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Programa: 
“Waze for 

Cities”
O município de Taubaté foi 
incluído no programa “Waze 
for Cities”, um aplicativo que 
auxilia as cidades no geren-
ciamento do trânsito em tem-
po real.

O programa disponibiliza os 
dados em tempo real para as 
prefeituras e análises do vo-
lume de informações a partir 
dos registros do Waze. Após 
a coleta dessas informações, 
é possível realizar melhorias 
em rotas, ruas e buscar solu-
ções que melhorem a mobili-
dade no município.

A Secretaria de Mobilidade 
é a gestora desta ferramenta 
e fez uma integração entre o 
“Waze for Cities” e o sistema 
Gerencid, um programa já 
utilizado no Centro Operacio-
nal Integrado (COI) da Prefei-
tura, no qual são registradas 
toda as ocorrências, como 
interdições de pista, aciden-
tes, buracos, obras nas vias, e 
assim fazer o seu acompanha-
mento e finalização.

Dessa forma será possível, 
por meio dessas ferramentas, 
fazer um apontamento de trá-
fego intenso, acidentes, car-
ros parados no acostamento, 
entre outras finalidades. O 
agente de trânsito que estiver 
acompanhando estes progra-
mas poderá acessá-lo com 
mais facilidade e também fa-
zer as alterações necessárias 
de acordo com todas as infor-
mações recebidas pelo Waze 
for Cities e pelo Gerencid, 
atualizando em tempo real os 
usuários que estiverem usan-
do o Waze. O serviço referen-
te a este aplicativo não tem 
custos para o município.

 Defesa Civil
O período de estiagem, que 
vai de maio a setembro, está 
preocupando a Defesa Civil 
e a Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté. A ausên-
cia ou insuficiência de chuva 
por um longo período pro-
picia a ocorrência de quei-
madas e exige consciência 
da população para que não 
ateie fogo em entulhos, mato 
seco e outros materiais que 
possam iniciar o processo de 
queimada.

Nesta semana, agentes da 
Defesa Civil foram acio-
nados para conter um in-
cêndio na Avenida Dom 
Pedro. Um incêndio propo-
sital em resíduos de poda e 
capina, que durou cerca de 
uma hora e queimou cerca 
de 500 m², contidos pelos 
agentes com o carro bomba 
e a bomba costal.

A Secretaria de Meio Am-
biente realiza uma cam-
panha de conscientização 
“Queimada, área rural ou 
urbana é crime ambiental” 
e reforça que queimar res-
tos de poda, lixo doméstico 
e qualquer tipo de resídu-
os sólidos, além de causar 
a poluição do ar, danos à 
saúde e ao meio ambiente, 
é crime e infringe lei fede-
ral e municipal que preve-
em prisão, de seis meses a 
cinco anos, e pagamento de 
multa.

Denúncias podem ser reali-
zadas à Polícia Ambiental, 

à Defesa Civil (199) e à 
 de Meio Ambiente, pelo 

telefone 3624-4195
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Município contabilizou 6.282 moradores infectados, além de 110 óbitos pela doença; Parque Três Marias 
foi o bairro com mais casos e mortes, segundo levantamento exclusivo feito pela reportagem
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*Por Lucas Tavares

A cidade de Taubaté 
bateu, pelo quarto 
mês consecutivo, 
em abril, o recorde 

de casos e mortes causadas 
pelo novo Coronavírus em 
um único mês. 

No mês passado, de acordo 
com o levantamento exclu-
sivo feito pelo jornal Voz do 
Vale & Região, com base nos 
relatórios divulgados diaria-
mente pela Vigilância Epide-
miológica, foram 6.282 testes 
positivos e 110 vítimas fatais 
da doença.

Vale destacar que, ao longo 

do mês de abril, nos bole-
tins diários, a Prefeitura de 
Taubaté anunciou 127 novas 
mortes causadas pela doença. 

No entanto, segundo os re-
latórios da Vigilância Epide-
miológica, 17 desses óbitos 
aconteceram em março, mas 
seus resultados só saíram no 
mês de abril – por isso foram 
contabilizadosno mês amte-
rior.

Segundo o balanço feito pela 
Voz do Vale, Taubaté conta-
bilizou, na média, um novo 
caso da doença a cada 6,9 mi-
nutos. Em relação aos óbitos, 
a média foi de uma vítima fa-
tal a cada 6,5 horas.

A efeito de comparação, o 
número de casos positivos 
da COVID-19 em Taubaté no 
mês de abril é 21,60% maior 
do que o registrado no mês 
de março – até então, o mês 
com mais casos confirmados 
da doença.

Já no caso dos óbitos causa-
dos pelo Coronavírus, o au-
mento na comparação com o 
mês de março foi ainda maior: 
30,95%. No terceiro mês do 
ano, Taubaté havia somado 
5.166 moradores contamina-
dos e 84 vítimas fatais.

Dos 30 dias de abril, Tauba-
té só registrou menos de 100 
casos em 24h em três datas: 
no dia 2, quando registrou 95 

moradores infectados, no dia 
19, com 72 testes positivos, e 
no dia 24, com 90 casos con-
firmados.

Por outro lado, em especial 
na segunda quinzena do mês, 
o município contabilizou nú-
meros altos de casos positivos 
da doença em um único dia. 

No dia 18 de abril, por exem-
plo, a Prefeitura informou que 
448 moradores contraíram o 
vírus – sendo, até ontem (6), o 
terceiro maior número de ca-
sos em 24 horas, atrás somen-
te dos dias 2 de maio (517 ca-
sos) e 28 de março (486 casos).

Além disso, nos dias 25, 28 e 
29 de abril, Taubaté também 

PANDEMIA

Recorde de casos e mortes por COVID-19  
no mês de abril
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Personalidades do 
esporte estrelam 
vídeo de incentivo 
a vacinação 
A Prefeitura de Taubaté lançou em suas 
Redes Sociais um vídeo onde atletas e per-
sonalidades esportivas de diversas moda-
lidades do município incentivam a popula-

ção da cidade a tomarem a vacina contra o 
COVID e também a participarem da campa-
nha de doação de alimentos aos mais ne-
cessitados.

Até o fechamento desta edição, o número 
apontado de vacinas aplicadas no muni-
cípio indicava que 54.577 pessoas já ha-
viam recebido a primeira dose, enquanto 
32 090 munícipes foram imunizados com a 
segunda dose da vacina. 

As doações de alimentos podem ser reali-
zadas nos pontos de vacinação, no entan-

to não são obrigatórias. Os produtos arre-
cadados são distribuídos pela Prefeitura 
para famílias carentes da cidade.

Participaram do vídeo os atletas Cleber An-
drade (handebol), André “Toko” (ex-atleta 
e atual coordenador da equipe de han-
debol), João Victor Lopes (basquetebol), 
Cristiano Cursino (bocha), Kathelyn Ve-
loso (atletismo), Jérika Gomes (futebol), 
Giovanna Loyola (voleibol), Idemberg Es-
teves (xadrez), Kauã Pereira Mendes (kara-
tê), Kauê Pereira Mendes (karatê), Vitinho 
(futsal) e Daniel Trama (hockey).
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teve números altos de casos 
confirmados em um único 
dia: no primeiro, a Vigilância 
Epidemiológica confirmou 
344 casos; na segunda data, 
Taubaté teve mais 324 casos, 
enquanto que, por fim, no dia 
29, foram 315 novos casos.

Nas mortes, Taubaté só não 
teve óbito confirmado em um 
único dia de abril: no dia 4. 
Nas demais datas do mês, o 
município somou ao menos 
uma morte, sendo que o dia 
com mais óbitos no mês pas-
sado foi o dia 28, com oito ca-
sos fatais. Com os 6.282 casos 
confirmados em abril, Tauba-
té encerrou o quadrimestre 
com um total de 20.096 casos 
positivos em 2021, além de 
308 vítimas fatais. 

Os números dos quatro primei-
ros meses do ano representam 
um aumento de 92,08% nos 
casos e de 51,72% nas mortes 
pela COVID, na comparação 
com o ano passado. 

Segundo o levantamento feito 
pela reportagem, que desde o 
início da pandemia monitora a 
evolução da doença em Tauba-
té, o município encerrou 2020 
com um total de 10.462 casos 
confirmados e 203 óbitos pela 
doença, no período entre mar-
ço e dezembro.

Perfil

De acordo com o levantamen-
to, as mulheres continuam 
sendo as principais contami-
nadas pelo vírus em Tauba-
té. No entanto, em abril, elas 
também dominaram o cenário 
de óbitos pela primeira vez.

Dos 6.282 casos confirmados 
no mês passado, 3.290 acon-
teceram em pacientes do sexo 
feminino – número que repre-

senta 52,37% do total de casos. 
Já os homens representaram 
47,63% do total de testes posi-
tivos em Taubaté no mês pas-
sado, com 2.992 casos.

Nas mortes, dos 110 casos con-
firmados até então, 58 aconte-
ceram em mulheres – o que 
significou 52,73% do total. Os 
outros 52 óbitos ocorreram em 
pacientes do sexo masculino, 
ou seja, 47,27% do total.

Entre as faixas etárias, nova-
mente o grupo entre 31 e 40 
anos foi o mais contaminado 
em Taubaté: dos 6.282 casos, 
1.331 ocorreram em pacientes 
com alguma dessas idades.

A segunda faixa etária com 
mais casos foi a de 41 a 50 
anos, que somou 1.226 testes 
positivos, seguida pelo grupo 
de 21 a 30 anos (1.147 casos), 
51 a 60 anos (921 casos), 61 a 
70 anos (623 casos), 11 a 20 
anos (483 casos), 71 a 80 anos 
(275 casos), 0 a 10 anos (217 
casos) e a partir de 81 anos (59 
casos).

Em relação aos óbitos, a fai-
xa etária entre 61 e 70 anos de 
idade foi a que mais sofreu 
com a COVID-19 em abril. Das 
110 mortes no mês anterior, 33 
ocorreram em pacientes desse 
grupo.

Outras 24 mortes aconteceram 
em taubateanos que tinham 
idades entre 71 e 80 anos, 
além de 23 óbitos no grupo 
com idade entre 51 e 60 anos. 
Taubaté ainda contabilizou 
outras 14 mortes em pacientes 
entre 41 e 50 anos e sete casos 
fatais em pacientes com idade 
a partir dos 81 anos.

Além disso, outras duas faixas 
etárias também tiveram casos 
fatais no mês passado: de 31 

a 40 anos, com cinco vítimas 
fatais, e de 21 a 30 anos, com 
quatro óbitos contabilizados. 
De zero a 20 anos, não houve 
nenhum caso fatal, segundo os 
relatórios da Vigilância Epi-
demiológica. Dos 110 tauba-
teanos que perderam a guerra 
contra a Covid-19 em abril, 50 
deles tinham apenas uma do-
ença pré-existente. 

Outros 24 pacientes tinham 
duas comorbidades, enquanto 
que apenas um tinha três tipos 
de doença. Por outro lado, 35 
não tinham nenhum tipo de 
comorbidade, segundo o le-
vantamento.

Entre as semanas, Taubaté 
teve seguidas evoluções ao 
longo do mês de abril. Do dia 
1º ao dia 7, primeira semana 
do mês, foram 1.063 casos e 28 
mortes. Na semana seguinte, 
o número de casos subiu para 
1.469, mas o de mortes caiu 
para 20, entre os dias 8 e 14.

Na segunda quinzena do 
mês, o cenário voltou a ficar 
assustador. Do dia 15 ao dia 
21, terceira semana de abril, 
foram 1.521 testes positivos e 
21 taubateanos que perderam 
suas vidas. 

Na quarta semana, do dia 22 
ao dia 28, Taubaté teve o ápice 
no mês: 1.609 casos e 38 mor-
tes causadas pela doença. Por 
fim, nos dois últimos dias do 
mês (29 e 30), o município so-
mou 620 casos e três mortes.

Bairros

O levantamento feito pela re-
portagem reuniu também os 
bairros mais infectados pelo 
Coronavírus no mês de abril 

em Taubaté. Ao todo, 15 bair-
ros tiveram ao menos 100 tes-
tes positivos no mês passado, 
sendo que o destaque foi o 
Parque Três Marias, que so-
mou 283 casos entre os dias 1º 
e 30 de abril.

O Parque Três Marias, inclu-
sive, foi também o bairro com 
mais mortes confirmadas da 
doença no mês passado: no 
total, o bairro perdeu cinco 
moradores para o novo Coro-
navírus. Os outros bairros que 
tiveram ao menos 100 mora-
dores infectados e que apare-
cem na sequência da lista são: 

Jardim Gurilândia, com 
264 casos, Centro, com 186, 
Bonfim Parque Aeroporto e 
São Gonçalo, com 168 cada, 

Cecap, com 164, Vila São José, 
com 140, Esplanada Santa 
Terezinha, com 126, Estiva, 

com 121, Independência, com 
116, Parque São Luiz, com 109, 

Imaculada, com 107, Jardim 
das Nações, com 105, 
e Jardim Continental, 

com 100 casos em abril

recuPerados

Também em abril, Taubaté re-
gistrou um aumento no núme-
ro de pacientes recuperados da 
COVID-19. Segundo o levanta-
mento feito pelo jornal, 6.519 
infectados já venceram o vírus. 

O número total de recupera-
dos no mês passado repre-
senta uma elevação de 31,06% 
na comparação com o mês de 
março. Na ocasião, os dados 
da Vigilância Epidemiológica 
apontavam que 4.974 muníci-
pes haviam superado a doen-
ça.



Câmara adere a 
Campanha Maio 
Amarelo
Além da Prefeitura, a Câmara Municipal de Taubaté 
também aderiu a Campanha Maio Amarelo, movimen-
to que busca chamar a atenção de todo o mundo para o 
alto índice de mortos e feridos em acidentes de trânsi-
to. No primeiro trimestre de 2021, a cidade registrou 
queda de 83,3% em óbitos em acidentes de trânsito, 
caindo do primeiro para o oitavo lugar no ranking das 
cidades da região com mais vítimas fatais neste tipo 
de acidente.

“São dados motivadores e que devem despertar a 
consciência de cada um, para que continue fazendo 

a sua parte nos cuidados no trânsito, de maneira que 
o número de acidentes seja reduzido, se possível, ao 
cenário ideal, de nenhuma morte. Fica a mensagem a 
todo cidadão, sobre a grande responsabilidade de não 
deixar esse índice de mortes voltar a subir”, afirmou 
Paulo Miranda (MDB), presidente da Câmara Municipal 
de Taubaté.

A responsabilidade de cada um, seja motorista, pedes-
tre, ciclista, motociclista, fica evidenciada pelos nú-
meros divulgados pela Polícia Rodoviária Federal: até 
outubro de 2020, os números referentes aos acidentes 
nas rodovias indicam que a causa mais comum é a falta 
de atenção, seguida pela desobediência às regras de 
trânsito, velocidade incompatível e consumo de álco-
ol, além de defeitos mecânicos dos veículos e desres-
peito às distâncias de segurança.

“A mensagem que deve ficar, com a divulgação desta 
campanha, é sobre o cuidado e a responsabilidade. 

Promover um trânsito seguro é um esforço conjunto 
e um importante exercício de cidadania”, ressaltou o 
vereador Paulo Miranda.
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A figura jurídica do Mi-
c r o e m p r e e n d e d o r 
Individual se tornou 

a porta de entrada para o 
empreendedorismo para mi-
lhões de brasileiros que sem-
pre sonharam ter um negócio 
próprio ou que viram no em-
preendedorismo uma opção 
de renda. Para auxiliar esse 
público que já se formalizou 
ou ainda pensa em abrir uma 
empresa, o Sebrae irá realizar 
entre os dias 10 e 14 de maio, 
mais uma edição da Semana 
do MEI.

Pelo segundo ano, o evento 
terá edição online, por conta 
da pandemia, com as mais di-
versas ofertas de capacitação e 
orientações especiais para os 
microempreendedores indi-
viduais e potenciais empresá-
rios. A programação é gratuita 
e oferece, palestras, oficinas e 
seminários para melhorar os 
negócios, além de orientação 
empresarial sobre gestão, ino-
vação e finanças, obrigações e 
benefícios do Microempreen-
dedor Individual. 

Atualmente, existem 11,3 mi-
lhões de microempreendedo-
res individuais em atividade 
no país e ainda há muito es-
paço para crescimento. De 
acordo com o último Perfil do 
MEI, elaborado pelo Sebrae, 
76% possuem o empreende-
dorismo como única fonte de 
renda e apenas 2% eram em-
preendedores formais antes 
de se tornar MEI. 

O estudo também revela que 
51% dos MEI em atividade ti-
nham carteira assinada antes 
de se formalizar e 12% era em-
preendedores informais. Veja 
o estudo completo do perfil 
do MEI.

“O MEI ajuda a consolidar o 
empreendedorismo no Brasil e 
pode ser considerado um dos 
maiores programas de forma-
lização do mundo. Além de 
exercer esse importante papel 
na sociedade, ele ajuda na in-
clusão previdenciária, pois o 
MEI que mantém suas con-
tribuições em dia passa a ser 
um segurado do INSS, tendo 
direito a benefícios do Seguro 
Social”, afirmou o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles.

Em 2020, mesmo diante das 
dificuldades impostas pela 
pandemia da COVID-19, fo-
ram registrados 2,6 milhões 
de novos MEI, o maior núme-
ro dos últimos cinco anos, de 
acordo com levantamento fei-
to pelo Sebrae com dados da 
Receita Federal. 

Os setores de Comércio Vare-
jista de Vestuário e Acessórios 
(180 mil); Promoção de Ven-
das (140 mil); Cabeleireiros, 
Manicure e Pedicure (131 mil); 
Fornecimento de Alimentos 
para Consumo Domiciliar 
(106 mil) e Obras de Alvenaria 
(105 mil) seguiram - a exemplo 
de 2019 - liderando o ranking 
de atividades com o maior nú-
mero de MEI criados.

EMPREENDEDORISMO

Sebrae: Semana do 
Microempreendedor Individual

Atualmente 
existem 

11,3 milhões 
de microem-

preendedores 
individuais 

em atividade 
no país

cIDADANIA

Todo ano as Ligas Acadê-
micas da Universidade 
de Taubaté (UNITAU) 

realizam um mutirão, que visa 
atender eventuais demandas 
da comunidade. Com a pan-
demia causada pelo novo Co-
ronavírus, a Liga Acadêmica 
de Infectologia da UNITAU, 
formada pelos cursos de Me-
dicina e Enfermagem, em con-
formidade com as medidas de 
distanciamento social, elabo-
raram um material online para 
esclarecer dúvidas sobre a va-
cinação contra a COVID-19.  

Os estudantes desenvolveram 
um QR code, que, após esca-
neado pela câmera do smar-
tphone, leva a um google dri-
ve com diversas informações 
sobre os cuidados que devem 
ser mantidos após a vacinação. 
Além disso, também foi dispo-
nibilizado um documento com 
a atualização diária das faixas 
etárias e postos de vacinação 
em Taubaté. 

Os alunos também incluíram 
na plataforma a ficha de ca-
dastro utilizada nos postos de 
vacinação, para que assim o 
munícipe possa preencher pre-
viamente e ser atendido com 
mais rapidez. As informações 
foram enviadas pela coordena-
ção da campanha municipal e 
revisadas pela coordenada da 
liga, Profa. Dra. Maria Stella 
Amorim da Costa Zöllner. 

“Os membros da Liga de Infec-
tologia já estavam participan-
do como voluntários da cam-
panha municipal de vacinação 
contra a COVID-19, então deci-

dimos fazer o mutirão das 
Ligas voltado para campa-
nha. Em alguns postos, por 
exemplo, muitas pessoas 
vão para tirar dúvidas so-
bre a faixa etária, às vezes 
eles se confundem porque 
são vários locais e várias 
faixas etárias que mudam 
a cada dia”, relatou a presi-
dente da Liga de Infectolo-
gia, Beatriz Camargo Gazzi. 

A estudante do curso de Me-
dicina também comentou 
que essa realidade vivida 
pelos alunos durante a cam-
panha, os motivou para a 
realização do projeto. “Nós 
sentimos essa demanda de 
promover uma atualização 
mais rápida e mais acessí-
vel para as pessoas. Então 
distribuímos cartazes, pan-
fletos e QR codes em vários 
postos de vacinação do mu-
nicípio, colocamos cartazes 
em farmácias, no shopping 
e no nosso Campus do Bom 
Conselho”, comenta Beatriz.  

O objetivo da ação é que as 
pessoas se mantenham atu-
alizadas diariamente com 
as principais informações 
da campanha de vacinação, 
para que possam se direcio-
nar aos postos adequados 
e, consequentemente, evi-
tar filas e idas desnecessá-
rias aos postos de imuniza-
ção. O formato digital (QR 
code) foi pensado para que 
os arquivos anexados pos-
sam ser atualizados pela 
organização da liga todos 
os dias. 

UNITAU: informações 
sobre a campanha de vacinação

Os alunos 
também 

incluíram na 
plataforma 

a ficha de 
cadastro 
utilizada 

nos postos 
de vacinação, 
 que assim o 

munícipe possa 
preencher

 previamente 
e ser atendido 

com mais 
rapidez
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Membros da comissão 
técnica convocados 
para a Seleção
A Confederação Brasileira de Voleibol anunciou 
a convocação oficial de três integrantes da co-
missão técnica do Taubaté para a Seleção Bra-
sileira Masculina de Vôlei, que está reunida em 
Saquarema/RJ, na fase de preparação visando 
a Liga das Nações e posteriormente os Jogos 
Olímpicos de Tóquio.

Foram chamados o preparador físico Renato 
Sérgio Bacchi, o auxiliar Giuliano Ribas (foto ao 
lado) e o massoterapeuta Kleeva Albuquerque. 

O primeiro compromisso da Seleção Brasileira 
Masculina será a Liga das Nações, que será dis-
putada de 28 de maio a 27 de junho, em Rimini, 
na Itália.

Após essa competição, a Seleção Brasileira terá 
pela frente o principal compromisso do ano, 
que são os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Ja-
pão. O evento acontecerá de 23 de julho a 8 de 
agosto.

Além dos três profissionais da comissão técni-
ca, o Taubaté teve também oito atletas do elen-
co campeão da Superliga 2020/2021 convoca-
dos: o levantador Bruno Rezende, os centrais 
Lucão e Maurício Souza, os ponteiros Maurício 
Borges, Douglas Souza e João Rafael, o oposto 
Felipe Roque, e o líbero Thales.

VÔLEI
Renato Antunes / Agência MaxxSports

FUTSAL

Copa LFP: Taubaté se prepara 
para estreia no torneio

Daqui exatamen-
te uma semana, 
o Taubaté Futsal 

dará o pontapé inicial na 
temporada 2021. Na pró-
xima sexta-feira (14), o 
time comandado pelo téc-
nico Leandro Reis entrará 
em quadra para enfrentar 
a Yoka/Guaratinguetá 
para disputar seu pri-
meiro jogo na Copa LPF. 
Além dos treinamentos na 
quadra da Vila Aparecida, 
os atletas do time tauba-
teano também realizaram 
nesta semana exames mé-
dicos. O grupo de jogado-
res passou por testes ergo-
métrico e foram liberados 
para estarem presentes na 
estreia do time na compe-
tição estadual. O Taubaté 
integra o Grupo B do tor-
neio, que além do rival da 
primeira rodada, também 
é composto pelos times 
do São Paulo FC, Jacareí/
Quinteto, Futsal Taboão e 
WIMPRO/Guarulhos.

comPetição 

A Copa LPF já teve seu 
início na última semana 

com a disputa de parti-
das válidas pelo Grupo 
A, que é formado pelos 
times do Pulo Futsal, Bru-
tos/Limeira, Dracena, 
Barão de Mauá/Ribeirão, 
Botucatuense, Indaiatuba 
e Araraquara. 

Baixa

O pivô Rodrigo Gomes, 
que no início do ano ha-
via sido anunciado como 
reforço do Taubaté Futsal 
para a temporada 2021, 
optou por seguir no-
vos passos profissionais 
abandonando a carreira 
de jogador profissional, e 
desta forma não vestirá a 
camisa taubateana.  

elenco
Goleiros: Kauê, Nico, 

Pedro e Vitão
Fixos: Jojô, Otávio e 

Victor Cardelli
Alas: Alex Lima, Gilbert, 

Gustavo, Lelê, Peretta, 
Sheldon e Vitinho

Pivôs: Lucas Vollet 
e Nenê

FUTEBOL AMADOR

Liga fecha parceria com a Faculdade 
Anhanguera

Divulgação/LMFT

Jogadores, membros das comissões, árbitros e dirigentes poderão 
ser atendidos na Clínica de Fisioterapia

A Liga Municipal de 
Futebol de Tauba-
té fechou uma 

parceria com a Faculdade 
Anhanguera para reforçar o 
apoio ao futebol amador do 
município. 

A iniciativa prevê que os 
jogadores, diretores, mem-
bros do corpo de arbitra-
gem, e demais integrantes 
de equipes futebolísticas 
filiadas à entidade tenham 
acesso a atendimento da 
Clínica de Fisioterapia da 
Anhanguera em casos de 
lesões, entorses, pré-cirúr-
gico e pós cirúrgico e outras 
lesões. Os idosos também 
podem participar com ati-
vidades especiais. “É uma 
parceria que já tínhamos 
alinhado no início de 2020, 
mas a pandemia adiou o 
anúncio. Agora, com a re-
tomada gradual das ativi-
dades, a parceria pode ser 

oficializada”, disse Diego 
Magalhães presidente da 
Liga. Os atendimentos já 
podem ser agendados atra-
vés do telefone (12) 3634-
4106. As vagas limitadas. 

“Essa parceria é de extrema 
importância para a Liga, 
pois ela é voltada especial-
mente para jogadores e árbi-
tros, que não são profissio-
nais, e muitas vezes acabam 
se machucando nas partidas 
e não conseguem ter um su-
porte para fazer o tratamen-
to adequado. O atleta ou 
árbitro lesionado terá que 
passar por um médico espe-
cifico que iremos divulgar 
em breve, e em seguida será 
encaminhado para a Clínica 
para realizar o tratamento. 
Quero agradecer aos profes-
sores Junior, Renata e Hélio 
da Anhanguera por terem 
aberto as portas para essa 
parceria”, completou Diego.

comPetições

Enquanto a bola ainda não 
volta a rolar nas competi-
ções organizadas pela Liga 
Municipal de Futebol de 
Taubaté, a entidade planeja 
realizar nos próximos dias 
uma reunião com os clubes 
interessados em disputar 
os três novos torneios que 
foram inseridos no calen-
dário do futebol da cidade, 
Copa LMFT, Campeona-
to Sênior 35 e Aspirantes 
(Sub23) e também do Tor-
neio Renato Braga.

Pelo fato destes campe-
onatos serem custeados 
pelos próprios clubes, as 
equipes os mesmos deve-
rão ser os primeiros a se-
rem disputados assim que 
os órgãos sanitários au-
torizarem a retomada de 
partidas de futebol ama-
dor em Taubaté. Jogadores passaram por exames médicos nesta semana

Ednei Rovida/Taubaté Futsal
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DECRETO Nº 15010  , DE  06 DE MAIO  DE 2021 
Altera e revoga dispositivos do Decreto 14718, de 30 de abril de 2020, que dispõe sobre procedimentos 
administrativos para unificação, desdobro e desmembramento de lotes urbanos 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes no processo administrativo nº 20239/2020, 
D E C R E T A: 
Art. 1º Os artigos 3º e 6º do Decreto 14718, de 30/04/20, passam a ter a seguinte redação: 
“Art. 3º Caberá ao requerente solicitar, junto às concessionárias de fornecimento de energia e 
abastecimento de água e coleta de esgoto, estudo para atender a nova demanda, sendo os custos inerentes 
a essa solicitação e implantação, de sua responsabilidade. 
Art. 6º No caso da existência de edificações clandestinas ou irregulares existentes na área, as mesmas 
poderão ser legalizadas posteriormente ao desmembramento ou desdobro ou unificação, em processo 
distinto.” 
Art. 2º Revogam-se o inciso IX do artigo 2º e o artigo 4º, todos do Decreto 14718, de 30/04/20. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 06 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 
LUCIO FABIO ARAUJO  
Secretário de Planejamento 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais,  06 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 
 
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0611/2018 
ADITAMENTO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: AIR LIQUIDE 
BRASIL LTDA PROCESSO: 28.211/18 ASSINATURA:  30/04/2021 OBJETO: ADITAR EM MAIS 
25% O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 21/09/2018, PRORROGADO, 
REAJUSTADO (3,315160%) E SUPRIMIDO (25%) EM 20/09/2019 E PRORROGADO EM 21/09/2020 
VALOR:    R$ 10.073,23 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 132/18 FUNDAMENTO 
LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 65 INCISO I ALÍNEA “B” §1º DA LEI FEDERAL     
Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: TAMEL 
TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA. - EPP PROCESSO: 18.488/2021 
ASSINATURA: 06/05/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06:00 (SEIS) HORAS EM MÁQUINA RETRO 
ESCAVADEIRA DE PNEUS - MODELO: FB-80 - ANO/MODELO 2002/2002 - MARCA FIATALLIS 
- PREFIXO: 569 VALOR: R$ 5.464,35 VIGÊNCIA: 90 DIAS (GARANTIA) MODALIDADE: 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 28/20 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 18.004/20 
FUNDAMENTOS: 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 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE 
PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: D. R. MARTINEZ  
ME PROCESSO: 19.179/20210ASSINATURA: 06/05/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERMENTO 
BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO A VÁCUO (PACOTE 500 G) E REQUEIJÃO - BISNAGA (1 
KILO) VALOR: R$ 685,00 VIGÊNCIA: 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 254/20 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 48.076/20 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 E 
155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: MARCELA 
AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 ME PROCESSO: 19.487/2021 ASSINATURA: 
06/05/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE RADIADOR 
DO VEÍCULO CAMINHÃO 8-150 - MARCA: VOLKSWAGEN  ANO/MODELO: 2005/2005  
PREFIXO: 1019, NUM TOTAL DE 06 (SEIS) HORAS TÉCNICAS VALOR: R$ 1.980,00 VIGÊNCIA: 
06 MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO   Nº. 47/20  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 34.499/20/20 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 E 
155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO.  
 
 EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: MARCELA 
AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 PROCESSO: 18.861/2021 ASSINATURA: 06/05/2021 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E INSTALAÇÃO DE VIDROS NOS 
VEÍCULOS PERTENCENTES AO QUADRO DA FROTA DA PREFEITURA DE TAUBATÉ, NUM 
TOTAL DE 11 HORAS E 5 MINUTOS (HORAS TÉCNICAS). VALOR: R$ 2.762,50 VIGÊNCIA: 06 
MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 58/20  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 46.832/20 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 E 
155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO. 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: EDP SÃO PAULO 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO:  15.882/2021  MODALIDADE:  
INEXIGIBILIDADE   DE  LICITAÇÃO   Nº. 0007/2021 ASSINATURA: 15/04/2021 OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES E CABOS A SER REALIZADO NA 
ESTRADA MUNICIPAL DO ITAPECERICA, S/N, ITAPECERICA, TAUBATÉ/SP VALOR: R$ 
275.005,51 VIGÊNCIA: 240 DIAS. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CENTRO DE 
PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA “DR. EDGARD MAGALHÃES NORONHA” DE TREMEMBÉ E 
A FUNDAÇÃO “PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL” - FUNAP PROCESSO: 16.796/2021 
ASSINATURA: 19/04/2021 OBJETO: UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA EM 
REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS 
PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL PÚBLICA EM SISTEMA DE 
REMUNERAÇÃO FIXA VALOR: R$ 1.960.317,36 VIGENCIA: 12 MESES MODALIDADE: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO     Nº. 24/21 FUNDAMENTO LEGAL: LEI ESTADUAL Nº. 6.544, DE 
22 DE NOVEMBRO DE 1989, LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES, LEI FEDERAL      Nº. 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984, PELA RESOLUÇÃO SAP 
053, DE 23 DE AGOSTO DE 2001. COM AS ALTERAÇÕES DAS RESOLUÇÕES SAP 014/03, SAP 
092/03, RESOLUÇÃO SAP 509, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006, RESOLUÇÃO SAP 229, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 2007, PORTARIA FUNAP-DIREX Nº. 074/2011, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 
COM FULCRO NO ARTIGO 24, INCISCO XIII DA LEI 8.666/93. 
 
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0467/2020 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: ELEFE 
CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA. PROCESSO: 54.599/20 ASSINATURA: 22/04/2021 
OBJETO: PRORROGAR O CONTRATO CELEBRADO EM 28/12/2020,  ORDEM DE SERVIÇO 
EMITIDA EM 22/01/2021 E PRORROGADO EM 19/02/2021 VIGÊNCIA: MAIS 30 DIAS 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 126/20 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 25.281/20 FUNDAMENTOS: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 57, 
INCISO I, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0295/2016 
AJUSTE TEMPORÁRIO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: ECOTAUBATE 
AMBIENTAL S.A. PROCESSO: 24.800/14 ASSINATURA: 30/04/2021 OBJETO: SUPRIMIR 
TEMPORARIAMENTE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 31/05/2016 VALOR 
LIMITADO MENSAL: R$ 4.386,771,55 VIGÊNCIA: 01/09/2021 A 31/12/2021 MODALIDADE:  
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 12-II/14 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO 
ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
NOTIFICAÇÃO 
ANA BARBARA DA SILVA ME 
R. MAMA BENEDITA, 11 - RESID. SITIO STO ANTONIO 
TAUBATÉ-SP 
12072-220 
Processo Adm. 1782/2020 
 Comunicamos que seu pedido de adesão ao simples nacional, constante do Processo Administrativo nº 
1782/2020, foi INDEFERIDO, uma vez que a empresa possui débitos que não foram pagos ou 
parcelados dentro do prazo limite de 31/01/2020 e encontra-se com a inscrição municipal provisória 
vencida.  
Assim sendo, fica V. Sª., INTIMADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os acréscimos legais 
ou apresentar impugnação, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta, nos termos do 
Artigo 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17.12.90. 
Divisão de Controle da Arrecadação, 06 de maio de 2021. 
Victor Magalhães Salgado 
 Chefe da Divisão 
 
Dá-se ciência ao Senhor Robson Rocha Oliveira, inscrito no CPF n. 416.983.711-87, na forma do artigo 
301, III, da Lei Complementar n. 2/1990, que contra o próprio foram emitidos os Termos Fiscais – 
Notificação de Lançamento n. 2/11/2021 e Auto de Infração e Intimação n. 3/11/2021 –, que deram ensejo 

Vale  do  Paraíba  |  Sexta  -  feira  |  07  de  Maio  de  2021



07
VOZ DOVALE

Atos oficiais
às guias de arrecadação n. 6463173 de 2021 (MITBI) e n. 6463482 de 2021 (MGT), com arrimo nos art. 
304/316, seguintes, por meio do processo administrativo n. 46.233/2018, cujo teor nos remete a 
lançamento tributário “complementar” relativo ao ITBI, cabendo ao interessado observar o contido nos 
art. 302, III / 338 / 339, da norma legal em evidência, que versam sobre prazos processuais, inclusive da 
respectiva Impugnação (fase recursal), se for a hipótese. Ademais, informa-se ao sujeito passivo, que este 
poderá ter acesso ao procedimento administrativo em questão, por iniciativa própria e devidamente 
formalizada, junto à Divisão de Inspetoria Fiscal. Andre Forny de Barros. Auditor Fiscal de Tributos 
Municipais. Matrícula n. 39.405. 
 
PORTARIA Nº  699  , DE 06 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 27.781/2020,  
APOSENTA, voluntariamente, a partir de 07/05/2021, nos termos do artigo 3º, incisos I, II e III da 
Emenda Constitucional n.º 47, de 05 de julho de 2005, combinado com o artigo 54 da Lei Complementar 
nº 029/92, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 097/02 o servidor WALDEMAR DE 
JESUS, portador do RG nº 18.593.519-9, titular do cargo de Atendente, Ref. “19” - Grau “A”, lotado na 
Secretaria de Saúde, com 57 anos de idade e mais de 39 (trinta e nove) anos de contribuição, fazendo jus 
aos proventos integrais da Ref. “28”- Grau “A” conforme decidido no Processo Administrativo nº 
5.218/2014, que assegurou a irredutibilidade de vencimentos ao servidor acrescido do adicional de sexta 
parte, conforme decisão do Conselho de Administração Fiscal do Instituto de Previdência do Município 
de Taubaté. 
Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do Município de Taubaté. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 06 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  700  , DE  06 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 56.906/2020,  
APOSENTA, voluntariamente, a partir de 07/05/2021, nos termos do artigo 3º, incisos I, II e III da 
Emenda Constitucional n.º 47, de 05 de julho de 2005, combinado com o artigo 54 da Lei Complementar 
nº 029/92, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 097/02 o servidor JOSE MENINO, 
portador do RG nº 16.139.215-3, titular do cargo de Lavador de Autos, Ref. “19” - Grau “A”, lotado na 
Chefia de Gabinete do Prefeito, com 58 anos de idade e mais de 38 (trinta e oito) anos de contribuição, 
fazendo jus aos proventos integrais da Ref. “19” Grau “A”, acrescido do adicional de sexta parte, 
conforme decisão do Conselho de Administração Fiscal do Instituto de Previdência do Município de 
Taubaté. 
Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do Município de Taubaté. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 06 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 701  , DE 06 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 53.419/2020,  
APOSENTA, voluntariamente, a partir de 07/05/2021, nos termos do artigo 3º incisos I, II, III, da 
Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, o servidor  JOSE RONALDO NASCIMENTO, 
portador do RG nº 11.455.472-9, titular do cargo de Pintor, Ref. “20”, Grau “A”, lotado na Secretaria de 
Obras, com 62 anos de idade e mais de 36 (trinta e seis) anos de contribuição, fazendo jus aos proventos 
integrais da Ref.: “20”, Grau “A”, acrescido do adicional de sexta parte, conforme decisão do Conselho 
de Administração Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Taubaté. 
Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do Município de Taubaté. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  06 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 SEAF  Nº 45,   DE 03 DE MAIO DE 2021 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar a servidora ANA BEATRIZ LEMOS FERREIRA GRACIOLI, titular de cargo efetivo – 
matrícula 29551, para exercer a função de confiança de Chefe da Divisão de Análise de Contratos e 
Convênios – Ref. “48”, subordinada à Secretaria de Administração e Finanças, 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. 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PORTARIA SEAF Nº 46,   DE 03 DE MAIO DE 2021 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Cessar os efeitos da Portaria nº 574, de 13 de abril de 2016, que designou a servidora ANA BEATRIZ 
LEMOS FERREIRA GRACIOLI – matrícula 29551, para exercer a função de confiança de Chefe de 
Serviço de Tesouraria, subordinada à Secretaria de Administração e Finanças. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 46 de Maio de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MARCO ANTÔNIO CAMPOS 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PROCESSO Nº. 19.479/21 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 11/21 
D E S P A C H O :  
1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos em anexo, que comprovam a inexigibilidade 
com base no “caput” do artigo 25 do diploma legal, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas 
alterações; 
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 firma MEDIAL SERVICE 
COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA, no valor total de R$ 6.559,00 
(Seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais); 
4 – Ao Serviço de Controle de Contratos e Convênios, para providências cabíveis; 
5 – À Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhamento. 
G.P., aos 03/05/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 20.638/20 
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, 
aplico à empresa CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, a sanção de multa no valor de R$ 218,01 (Duzentos e 
dezoito reais e um centavo), referente aos atrasos nas entregas das Autorizações de Fornecimento nº. 
1147/20 e 1150/20, à empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, a sanção de multa no 
valor de R$ 187,20 (Cento e oitenta e sete reais e vinte centavos), referente ao atraso na entrega da 
Autorização de Fornecimento nº. 1148/20 e a empresa PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS-EIRELI, a sanção de multa no valor de R$ 313,77 (Trezentos e treze reais e setenta e 
sete centavos), referente ao atraso na entrega da Autorização de Fornecimento nº. 1152/20, nos termos da 
Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para recurso.  
G.P., aos 06/05/2021 
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 92/21, que cuida do Registro de Preços para eventual aquisição de veículos tipo 
Ambulância de Simples Remoção/Suporte Básico, conforme Decreto de Padronização nº 14.751/20, por 
um período de 12 meses, improrrogáveis, com encerramento dia 21.05.21 às 08h30.  A sessão pública 
ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 95/21, que cuida da aquisição de placares eletrônicos esportivos, devidamente 
instalados, para ginásio esportivo que atende a modalidade de Handball, para o desenvolvimento de 
Projetos Esportivos de Handball do Município de Taubaté, com encerramento dia 21.05.21 às 08h30.  A 
sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
PMT, aos 06.05.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 

Vale  do  Paraíba  |  Sexta  -  feira  |  07  de  Maio  de  2021

Prefeitura MuniciPal  de lagoinha

ATOS OFICIAIS

www.lagoinha.sp.gov.br

AVISO PROPOSTA. PROCESSO ADM. Nº 023/2021 – CON-
VITE Nº 001/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
ADMINISTRATIVA. A comissão de licitação da Prefei-
tura Municipal de Lagoinha-SP, comunica que após 
realização da sessão de abertura de proposta a em-
presa ISABEL CRISTINA DA SILVA & CIA LTDA inscrita 
no CNPJ n° 20.391.978/0001-39 foi declarada vencedora 
pelo valor global de R$ 60.000,00. Fica aberto o prazo 
recursal de 02 dias uteis conforme previsto no edital.
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

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

PROCESSO DE LICITAÇÃO nº FAPETI-002/2021 
EDITAL DE LICITAÇÃO nº 001/2021 

  
A Comissão Especial de Licitações da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da 
Universidade de Taubaté – FAPETI, informa que o Senhor Diretor Presidente homologou o procedimento 
licitatório, a favor da Empresa ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA – GesPublic, no valor 
R$ 45.480,00 [quarente e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais]. Outras informações  pelo telefone 
(12) 3426-5857, Marcia Regina Rosa. 

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté 
Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 229, Centro | Taubaté - SP | CEP. 12020-330 
Telefone: 12|3426-5857    12|3426-5868 
Email: fapeti.unitau@gmail.com                         www.fapeti.com.br 
 
 

Requisito
- Superior completo em Farmácia;
- CRF ativo;
- Pós-graduação em Farmácia Oncológica ou título de Especialista 
  emitido pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia.

TEMOS VAGAS Hospital Regional do Vale do Paraíba - SP

Desejável: Experiência de 3 anos ou mais na área de Oncologia. 

FARMACÊUTICO
(Taubaté-SP)

Interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail:
psico.selecao@hospitalregional.org.br

com o título da vaga no campo ‘’Assunto’’

Edital de Proclamas de Taubaté

Edital de Proclamas de Taubaté

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Estado de São Paulo 
Comarca de Taubaté 

Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais 

do 2º subdistrito
Bel. Marcello Verderamo 

Oficial Titular

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , ANTONIO 
ELIAS DA CRUZ e 
DORALICE FERREIRA 
ARAUJO SANTOS, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: 
I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Cristina-MG, nascido 
a 27 de dezembro de 
1956, de profissão 
serralheiro, residente 
em Taubaté/SP, filho de 
ELIAS MARINHO DA 
CRUZ, falecido em há 
03 anos em Taubaté/
SP e de ANA ANDRÉ 
DA CRUZ, pensionista, 
nacionalidade brasileira, 
86 anos, natural de 
Cristina/MG, residente e 
domiciliada Taubaté-SP.
A  habilitante é natural de 
São Paulo-SP, nascido 
a 04 de junho de 1955, 
de profissão cozinheira, 
residente em Taubaté/
SP, filha de JOSÉ PINTO 
FERREIRA, falecido em 
há 40 anos em Taubaté/
SP e de HERMELINDA 
DA SILVA FERREIRA, 
falecida em há 25 anos 
em Taubaté/SP.

Faço saber que 
pretendem converter 
a união estável em 
casamento conforme 
artigo 8º da Lei 9.278/96 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , LEONARDO 
PEDROSO BORREGO 
e ALESSANDRA DOS 
SANTOS FERREIRA, 
para o que apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: 
I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Santos-SP, nascido 
a 22 de dezembro de 
1976, de profissão 
analista de sistemas, 
residente em Taubaté/
SP, filho de ANTONIO 
JOSÉ BORREGO, 74 
anos, natural de Santa 

Comba, Vila Nova de 
Foz Coa-Portugal, 
nascido na data de 17 
de fevereiro de 1947, 
residente e domiciliado 
Atibaia-SP e de MARIA 
DA CONCEIÇÃO 
PEDROSO BORREGO, 
69 anos, natural de 
Britelo, Celorico De 
Basto, Portugal, nascida 
na data de 19 de outubro 
de 1951, residente e 
domiciliada em Santos-
SP.
A  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido a 
08 de março de 1984, de 
profissão fisioterapeuta, 
residente em Taubaté/
SP, filha de ADMILSON 
DOS SANTOS 
FERREIRA, 59 anos, 
natural de Taubaté-SP, 
nascido na data de 16 
de agosto de 1961 e 
de MARIA DO CARMO 
FARIA FERREIRA, 
60 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida 
na data de 24 de julho 
de 1960, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 29 de abril de 
2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
THIAGO VIEIRA LOPES 
e NIELE MONÁ DE 
SOUZA MORELLI, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Volta Redonda-RJ, 
nascido a 27 de agosto 
de 1987, de profissão 
engenheiro, residente 
em Taubaté/SP, filho de 
LIÉS JOSÉ LOPES, 67 
anos, natural de Dores 
da Vitória, Miraí-MG, 
nascido na data de 10 
de outubro de 1953 e 
de MARLENE VIEIRA 
LOPES, 68 anos, natural 
de Miraí-MG, nascida 

na data de 28 de junho 
de 1952, residentes e 
domiciliados em Volta 
Redonda-RJ.
A  habilitante é natural 
de Volta Redonda-RJ, 
nascido a 06 de setembro 
de 1989, de profissão 
engenheira, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
PASCHOAL DE SOUZA 
MORELLI JUNIOR, 
61 anos, natural de 
Volta Redonda-RJ, 
nascido na data de 13 
de fevereiro de 1960, 
residente e domiciliado 
em Volta Redonda-RJ e 
de MÁGNA MARIA DE 
SOUZA MORELLI, 57 
anos, natural de Celina-
ES, nascida na data de 
11 de novembro de 1963, 
residente e domiciliada 
em Barra Mansa-RJ.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , ANTONIO 
CESAR FRANCO e 
ELENICE EMBOAVA 
DE ARAUJO, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: 
I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

O  habilitante é natural de 
Aparecida-SP, nascido a 
04 de agosto de 1961, 
de profissão porteiro, 
residente em Taubaté/
SP, filho de JOSÉ 
FRANCO, falecido em 
Taubaté-SP na data de 
28 de maio de 1995 e 
de MARIA APARECIDA 
COELHO FRANCO, 
falecida em Taubaté-SP 
na data de 16 de março 
de 2010.
A  habilitante é natural 
de Jambeiro-SP, nascido 
a 04 de julho de 1962, 
de profissão cuidadora, 
residente em Taubaté/
SP, filha de ELPIDIO 
DE ARAUJO, falecido 
em Taubaté-SP na data 
de 28 de março de 
2018 e de TEREZINHA 
EMBOAVA DE ARAUJO, 
81 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida na 
data de 25 de janeiro 
de 1940, residente e 
domiciliada em Taubaté-
SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 

fixado em Cartório 
no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 30 de abril de 
2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , VINICIUS 
LUCIO DA SILVA e 
PRISCILA CRISTINA 
VICENTE, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Osasco-SP, nascido 
a 16 de junho de 1994, 
de profissão auxiliar 
de produção, residente 
em Taubaté/SP, filho de 
VICENTE DE MOURA 
SILVA, autonomo, 
nacionalidade brasileira, 
51 anos, natural de 
Diadema/SP, nascido 
na data de 31 de agosto 
de 1969 e de SOLANGE 
APARECIDA LUCIO, 
auxiliar de limpeza, 
nacionalidade brasileira, 
53 anos, natural de São 
Paulo/SP, nascida na 
data de 14 de outubro 
de 1967, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 23 de setembro de 
1993, de profissão 
técnica de enfermagem, 
residente em Taubaté/
SP, filha de ANTONIO 
VICENTE, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 
74 anos, natural de 
Piquete/SP, nascido na 
data de 16 de fevereiro 
de 1947, residente e 
domiciliado São José dos 
Campos/SP e de ELIDIA 
DO NASCIMENTO 
FERREIRA, auxiliar de 
limpeza, nacionalidade 
brasileira, 59 anos, 
natural de Cunha/SP, 
nascida na data de 03 
de agosto de 1961, 
residente e domiciliada 
Taubaté-SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 

e enviada cópia para 
ser publicada pela 

Imprensa Local.

Taubaté, 03 de maio 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do 
Registro Civil de , ALEX 
RODRIGO DA SILVA 
VIEIRA DA COSTA e 
KELLY APARECIDA 
DE OLIVEIRA, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 18 de abril de 1981, de 
profissão empresário, 
residente em Taubaté/
SP, filho de RAIMUNDO 
VIEIRA DA COSTA, 
falecido em São José 
dos Campos/SP na 
data de 26 de março de 
2021 e de GENI ALBINO 
DA COSTA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
65 anos, natural de 
Jesuania/MG, nascida 
na data de 30 de março 
de 1956, residente e 
domiciliada Taubaté/SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 21 de março de 1979, 
de profissão tecnóloga 
de RH, residente em 
Taubaté/SP, filha de 
VALDIVINO ARAUJO DE 
OLIVEIRA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 
73 anos, natural 
de Virgolândia/MG, 
nascido na data de 09 
de fevereiro de 1948 e 
de LUSIA FELICIANO 
ARAUJO, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
73 anos, natural de 
Marilac/MG, nascida na 
data de 13 de dezembro 
de 1947, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 04 de maio 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , LARISSA 
VALÉRIA ALMEIDA DA 
SILVA e THAMIRES 
APARECIDA DE 
OLIVEIRA FIRMINO, 
para o que apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

A primeira habilitante é 
natural de Taubaté-SP, 
nascida a 07 de março 
de 1992, de profissão 
funcionária pública 
municipal, residente 
em Taubaté/SP, filha 
de GIL ALMEIDA DA 
SILVA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 
65 anos, natural de 
São José dos Barreiro/
SP, nascido na data 
de 17 de fevereiro 
de 1956 e de MARIA 
LUCIA DA SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
66 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na 
data de 17 de fevereiro 
de 1955, residentes e 
domiciliados São José 
dos Campos/SP.
A segunda habilitante 
é natural de Taubaté-
SP, nascida a 12 de 
dezembro de 1987, de 
profissão funcionária 
pública municipal, 
residente em Taubaté/
SP, filha de ADILSON 
DE OLIVEIRA 
FIRMINO, autonomo, 
nacionalidade brasileira, 
57 anos, natural de 
Aparecida/SP, nascido 
na data de 07 de julho 
de 1963 e de ADRIANA 
APARECIDA DOS 
SANTOS FIRMINO, 
do lar, nacionalidade 
brasileira, 51 anos, 
natural de Taubaté/
SP, nascida na data 
de 06 de novembro 
de 1969, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 05 de maio 
de 2021

2º Praça Dr. Monteiro, 103 - Centro - Taubaté / Tel. 3631-4478


