28 de Abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PORTARIA SES Nº 51,  DE 28 DE ABRIL DE 2021.  
MARIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e com fundamento 
no art. 2º do Decreto 13.123 de 26 de Setembro de 2013. 
RESOLVE:  
Homologa a Resolução COMUS - Taubaté nº 04/2021, do Conselho Municipal de Saúde, que dispõe 
sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 – LDO 2022. 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 28 de Abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 

PORTARIA Nº 691, DE 04 DE MAIO DE 2021. 
 

JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de 
suas atribuições legais, e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 
22.196/2021 
 
R E S O L V E: 
 

Art. 1º Fica constituída Comissão de Estudos e Avaliação do Padrão Mínimo 
de Qualidade do SIAFIC, com os seguintes membros:  

 
I – Secretário de Administração e Finanças:  

Marco Antônio Campos - C.P.F.: 071.151.258-21 
  

II – Diretora de Contabilidade:  
Vanessa Presotto - C.P.F.: 348.455.718-46 
 
III – Contadora Titular da Prefeitura de Taubaté: 
Isabelle Rocha Couto de Campos - CPF 384.643.288-18 
 
IV – Servidor Municipal da área de Tecnologia da Informação: 
Renato Gonçalves Ferreira Naldi - C.P.F.: 295.036.318-07 
 
V – Contador da “Universidade de Taubaté”: 
Cristiane Marcondes Castilho - C.P.F.: 265.571.558-65 
 
VI – Contador do Instituto de Previdência do Município de Taubaté: 
Solene Aires de Sales – C.P.F.: 412.447.373-72 
 
VII – Contador da Câmara Municipal de Taubaté: 
Plínio dos Santos Junior – C.P.F: 081.199.768-51 
 
Art. 2º A Comissão será presidida pelo Secretário de Administração e 

Finanças, que promoverá o desenvolvimento das ações estipuladas no Plano de Ação constante 
do Anexo Único do Decreto nº 15.008, de 04 de maio de 2021. 

 
Art. 3º A Comissão deverá concluir seus trabalhos no prazo estipulado no 

cronograma constante do Anexo Único do Decreto nº 15.008, de 04 de maio de 2021. 
   
Prefeitura Municipal de Taubaté, 04 de maio de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila.  

 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL  
 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO LEI 13.019/14 
PROCESSO Nº. 15.774/21 
Na qualidade de Prefeito de Taubaté e em atendimento ao Art. 32 § 1º da Lei Federal nº. 13.019 de 31 de 
julho de 2014 e suas alterações, determino a publicação da justificativa apresentada pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclusão Social sobre a dispensa de chamamento público com vista à celebração de 
parceria, para aquisição dos equipamentos discriminados no “Projeto Reequipando”, o qual tem por 
objetivo auxiliar na qualidade, conforto e eficiência do trabalho desenvolvido pelos colaboradores e/ou 
voluntários, para consequentemente garantir maior resultado nos serviços prestados pela Associação 
Franciscana de Assistência Social Coração de Maria – Centro de Assistência Social Santa Verônica.  

 A publicação deverá ser realizada no sítio oficial da Administração Pública na internet e 
também no Diário Oficial do Município. 

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 04/05/2021. 
José Antonio Saud Júnior 

Prefeito Municipal 
 
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO COM VISTA À 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA 
Processo nº 15774/2021  
Organização da Sociedade Civil: Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria - 
AFASCOM 
CNPJ: 57.521.759/0001-37 
Emenda Parlamentar nº 117.3 - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
Trata-se de procedimento que tem por objeto a Inexigibilidade de  Chamamento Público, com vista à 
celebração de parceria, a ser executada em regime de mútua cooperação, entre o município de Taubaté, 
por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – SEDIS e a Organização da 
Sociedade Civil – OSC Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria - AFASCOM, 
regularmente constituída, de natureza jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, previamente 
inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social. 
I – DO OBJETO: 
 A parceria destina-se a aquisição de equipamentos para o desenvolvimento das atividades 
diárias, que contribuirão para o desenvolvimento dos trabalhos realizados pela OSC em atendimento a 
adolescentes de 12 a 18/21 anos em cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto de 
Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, encaminhados pela Vara da Infância e 
Juventude, de ambos os sexos, residentes no município de Taubaté. 
 O fundamento principal que reza a presente iniciativa é o art. 29 e art. 31, inciso II, da Lei 
Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei nº 13.204/2015, conforme transcrição a seguir:  

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos 
decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os 
acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, 
exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver 
a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de 
compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo 
chamamento público observará o disposto nesta Lei. (Grifo nosso) 
Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em 
razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente 
quando: 
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II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 . (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015). 

 
 Neste sentido a legislação facultou a administração pública a dispensar a realização de 
chamamento público, tendo em vista as premissas presentes nos artigos 29 e 31 da Lei Federal 
nº13.019/14, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que justificam tal procedimento. 
 II – JUSTIFICATIVA  

Considerando que a Constituição Federal instituiu a Emenda Parlamentar como um instrumento 
pelo qual o poder legislativo participa da elaboração do orçamento anual, visando uma melhor alocação 
dos recursos públicos (art. 166, § 09 da Constituição Federal); 

Considerando a publicação da Lei Orçamentária Anual - LOA nº 5.610, de 28/12/2020 e das 
Emendas Impositivas referentes ao exercício de 2021. 

Considerando a Lei Municipal nº5.570, de 20 de julho de 2020, em seu art 29, inciso I e II, os 
quais definem que a emenda indicará expressamente a entidade beneficiária, e ficará dispensada de 
chamamento público a beneficiária com expressa indicação em lei: 

Art.29 Em atendimento ao § 14 do rt.166 da Constituição Federal, com o 
fim de viabilizar a execução obrigatória, serão observados os seguintes 
procedimentos e prazos: 
§  2º As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária 
poderão alocar recursos para organizações da sociedade civil, na 
seguinte conformidade: (parágrafo promulgado pela Câmara Municipal 
de Taubaté em 15 de setembro de 2020 e publicado no Boletim 
Legislativo nº 1325, de 16 de setembro de 2020) 
I – a emenda indicará, expressamente, a entidade beneficiária; (inciso 
promulgado pela Câmara Municipal de Taubaté em 15 de setembro de 
2020 e publicado no Boletim Legislativo nº 1325, de 16 de setembro de 
2020). 

II – ficará dispensada de chamamento público a beneficiária com expressa 
indicação em lei, nos termos do art 29 da Lei Federal nº13.019, de 31 de 
julho de 2014, devendo, contudo, atender aos demais requisitos, prazos e 
parâmetros previstos no Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil para a celebração dos termos de colaboração e fomento e 
acordo de cooperação (inciso promulgado pela Câmara Municipal em 15 
de setembro de 2020 e publicado no Boletim Legislativo nº 1325, de 16 de 
setembro de 2020). 

  
Considerando que esta Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - SEDIS recebeu a 

indicação da Emenda Parlamentar nº 117.3 nos termos e para os efeitos contidos na Lei n° 5.610 (Lei 
Orçamentária Anual 2021), a saber: 

Emenda  Descrição  Valor 

117.3 
Apoiar a entidade filantrópica AFASCOM, através do FMAS para 
aquisição de equipamentos  

R$ 20.000,00 

Considerando o Ofício nº 05/SEDIS/SUAS/2021 de 08 de janeiro de 2021 no qual a Área de 
Gestão SUAS/SEDIS comunica ao Conselho Municipal de Assistência Social, conforme as leis 
mencionadas acima, o direcionamento das Emendas Individuais para o Fundo Municipal de Assistência 
Social, e solicita a este colegiado informações quanto ao regular registro das Organizações da Sociedade 
Civil que receberam o direcionamento das respectivas Emendas. 

Considerando o Ofício CMAS nº 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021, no qual informa a este 
setor que em reunião plenária extraordinária do dia 01 de fevereiro de 2021 deu parecer favorável com 
relação à inscrição no CMAS a todas as OSC’s que constam na lista apresentada no Ofício nº 
05/SEDIS/SUAS/2021. 

Considerando que a OSC Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria, 
localizada em Taubaté, a Av. Marechal Deodoro nº 101 – Jardim Santa Clara, possui inscrição no 
Conselho Municipal de Assistência Social, que a certifica para a oferta do Serviço de Proteção Social 
Especial de Média Complexidade – Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de 
Serviços à Comunidade; conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 
109, de 11 de novembro de 2009). 

Considerando que a OSC Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria - 
AFASCOM, apresenta em seu Plano de Trabalho justificativa satisfatória sobre a importância da 
utilização do recurso da Emenda para melhorar o desenvolvimento de suas atividades diárias, bem como 
capacidade técnica para a execução de seus serviços. 

Considerando que esta Secretaria prevê o monitoramento da execução desta parceria, previstos 
pela Portaria nº1.229 de 29 de setembro de 2020, que “designa servidora srª Danielly Jacob Carlos 
Torres como Gestora das Parcerias da Assistência Social da Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade”, e Portaria nº774 de 09 de junho de 2020 que “nomeia a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, que monitora e avalia as parcerias com as Organizações da Sociedade Civil celebradas com 
a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social pelo Fundo Municipal da Assistência Social”. 

Deste modo, apresentado o Plano de Trabalho objeto da parceria e as documentações apostas 
pela Organização da Sociedade Civil que possui experiência prévia na realização do serviço, a OSC 
Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria - AFASCOM demonstra condições 
para desenvolver as atividades e alcançar as metas estabelecidas.  

A dotação orçamentária da qual correrá a despesa é a 440 – 
25.04.00.4.4.50.42.08.243.4002.2128 – Fonte 08 – Cod. Aplicação 5000007 - no valor de R$ 20.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Taubaté, 06 de abril de 2021. 
Érica Bárbara de Araújo 
Assistente Social 
Gestão SUAS 

   Danielly Jacob Carlos Torres 
Gestora das Parcerias da Assistência Social da 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade  
Adriana Lucci Mussi 
Respondendo pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social 
 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO LEI 13.019/14 
PROCESSO Nº. 15.778/21 
Na qualidade de Prefeito de Taubaté e em atendimento ao Art. 32 § 1º da Lei Federal nº. 13.019 de 31 de 
julho de 2014 e suas alterações, determino a publicação da justificativa apresentada pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclusão Social sobre a dispensa de chamamento público com vista à celebração de 
parceria, para aquisição de equipamentos para melhoria e qualidade do serviço prestado no Lar Irmã 
Amália sob Patrocínio de São José.   

 A publicação deverá ser realizada no sítio oficial da Administração Pública na internet e 
também no Diário Oficial do Município. 

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 04/05/2021. 
José Antonio Saud Júnior 

Prefeito Municipal 
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO COM VISTA À 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA 
Processo nº 15778/2021  
Organização da Sociedade Civil: Lar Irmã Amália sob Patrocínio de São José 
CNPJ: 48.961.361/0001-20 
Emenda Parlamentar nº 117.5 - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
Trata-se de procedimento que tem por objeto a Inexigibilidade de Chamamento Público, com vista à 
celebração de parceria, a ser executada em regime de mútua cooperação, entre o município de Taubaté, 
por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – SEDIS e a Organização da 
Sociedade Civil – OSC Lar Irmã Amália sob Patrocínio de São José, regularmente constituída, de 
natureza jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, previamente inscrita no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 
I – DO OBJETO: 
 A parceria destina-se a apoiar a entidade para aquisição de equipamentos, que contribuirão 
para o desenvolvimento dos trabalhos realizados pela OSC em atendimento a crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social, de ambos os sexos, residentes no município de Taubaté. 
 O fundamento principal que reza a presente iniciativa é o art. 29 e art. 31, inciso II, da Lei 
Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei nº 13.204/2015, conforme transcrição a seguir:  

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos 
decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os 
acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, 
exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver 
a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de 
compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo 
chamamento público observará o disposto nesta Lei. (Grifo nosso) 
Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em 
razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente 
quando: 
II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 . (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015). 

 
 Neste sentido a legislação facultou a administração pública a dispensar a realização de 
chamamento público, tendo em vista as premissas presentes nos artigos 29 e 31 da Lei Federal 
nº13.019/14, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que justificam tal procedimento. 
 II – JUSTIFICATIVA  

Considerando que a Constituição Federal instituiu a Emenda Parlamentar como um instrumento 
pelo qual o poder legislativo participa da elaboração do orçamento anual, visando uma melhor alocação 
dos recursos públicos (art. 166, § 09 da Constituição Federal); 

Considerando a publicação da Lei Orçamentária Anual - LOA nº 5.610, de 28/12/2020 e das 
Emendas Impositivas referentes ao exercício de 2021. 

Considerando a Lei Municipal nº5.570, de 20 de julho de 2020, em seu art 29, inciso I e II, os 
quais definem que a emenda indicará expressamente a entidade beneficiária, e ficará dispensada de 
chamamento público a beneficiária com expressa indicação em lei: 

Art.29 Em atendimento ao § 14 do rt.166 da Constituição Federal, com o 
fim de viabilizar a execução obrigatória, serão observados os seguintes 
procedimentos e prazos: 
§  2º As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária 
poderão alocar recursos para organizações da sociedade civil, na 
seguinte conformidade: (parágrafo promulgado pela Câmara Municipal 
de Taubaté em 15 de setembro de 2020 e publicado no Boletim 
Legislativo nº 1325, de 16 de setembro de 2020) 
I – a emenda indicará, expressamente, a entidade beneficiária; (inciso 
promulgado pela Câmara Municipal de Taubaté em 15 de setembro de 
2020 e publicado no Boletim Legislativo nº 1325, de 16 de setembro de 
2020). 

II – ficará dispensada de chamamento público a beneficiária com 
expressa indicação em lei, nos termos do art 29 da Lei Federal nº13.019, 
de 31 de julho de 2014, devendo, contudo, atender aos demais requisitos, 
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prazos e parâmetros previstos no Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil para a celebração dos termos de colaboração e fomento e 
acordo de cooperação (inciso promulgado pela Câmara Municipal em 15 
de setembro de 2020 e publicado no Boletim Legislativo nº 1325, de 16 de 
setembro de 2020). 

  Considerando que esta Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - SEDIS recebeu a 
indicação da Emenda Parlamentar nº 117.5 nos termos e para os efeitos contidos na Lei n° 5.610 (Lei 
Orçamentária Anual 2021), a saber: 

Emenda  Descrição  Valor 

117.5 
Apoiar a entidade Lar Irmã Amália através do FUMCAD, do 
CMDCA, para aquisição de equipamentos  

R$ 15.000,00 

 
Considerando o Ofício nº 04/SEDIS/SUAS/2021 de 08 de janeiro de 2021 no qual a Área de 

Gestão SUAS/SEDIS comunica ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
conforme as leis mencionadas acima, o direcionamento das Emendas Individuais para o Fundo Municipal 
do Direitos da Criança e do Adolescente, e solicita a este colegiado informações quanto ao regular 
registro das Organizações da Sociedade Civil que receberam o direcionamento das respectivas Emendas. 

Considerando o Ofício CMDCA nº 12/2021 de 26 de janeiro de 2021, no qual informa a este 
setor que à inscrição no CMDCA a todas as OSC’s que constam na lista apresentada no Ofício nº 
04/SEDIS/SUAS/2021 foi concedido Atestado de Funcionamento Provisório, aplicado em regime pro 
tempore. 

Considerando que a OSC Lar Irmã Amália sob Patrocínio de São José, localizada em 
Taubaté, a rua José Vicente de Barros, 961, Areão, possui inscrição no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

Considerando que a OSC Lar Irmã Amália sob Patrocínio de São José, apresenta em seu Plano 
de Trabalho justificativa satisfatória sobre a importância da utilização do recurso da Emenda para 
melhorar a qualidade do trabalho desenvolvido pelos colaboradores e/ou voluntários. 

Considerando que esta Secretaria prevê o monitoramento da execução desta parceria, 
previstos pela Portaria nº 416 de 02 de fevereiro de 2021, que “designa servidor srº  Luiz Flavio Pinto 
como Gestor das Parcerias do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”, e Portaria 
nº1.268 de 14 de outubro de 2020 que “nomeia a Comissão de Monitoramento e Avaliação, que monitora 
e avalia as parcerias com as Organizações da Sociedade Civil celebradas com a Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclusão Social pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”. 

Deste modo, apresentado o Plano de Trabalho objeto da parceria e as documentações apostas 
pela Organização da Sociedade Civil que possui experiência prévia na realização do serviço, a OSC Lar 
Irmã Amália sob Patrocínio de São José demonstra condições para desenvolver as atividades e alcançar 
as metas estabelecidas.  

A dotação orçamentária 25.03.00.4.4.50.42.00.08.243.4001.2128 da qual correrá a despesa é a 
3601 – Fonte 08 – Cod. Aplicação 5000005 - no valor de R$ 15.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Taubaté, 07 de abril de 2021. 
Érica Bárbara de Araújo 
Assistente Social 
Gestão SUAS 
Isabel Cristina Pastorelli Teixeira 
Gestor de Área 
Gestão SUAS 
Adriana Lucci Mussi 
Vice-Prefeita 
Respondendo pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social 
 
PROCESSO Nº. 17.253/2021 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 342/19  
DESPACHO:   REVOGO o presente processo acolhendo a solicitação da Unidade Requisitante, o que 
faço com base no artigo 49, da Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações. 
G.P., aos 04/05/2021  
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 34.088/20 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 220/19 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido RESCINDIR a parcela não executada da Autorização de Fornecimento nº. 2180/20, firmada com a 
empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., aplicando a sanção de multa no valor de R$ 
837,90 (Oitocentos e trinta e sete reais e noventa centavos), nos termos da Lei nº. 8.666/93, sujeito ao 
prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso. 
G.P., aos 03/05/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 55.071/20 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 213/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa HEALTH CARE & DUBEBE COM., IMP., EXP. DE PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI a sanção de multa no valor de R$ 69,30 (Sessenta 
e nove reais e trinta centavos), referente ao atraso na entrega da Autorização de Fornecimento nº. 
3398/20, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para recurso. 
G.P., aos 03/05/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 6.674/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 07/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, a sanção de 

multa no valor de R$ 688,39 (Seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos), referente ao atraso 
na entrega da Autorização de Fornecimento nº. 163/21, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a 
prazo de 05 (cinco) dias para recurso. 
G.P., aos 03/05/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 56.112/20 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 236/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa 7R COMERCIAL EIRELI ME, a sanção de multa no valor de R$ 1.162,46 (Um mil 
cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), referente ao atraso na entrega da Autorização de 
Fornecimento nº. 3825/20, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para 
recurso. 
G.P., aos 03/05/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 43.987/20 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa NATULAB LABORATÓRIO S/A, a sanção de multa no valor de R$ 3.898,13 (Três 
mil, oitocentos e noventa e oito reais e treze centavos), referente ao atraso na entrega da Autorização de 
Fornecimento nº. 2734/20, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para 
recurso. 
G.P., aos 03/05/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 53.644/20 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 60/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA , a sanção 
de multa no valor de R$ 580,50 (Quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos), referente ao atraso na 
entrega da Autorização de Fornecimento nº. 3365/20, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a 
prazo de 05 (cinco) dias para recurso. 
G.P., aos 03/05/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 55.266/20 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, a 
sanção de multa no valor de R$ 49,48 (Quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), referente ao 
atraso na entrega da Autorização de Fornecimento nº. 3414/20, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, 
sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para recurso. 
G.P., aos 03/05/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 37.556/20 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 60/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , a sanção de multa no valor de R$ 
47,71 (Quarenta e sete reais e setenta e um centavos), referente ao atraso na entrega da Autorização de 
Fornecimento nº. 2365/20, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para 
recurso. 
G.P., aos 03/05/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 35.355/19 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 127/18 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido RESCINDIR a parcela não executada da Autorização de Fornecimento nº. 1688/19, firmada com a 
empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., nos 
termos da Lei nº. 8.666/93, sujeito a prazo de recurso. 
G.P., aos 04/05/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões eletrônicos  abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Praça 
Felix Guisard, 11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs, sendo R$ 
38,20 (Trinta e oito reais  e vinte  centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais 
também estarão disponíveis sem custos, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br, e pela 
plataforma eletrônica da BBMNET, www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 73/21 - Edital I, que cuida da aquisição de medicamentos em geral, com 
encerramento dia 19.05.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 94/21, que cuida da aquisição de ferros, manta geotêxtil de bidim, lâmpadas, 
refletores e materiais para pintura (tintas, solventes, etc.), com encerramento dia 19.05.21 às 08h30.  A 
sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 210/20 - Edital III, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de 
escavadeira, pá carregadeira e motoniveladora zero hora, conforme Decreto de Padronização nº 
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14.796/20, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 19.05.21 às 14h30.  
A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
PMT, aos 04.05.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 
PROCESSO Nº. 17.127/21 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
D E S P A C H O : 1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos anexados aos autos, que 
comprovam a Dispensa de Chamamento Público com base nos artigos 29 e 30 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31.07.2014 e suas alterações, para a realização de parceria com a Organização da Sociedade Civil 
Associação para Síndrome de Down de Taubaté - ASSID, para aquisição de materiais de consumo que 
serão utilizados, conforme informado pela instituição na reestruturação da área de oficinas de informática, 
técnica e administrativa, promovendo e incentivando a inclusão digital, garantindo ferramentas de 
trabalho para facilitar o processo de melhoria da qualidade de vida dos atendidos pela OSC.  
2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar; 
3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da Associação para Síndrome 
de Down de Taubaté - ASSID, no valor total de R$ 5.000,00 (Cinco mil Reais);  
4 – Ao DTL, para providencias quanto ao termo de colaboração; 
5 – À Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, para acompanhamento. 
G.P., aos 04/05/2021.  
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 16.080/2021 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
D E S P A C H O :1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos anexados aos autos, que 
comprovam a Dispensa de Chamamento Público com base nos artigos 29 e 30 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31.07.2014 e suas alterações, para a realização de parceria com a Organização da Sociedade Civil 
Associação Beneficente Madre Teresa de Calcutá, para reforma de instalações (banheiros externos e teto 
da cozinha), conforme informado pela instituição em seu plano de trabalho. 
2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar; 
3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da Associação Beneficente 
Madre Teresa de Calcutá, no valor total de R$20.000,00 (Vinte mil Reais);  
4 – Ao DTL, para providencias quanto ao termo de colaboração; 
5 – À Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, para acompanhamento. 
G.P., aos 04/05/2021.  
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 17.126/21 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
D E S P A C H O : 1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos anexados aos autos, que 
comprovam a Dispensa de Chamamento Público com base nos artigos 29 e 30 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31.07.2014 e suas alterações, para a realização de parceria com a Organização da Sociedade Civil 
Associação para Síndrome de Down de Taubaté - ASSID, para aquisição de equipamentos, os quais serão 
utilizados, conforme informado pela instituição na reestruturação da área de oficinas de informática, 
técnica e administrativa, promovendo e incentivando a inclusão digital, garantindo ferramentas de 
trabalho para facilitar o processo de melhoria da qualidade de vida dos atendidos pela OSC.  
2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar; 
3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da Associação para Síndrome 
de Down de Taubaté - ASSID, no valor total de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais);  
4 – Ao DTL, para providencias quanto ao termo de colaboração; 
5 – À Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, para acompanhamento. 
G.P., aos  04/05/2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 15.008, DE 04 DE MAIO DE 2021. 
 

Estabelece o Plano de Ação para adequação ao 
Decreto Federal nº 10.540/2020, que dispõe sobre 
o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e 
Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle (Siafic) e dá 
outras providências. 

 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 22.196/2021 e 
 
Considerando a obrigatoriedade de observância do padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e 
Integrado de Execução Orçamentária – Siafic estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de 
novembro de 2020; 
 
Considerando que o Siafic deverá ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, a quem cabe a 
responsabilidade pela contratação ou desenvolvimento e pela manutenção e atualização desse sistema, 
bem como a definição das regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação aplicáveis 
aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo com ou sem rateio de despesas, resguardada a 
autonomia; 
 
Considerando que os entes federativos deverão observar as disposições do Decreto Federal nº 
10.540/2020 a partir de 1º de janeiro de 2023  

D E C R E T A: 
 
Art. 1º Fica estabelecido o Plano de Ação voltado para adequação ao contido no Decreto Federal nº 
10.540/2020 no que concerne ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic), de acordo com os termos do  Anexo Único 
deste Decreto. 
 
Art. 2º Os Procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a implementação do Plano de 
Ação no prazo estipulado no Anexo Único deste Decreto serão de responsabilidade conjunta dos Órgãos 
do Poder Executivo e Legislativo. 
 
Art. 3º Para fins de desenvolvimento das ações estipuladas no Plano de Ação constante do Anexo Único 
deste decreto será instituída uma comissão de estudos e avaliação do padrão mínimo de qualidade do 
Siafic, nos termos do Decreto Federal nº 10.540/2020, que deverá ser composta pelos seguintes membros: 
 
I – Secretário de Administração e Finanças; 
II – Diretor de Contabilidade; 
III - 01 (um) servidor titular do cargo de Contador da Prefeitura Municipal de Taubaté; 
IV – 01 (um) servidor municipal da área de Tecnologia da Informação; 
V – 01 (um) servidor titular do cargo de Contador da Autarquia “Universidade de Taubaté”;  
VI - 01 (um) servidor titular do cargo de Contador do Instituto de Previdência do Município de 
Taubaté; e 
VII - 01 (um) servidor titular do cargo de Contador da Câmara Municipal de Taubaté. 
 
§ 1º Os membros da Comissão de que trata o caput deste artigo serão nomeados por portaria no prazo que 
dispõe o Plano de Ação de que trata o Anexo Único do artigo 1º deste decreto. 
 
§ 2º O Secretário de Administração e Finanças deverá presidir o desenvolvimento e estabelecer 
procedimentos dos trabalhos com vistas ao cumprimento do prazo estipulado no cronograma do Plano de 
Ação constante do Anexo Único deste decreto. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 04 de maio de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
 

JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 

Resp. pelo Exp. da Secretaria de Administração e Finanças 
 

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 04 de maio de 2021.         
 

ADRIANO VITERBO SOUZA DA SILVA JUNIOR 
SECRETÁRIO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO 
 

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº  15.008/2021 
PLANO DE AÇÃO  

 
AÇÃO Resultados 

Esperados 
Data Início  Data Fim  Responsável Como será feito 

Ação #01: 
Instituição por 
meio de Portaria 
de uma 
comissão de 
estudos e 
avaliação do 
Padrão Mínimo 
de Qualidade do 
SIAFIC 

Alinhar 
ações e 
metas para 
um mesmo 
esforço 

30/04/2021 05/05/2021 Comissão de 
Avaliação 

- Publicação de 
Portaria 
instituindo a 
responsabilidade 
pela avalição do 
processo de 
adequação do 
SIAFIC ao 
decreto 
10.540/2020 

Ação #02: 
Efetuar 
levantamento no 
Município dos 
sistemas de 
contabilidade 
incluídos os 
módulos 
complementares
, as ferramentas 
e as 
informações 
dela derivadas 
utilizados por 
todos os 
Poderes e 

Identificar 
quais 
ferramentas 
e as 
informações 
proveniente
s do sistema 
de 
contabilidad
e e módulos 
complement
ares. 

06/05/2021 30/09/2021 Comissão de 
Avaliação 

- Análise dos 
processos do 
sistema de 
contabilidade. 
- Verificação dos 
módulos 
complementares 
ao sistema de 
contabilidade 
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Atos oficiais
AÇÃO Resultados 

Esperados 
Data Início  Data Fim  Responsável Como será feito 

órgãos referidos 
no art. 20 da Lei 
Complementar 
nº 101, de 2000, 
incluídas as 
defensorias 
públicas  
Ação #03: 
Efetuar 
levantamento no 
Município dos 
sistemas 
estruturantes 
que não estão 
incluídos no 
Decreto nº 
10.540/2020, 
mas que 
deverão estar 
integrados com 
o SIAFIC, 
utilizados por 
todos os 
Poderes e 
órgãos referidos 
no art. 20 da Lei 
Complementar 
nº 101, de 2000, 
incluídas as 
defensorias 
públicas  

Identificar 
quais 
ferramentas 
e as 
informações 
proveniente
s do sistema 
estruturante
s, cujos 
dados 
possam 
afetar as 
informações 
orçamentári
as. 

06/05/2021 30/09/2021 
 
 
 

Comissão de 
Avaliação 

- Verificação da 
integração ou 
comunicação 
junto aos sistemas 
estruturantes, tais 
como: controle 
patrimonial, 
arrecadação, 
contratações 
públicas, dentre 
outras; 
 
 

Ação #04: 
Avaliar situação 
atual (aderência 
no sistema de 
contabilidade 
aos padrões 
mínimos de 
qualidade, bem 
como os 
Procedimentos 
Contábeis, os 
Requisitos de 
Transparência e 
os Requisitos 
Tecnológicos, 
disposto no 
Capítulo II do 
Decreto nº 
10.540/2020 

Com base 
na situação 
atual 
avaliada 
junto a 
empresa 
fornecedora 
de software 
utilizado no 
Município, 
identificar 
ações 
corretivas 
do sistema 
atual ou a 
necessidade 
de uma 
nova 
contratação. 

06/05/2021 30/09/2021 Comissão de 
Avaliação 

- Analisar o 
Decreto nº  
10.540/2020 e 
todos os seus 
critérios técnicos. 
- Avaliar a 
situação atual do 
fornecimento do 
SIAFIC no 
município. 
- Realizar análise 
comparativa entre 
o Decreto e a 
situação atual. 

Ação #05: 
Reunião com a 
empresa 
fornecedora do 
Software para 
alinhamento e 
entendimento 
quanto as ações 
evolutivas que 
estão em curso 
necessárias para 
adequação aos 
padrões 
mínimos de 
qualidade 

Tomar 
conhecimen
to das 
medidas em 
andamento 
adotadas ou 
planejadas 
pela 
empresa que 
fornece o 
software 
atualmente 
para o 
Executivo 

06/05/2021 30/09/2021 Comissão de 
Avaliação 

- Apresentar a 
empresa a análise 
comparativa entre 
o Decreto nº 
10.540/2020 e a 
situação atual. 
- Intimar a 
empresa para que 
realize as 
adequações 
necessárias, com 
devidos prazos e 
providências 
- Estipular uma 
data adequada 
para realizar a 
nova verificação 
do atendimento do 
SIAFIC ao 
Decreto nº 
10.540/2010. 

Ação #06: 
Avaliação dos 
sistemas 
estruturantes 
para a 
implementação 
da integração 
junto ao SIAFIC 

Integrar 
todos os 
sistemas 
estruturante
s ao 
SIAFIC, 
conforme 
art. 1º, § 6º 

 
06/05/2021 

 
30/09/2021 

Comissão de 
Avaliação 

- Apresentar 
prazos de 
integração dos 
sistemas 
estruturantes com 
outros sistemas 
estruturantes 
cujos dados 

AÇÃO Resultados 
Esperados 

Data Início  Data Fim  Responsável Como será feito 

e art. 2º, II. possam afetar as 
informações 
orçamentárias, 
contábeis e 
fiscais, tais como 
controle 
patrimonial, 
arrecadação, 
contratações 
públicas, dentre 
outras. 

Ação #07:  
Reuniões com 
os 
representantes 
da Prefeitura 
para uma 
decisão sobre o 
Sistema Único e 
Integrado entre 
os dois Poderes, 
Executivo e 
Legislativo. 

Em 
observação 
ao § 6º do 
art. 48 da 
Lei 
Complemen
tar nº 101, 
de 2000.  
SIAFIC 
único e 
integrado, 
sem 
interferência 
humana, 
mantendo a 
autonomia 
entre os 
Poderes. 

 
 
06/05/2021 
 
 
 
 

 
 
30/09/2021 

Comissão de 
Avaliação 

- Verificação da 
aderência do 
Sistema no 
cumprimento do 
SIAFIC. 

Ação #08: 
Adequações no 
descritivo do 
edital de 
licitações para 
que as futuras 
contratações 
estejam 
aderentes aos 
padrões 
mínimos de 
qualidade do 
SIAFIC. 

Garantir 
que, 
independent
emente da 
necessidade 
atual ou não 
de 
contratação, 
os próximos 
processos 
licitatórios 
envolvendo 
a aquisição 
ou locação 
do software 
de 
contabilidad
e esteja 
dentro dos 
critérios 
exigidos 
pela 
legislação. 

 
 
06/05/2021 

30/09/2021 Setor de 
Compras/Com
issão de 
Licitações 

- Incluir no 
processo 
licitatório de 
contratação do 
SIAFIC os 
critérios exigidos 
no Decreto nº 
10.540/2020. 

Ação #09: Com 
base nos 
resultados das 
execuções das 
ações elaborar 
cronograma 
para 
implementação 
do SIAFIC no 
município em 
conformidade 
com os prazos e 
condições 
estabelecidos no 
Decreto nº 
10.540/2020. 

Criação de 
um 
cronograma 
do Plano de 
Ação. 

06/05/2021 30/09/2021 Comissão de 
Avaliação 

- Efetuar o 
preenchimento do 
“ANEXO 2 – 
Cronograma do 
Plano de Ação – 
Decreto Federal 
nº 10.540/2020 

 

Ação #10: 
Aditamento do 
contrato da 
empresa 
fornecedora do 
software no 
caso de ela ter 
se adequado de 
acordo com o 
padrão mínimo 
de qualidade do 

Necessidade 
da revisão 
contratual 
e/ou nova 
contratação 

01/10/2021 31/01/2022 Setor de 
Compras/Com
issão de 
Licitações 

- Incluir no 
processo 
licitatório de 
contratação do 
SIAFIC os 
critérios exigidos 
no Decreto nº 
10.540/2020. 
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AÇÃO Resultados 
Esperados 

Data Início  Data Fim  Responsável Como será feito 

SIAFIC ou 
contratação de 
uma nova 
empresa 
fornecedora de 
software que 
atenda as 
exigências do 
Decreto nº 
10.540/2020. 
Ação #11: 
Implantação do 
SIAFIC em 
todos os entes 
federativos do 
Município, 
projeto 
piloto,para fins 
de homologação 
pela Comissão 

Homologaç
ão do 
sistema 
piloto em 
atendimento 
ao Siafic 

01/02/2022 31/12/2022 Comissão de 
Avaliação 

- Implantação dos 
sistemas em todos 
os entes da 
federação. 

Ação #12: 
Implantação 
definitiva e 
início das 
atividades por 
todos os entes 
federativos do 
Município 

Operacional
ização do 
Siafic 

01/01/2023 01/01/2023 Contadores de 
todos os entes 
federativos 

- 
Operacionalização 
e utilização do 
Siafic e 
consolidação dos 
dados. 

 
CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020 

 
PLANO DE AÇÃO – 

DECRETO 10.540/2020 
2021 2021 2022 2023 

JAN FEV. MAR. ABR. MAI 
a) Ciência do Decreto 

10.540/2020 
        

b) Mapeamento do 
Decreto 10.540/2020 

        

c) Definir Áreas 
Envolvidas 

        

d) Estabelecer Ações 
Necessárias para 
Implementação 

        

e) Estabelecer 
Prazos 

        

f) Decreto 
Estabelecendo Plano 
de Ação 

        

g) Encaminhamento do 
Decreto para os 
Controles Interno e 
Externos 

        

h) Divulgação em meio 
eletrônico de amplo 
acesso público 

        

i) Implementação de 
Ações do Plano de 
Ação 

        

j) Execução do SIAFIC         
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ização do 
Siafic 

01/01/2023 01/01/2023 Contadores de 
todos os entes 
federativos 
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e utilização do 
Siafic e 
consolidação dos 
dados. 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                                                        Aviso de Edital  

Pregão Presencial n° 08/2021 

“Aquisição de papel higiênico rolinho e papel higiênico rolão em 
comodato” 

Acha-se publicado na Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal), o Pregão Presencial nº 08/2021, nos termos acima descritos. O 
início do credenciamento será às 09h30 do dia 19 de maio de 2021. O Edital 
completo poderá ser retirado junto ao Serviço de Licitações e Compras da 
Universidade de Taubaté, sito a Avenida Nove de Julho, 246 – Taubaté – 
SP, das 8h30 às 11h30min e das 14h às 17h30min, mediante o pagamento 
da taxa de R$ 10,00 (dez reais) ou pelo site www.unitau.br (gratuitamente). 
Outras informações pelos telefones (0xx12) 3632-8362/3632-7559. Márcia 
Regina Rosa– Pregoeira. 

 

. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 

RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL R-Nº 001/2021 

 
A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da 
Universidade de Taubaté torna público o resultado final do Concurso 
Público de Provas e Títulos para provimento, em caráter efetivo, do 
cargo de Professor Auxiliar, Nível I, objeto do Edital R-Nº 001/2021. 
O resultado final do referido concurso foi homologado pelo Conselho 
de Ensino e Pesquisa, na reunião ordinária do dia  15/04/2021. 
 
Unidade de Ensino: Departamento de Ciências Agrárias: 
Processo nº AGR-051/2020: Matéria/grupo de disciplinas: 
Tecnologia e Inspeção dos Produtos de Origem Animal I; Tecnologia 
e Inspeção dos Produtos de Origem Animal II; Doenças Infecciosas; 
doenças Parasitárias, do Departamento de Ciências Agrárias, 01 
(uma) vaga. Concurso realizado em 08/03/2021. Com o seguinte 
resultado: SINTIA BARBOZA BASTOS, classificada em 1º lugar, 
com a pontuação final de 18,3 (dezoito vírgula três) pontos. Os 
candidatos Heder Nunes Ferreira e Patrícia Pimentel de Barros não 
compareceram ao concurso. 
 
Processo nº AGR-052/2020: Matérias/ Grupos de Disciplinas: 
Patologia Clínica Veterinária; Patologia Especial dos Animais; 
Medicina Veterinária Legal; Zoonoses e Saúde Pública, do 
Departamento de Ciências Agrárias, 01 (uma) vaga. Concurso 
realizado em 02/03/2021. Com o seguinte resultado: JANAINA 
DUARTE, classificada em 1º lugar, com a pontuação final de 22,5 
(vinte e dois vírgula cinco) pontos e VIVIANA MOLERO 
BARRIGA, classificada em 2º lugar, com a pontuação final de 15,7 
(quinze vírgula sete) pontos. Os candidatos Ana Flávia Santos de 
Andrade, Heder Nunes Ferreira, Silas Fernandes Eto e Vanessa 
Coelho Teixeira não compareceram ao concurso. 
 
Unidade de Ensino: Departamento de Medicina: 
Processo nº MED-189/2020: Matérias/ Grupos de Disciplinas: 
Infectologia; Imunologia Clínica; Infectologia (Moléstias 
Infecciosas); Moléstias Infecciosas (Internato) e Clínica Médica I 
(Internato com atuação em Infectologia), do Departamento de 
Medicina, 01 (uma) vaga. Concurso realizado em 04/03/2021. Com o 
seguinte resultado: JOANA DARC FREITAS ALVES, candidata 
única, classificada em 1º lugar, com a pontuação final de 20,5 (vinte 
vírgula cinco) pontos. 
 

Taubaté, 30 de abril de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 
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- ESTADO DE SÃO PAULO - 

 
   AV. XV DE NOVEMBRO, Nº 829 – CENTRO - CEP 12170-000 - FONE: (012) 3676-1280 

 

 

 

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

   

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 18.05.2021 

HORÁRIO: 09h00 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: diretoria@camaraderedencadaserra.sp.gov.br 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA – SP, situada na Av. XV de 
Novembro, 829 – Centro, Telefone (12) 3676-1280, através da Comissão de Licitação da 
Câmara Municipal de Redenção da Serra, torna público aos interessados que fará realizar 
Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
nos termos das diretrizes contidas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e 
posteriores alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital de Pregão, 
objetivando a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS, VISANDO APARELHAR O PLENARIO “VEREADOR AMANCIO 
CALDERARO” COM SISTEMA TÉCNICO OPERACIONAL DE CAPTAÇÃO, 
PUBLICAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO DA SERRA.  
O edital completo e anexos encontram-se a disposição no prédio da Câmara Municipal, ou ainda 
através do site http://www.camaraderedencaodaserra.sp.gov.br/downloads/licitacao 
Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Câmara Municipal, pelo telefone (12) 
3676-1280 ou através do e-mail diretoria@camaraderedencadaserra.sp.gov.br 

Câmara Municipal de Redenção da Serra - SP 
“Berço da Liberdade Paulista” 

AV. XV DE NOVEMBRO, Nº 829, CENTRO - CEP 12.170-000 – Tel.: (012) 3676-1280 

ESCLARECIMENTOS: Diretoria da Câmara Municipal de Redenção da Serra - 
SP localizada Av. XV de Novembro, 829 – Centro, Redenção da Serra/SP, CEP: 12.170-
000, e-mail: diretoria@camaraderedencaodaserra.sp.gov.br, telefone: (12) 3676-1280. Os 
esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet 
www.camaraderedencaodaserra.sp.gov.br  

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA torna público, para ciência dos 

interessados, que por intermédio de seu Pregoeiro PEDRO CHAFFIM BORGES, designado pela 

Portaria nº 04/2021, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 01/2021, para 

contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e execução de 

serviços, visando aparelhar o Plenário Vereador Amancio Calderaro com sistema técnico 

operacional de captação, publicação e transmissão dos trabalhos da Câmara Municipal de 

Redenção da Serra, conforme especificações técnicas constantes do Edital nº 01/2021 e dos 

seus anexos. A Sessão Pública do Pregão ocorrerá no dia 18 de maio de 2021, às 09h00 (horário 

de Brasília), no Auditório da Câmara Municipal de Redenção da Serra, situada na AV. XV DE 

NOVEMBRO, Nº 829, CENTRO - CEP 12.170-000 – Tel.: (012) 3676-1280, quando, 

impreterivelmente, terá início a sessão pública para abertura dos mesmos. O Edital e seus anexos 

deverão ser retirados junto ao Departamento de Licitações e Contratos, no endereço acima, em 

dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 17h, ou pelo site: 

http://www.camaraderedencaodaserra.sp.gov.br. Redenção da Serra, 27 de novembro de 2019.  

 
OBS:. OPTANDO O LICITANTE EM NÃO CREDENCIAR REPRESENTANTE PARA OS ATOS 
PRESENCIAIS, A DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, A 
DECLARAÇÃO DE ME/EPP (SE FOR O CASO), DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ENVELOPE A 
PARTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO OU AVULSOS E OS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA, PODERÃO SER ENTREGUES NO PROTOCOLO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES, NO MESMO 
ENDEREÇO EM QUE SERÁ REALIZADA A SESSÃO PÚBLICA, ATÉ O DIA E HORÁRIO APRAZADOS NO 
PRESENTE EDITAL. 
 

 

Antonio Carlos Freitas Nogueira 

Presidente da Câmara Municipal de Redenção da Serra. 

 

ANTONIO CARLOS 
FREITAS 
NOGUEIRA:03260307869

Assinado de forma digital por 
ANTONIO CARLOS FREITAS 
NOGUEIRA:03260307869 
Dados: 2021.05.04 10:19:33 -03'00'

Câmara Municipal de Redenção da Serra - SP 
“Berço da Liberdade Paulista” 

AV. XV DE NOVEMBRO, Nº 829, CENTRO - CEP 12.170-000 – Tel.: (012) 3676-1280 

ESCLARECIMENTOS: Diretoria da Câmara Municipal de Redenção da Serra - 
SP localizada Av. XV de Novembro, 829 – Centro, Redenção da Serra/SP, CEP: 12.170-
000, e-mail: diretoria@camaraderedencaodaserra.sp.gov.br, telefone: (12) 3676-1280. Os 
esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet 
www.camaraderedencaodaserra.sp.gov.br  

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA torna público, para ciência dos 

interessados, que por intermédio de seu Pregoeiro PEDRO CHAFFIM BORGES, designado pela 

Portaria nº 04/2021, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 01/2021, para 

contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e execução de 

serviços, visando aparelhar o Plenário Vereador Amancio Calderaro com sistema técnico 

operacional de captação, publicação e transmissão dos trabalhos da Câmara Municipal de 

Redenção da Serra, conforme especificações técnicas constantes do Edital nº 01/2021 e dos 

seus anexos. A Sessão Pública do Pregão ocorrerá no dia 18 de maio de 2021, às 09h00 (horário 

de Brasília), no Auditório da Câmara Municipal de Redenção da Serra, situada na AV. XV DE 

NOVEMBRO, Nº 829, CENTRO - CEP 12.170-000 – Tel.: (012) 3676-1280, quando, 

impreterivelmente, terá início a sessão pública para abertura dos mesmos. O Edital e seus anexos 

deverão ser retirados junto ao Departamento de Licitações e Contratos, no endereço acima, em 

dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 17h, ou pelo site: 

http://www.camaraderedencaodaserra.sp.gov.br. Redenção da Serra, 27 de novembro de 2019.  

 
OBS:. OPTANDO O LICITANTE EM NÃO CREDENCIAR REPRESENTANTE PARA OS ATOS 
PRESENCIAIS, A DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, A 
DECLARAÇÃO DE ME/EPP (SE FOR O CASO), DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ENVELOPE A 
PARTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO OU AVULSOS E OS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA, PODERÃO SER ENTREGUES NO PROTOCOLO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES, NO MESMO 
ENDEREÇO EM QUE SERÁ REALIZADA A SESSÃO PÚBLICA, ATÉ O DIA E HORÁRIO APRAZADOS NO 
PRESENTE EDITAL. 
 

 

Antonio Carlos Freitas Nogueira 

Presidente da Câmara Municipal de Redenção da Serra. 

 

ANTONIO CARLOS 
FREITAS 
NOGUEIRA:03260307869

Assinado de forma digital por 
ANTONIO CARLOS FREITAS 
NOGUEIRA:03260307869 
Dados: 2021.05.04 10:19:33 -03'00'

Prefeitura MuniciPal  de lagoinha

ATOS OFICIAIS

www.lagoinha.sp.gov.br

P.P 05/2021–P.A. 21/2021. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. No dia 04/05/2021 
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sr. Tiago Magno de Oliveira, Prefeito Municipal da Pre-
feitura de Lagoinha, ADJUDICOU e HOMOLOGOU os itens do pregão 
em epígrafe, na seguinte conformidade: Itens 1, 2 a empresa SOCIEDADE 
EXTRATIVA DOLOMIA LIMITADA. Fica a empresa convocada a assinar 
a ata de registro no prazo de 05 dias úteis a partir do dia 05/05/2021

P.E.07/2021–P.A.022/2021. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. No dia 04/05/2021 
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sr. Tiago Magno de Oliveira, Prefeito Municipal da Pre-
feitura de Lagoinha, ADJUDICOU e HOMOLOGOU os itens do pregão 
em epígrafe, na seguinte conformidade: itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 a empresa ALIANCA 
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. Fica a empresa convocada a assinar 
o contrato no prazo de 05 dias uteis a partir de 05/05/2021.

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

Conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
 

 

Identificação: CONTRATO Nº 13/2021 
Contratada: ROBSON LUIZ CORREA ME  
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 
Valor: R$ 31.320,00 
Celebração: 22/04/2021 
Vigência: 22/04/2021 A 21/04/2022 
Processo: PRA Nº 92/2021 
Retificação da Publicação de 28/04/2021 
 
 

Identificação: CONTRATO Nº 14/2021 
Contratada: AR BRASIL COMPRESSORES 
LTDA  
Objeto: LOCAÇÃO DE BOMBA A VÁCUO 
Valor: R$ 15.009,99 
Celebração: 23/04/2021 
Vigência: 03/05/2021 A 02/08/2021 
Processo: PRA Nº 112/2021 
Retificação da Publicação de 28/04/2021 
 

Identificação: CONTRATO Nº 15/2021 
Contratada: MS DE ARAUJO ATACADISTA 
DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA 
ELABORAÇÃO DE RAÇÃO PARA 
ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS 
Valor: R$ 64.236,55 
Celebração: 28/04/2021 
Vigência: 28/04/2021 A 27/07/2022 
Processo: PRA Nº 50/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
04/2021 
Fornecedor Registrado: ORLA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI’S, POR 12 
MESES 
Valor: R$ 379.600,00 
Vigência: 23/04/2021 A 22/04/2022 
Processo: PREGÃO Nº 06/2021 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
05/2021 
Fornecedor Registrado: BELCHER 
FARNACEUTICA DO BRASIL LTDA 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI’S, POR 12 
MESES 
Valor: R$ 22.211,10 
Vigência: 23/04/2021 A 22/04/2022 
Processo: PREGÃO Nº 06/2021 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
06/2021 
Fornecedor Registrado: MS DE ARAUJO 
ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL 
LTDA 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI’S, POR 12 
MESES 
Valor: R$ 171.618,60 
Vigência: 23/04/2021 A 22/04/2022 
Processo: PREGÃO Nº 06/2021 
 

Câmara Municipal de Redenção da Serra 
- ESTADO DE SÃO PAULO - 

 
   AV. XV DE NOVEMBRO, Nº 829 – CENTRO - CEP 12170-000 - FONE: (012) 3676-1280 

 

 

 

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

   

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 18.05.2021 

HORÁRIO: 09h00 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: diretoria@camaraderedencadaserra.sp.gov.br 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA – SP, situada na Av. XV de 
Novembro, 829 – Centro, Telefone (12) 3676-1280, através da Comissão de Licitação da 
Câmara Municipal de Redenção da Serra, torna público aos interessados que fará realizar 
Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
nos termos das diretrizes contidas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e 
posteriores alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital de Pregão, 
objetivando a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS, VISANDO APARELHAR O PLENARIO “VEREADOR AMANCIO 
CALDERARO” COM SISTEMA TÉCNICO OPERACIONAL DE CAPTAÇÃO, 
PUBLICAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO DA SERRA.  
O edital completo e anexos encontram-se a disposição no prédio da Câmara Municipal, ou ainda 
através do site http://www.camaraderedencaodaserra.sp.gov.br/downloads/licitacao 
Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Câmara Municipal, pelo telefone (12) 
3676-1280 ou através do e-mail diretoria@camaraderedencadaserra.sp.gov.br 

Câmara Municipal de Redenção da Serra 
- ESTADO DE SÃO PAULO - 

 
   AV. XV DE NOVEMBRO, Nº 829 – CENTRO - CEP 12170-000 - FONE: (012) 3676-1280 
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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 
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DATA DA REALIZAÇÃO: 18.05.2021 

HORÁRIO: 09h00 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: diretoria@camaraderedencadaserra.sp.gov.br 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA – SP, situada na Av. XV de 
Novembro, 829 – Centro, Telefone (12) 3676-1280, através da Comissão de Licitação da 
Câmara Municipal de Redenção da Serra, torna público aos interessados que fará realizar 
Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
nos termos das diretrizes contidas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e 
posteriores alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital de Pregão, 
objetivando a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS, VISANDO APARELHAR O PLENARIO “VEREADOR AMANCIO 
CALDERARO” COM SISTEMA TÉCNICO OPERACIONAL DE CAPTAÇÃO, 
PUBLICAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO DA SERRA.  
O edital completo e anexos encontram-se a disposição no prédio da Câmara Municipal, ou ainda 
através do site http://www.camaraderedencaodaserra.sp.gov.br/downloads/licitacao 
Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Câmara Municipal, pelo telefone (12) 
3676-1280 ou através do e-mail diretoria@camaraderedencadaserra.sp.gov.br Câmara Municipal de Redenção da Serra - SP 

“Berço da Liberdade Paulista” 
AV. XV DE NOVEMBRO, Nº 829, CENTRO - CEP 12.170-000 – Tel.: (012) 3676-1280 

ESCLARECIMENTOS: Diretoria da Câmara Municipal de Redenção da Serra - 
SP localizada Av. XV de Novembro, 829 – Centro, Redenção da Serra/SP, CEP: 12.170-
000, e-mail: diretoria@camaraderedencaodaserra.sp.gov.br, telefone: (12) 3676-1280. Os 
esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet 
www.camaraderedencaodaserra.sp.gov.br  

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA torna público, para ciência dos 

interessados, que por intermédio de seu Pregoeiro PEDRO CHAFFIM BORGES, designado pela 

Portaria nº 04/2021, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 01/2021, para 

contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e execução de 

serviços, visando aparelhar o Plenário Vereador Amancio Calderaro com sistema técnico 

operacional de captação, publicação e transmissão dos trabalhos da Câmara Municipal de 

Redenção da Serra, conforme especificações técnicas constantes do Edital nº 01/2021 e dos 

seus anexos. A Sessão Pública do Pregão ocorrerá no dia 18 de maio de 2021, às 09h00 (horário 

de Brasília), no Auditório da Câmara Municipal de Redenção da Serra, situada na AV. XV DE 

NOVEMBRO, Nº 829, CENTRO - CEP 12.170-000 – Tel.: (012) 3676-1280, quando, 

impreterivelmente, terá início a sessão pública para abertura dos mesmos. O Edital e seus anexos 

deverão ser retirados junto ao Departamento de Licitações e Contratos, no endereço acima, em 

dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 17h, ou pelo site: 

http://www.camaraderedencaodaserra.sp.gov.br. Redenção da Serra, 27 de novembro de 2019.  

 
OBS:. OPTANDO O LICITANTE EM NÃO CREDENCIAR REPRESENTANTE PARA OS ATOS 
PRESENCIAIS, A DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, A 
DECLARAÇÃO DE ME/EPP (SE FOR O CASO), DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ENVELOPE A 
PARTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO OU AVULSOS E OS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA, PODERÃO SER ENTREGUES NO PROTOCOLO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES, NO MESMO 
ENDEREÇO EM QUE SERÁ REALIZADA A SESSÃO PÚBLICA, ATÉ O DIA E HORÁRIO APRAZADOS NO 
PRESENTE EDITAL. 
 

 

Antonio Carlos Freitas Nogueira 

Presidente da Câmara Municipal de Redenção da Serra. 
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