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Junho Vermelho: 
Doação de 

sangue e medula
Hoje, sexta-feira (11), a par-
tir das 10h, o Taubaté Sho-
pping e o Hemonúcleo de 
Taubaté promovem uma 
ação para conscientizar so-
bre a importância da do-
ação de sangue e medula 
óssea. Profissionais do He-
monúcleo estarão no centro 
de compras para dar orien-
tações ao público que esti-
ver passando pelo local.

De acordo com a agente de 
captação de doadores, An-
dréia Marta da Silva, não há 
nenhum produto sintético, 
medicamento ou procedi-
mento que substitua uma 
transfusão de sangue. Por 
isso, ações multiplicadoras 
de informações são funda-
mentais para alcançar doa-
dores conscientes. 

“Esse ato não é só de solida-
riedade, mas de cidadania. 
Fazemos parte de uma cor-
rente da qual o doador é um 
dos elos principais”, disse 
Andréia.

A iniciativa acontece na pra-
ça de eventos do shopping, 
que também terá a fachada 
iluminada na cor da campa-
nha durante todo o mês. O 
movimento também marca 
o Dia Mundial do Doador 
de Sangue, que é celebrado 
no dia 14 de junho.

Crescimento 
da RMVale pós

pandemia
O vice-governador de São 
Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), 
conversa com os conselheiros 
do Desenvolve Vale na tarde 
de hoje, sexta-feira, 11 de ju-
nho e apresenta em primeira 
mão alguns dos planos para 
o crescimento sustentável da 
Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, a 
RMVale. Com o tema “Visão 
do estado para o crescimento 
do Vale do Paraíba”, a reunião 
será exclusiva aos conselheiros 
e convidados. Nela, o vice-go-
vernador vai apresentar pla-
nos já traçados para a retoma-
da econômica na região e ouvir 
dos empreendedores algumas 
das necessidades da região, 
visando estimular a criação de 
empregos e a geração de ren-
da.  Na pauta, também haverá 
um debate sobre políticas inte-
gradas para os municípios da 
RMVale, priorizando o cresci-
mento sustentável da região.

GERAçãO DE EMPREGOS 

Em abril, os conselheiros es-
tiveram com o secretário de 
Desenvolvimento Regional 
do estado de São Paulo, Mar-
co Vinholi. No mês anterior, 
o convidado foi o secretário 
de Desenvolvimento da In-
dústria, Comércio e Inova-
ção, Jorge Luiz de Lima. Um 
dos nomes mais importantes 
da equipe do ministro Paulo 
Guedes, o secretário liderou o 
projeto que visa reduzir em R$ 
1,5 trilhão o chamado “Custo 
Brasil”, em uma parceria com 
o setor produtivo. 

Retomada 
do turismo: 

rotas do 
litoral norte 

paulista
Pág. 02



Cesta Básica registra 
aumento do preço
Após uma queda dos preços verificada no mês de 
abril de – 0,28%, o mês de maio apontou aumento 
dos preços dos produtos da cesta básica. De acordo 
com o NUPES (Núcleo de Pesquisas Econômico-So-
ciais da Universidade de Taubaté), responsável pela 
pesquisa, o aumento é preocupante para os atuais 
padrões da inflação.

No quinto mês do ano, o valor da cesta básica, para 
uma família padrão composta por cinco pessoas, pas-
sou de R$2.030,51 para R$2.066,39.

Na região, a cesta básica ficou R$ 35,88 mais cara em 
maio comparado ao mês de abril.

A cidade de Caçapava continua com a cesta básica 
mais cara, atingindo R$ R$ 2.142,10. Apenas São 
José dos Campos apresentou variação negativa nos 
preços da ordem de – 0,14% beirando a estabilida-
de. Em Taubaté, a variação foi de +1,60, passando de 
R$1.995,53 para R$2.027,53.

Os alimentos foram os principais responsáveis pelo 
aumento, abrangendo 90,19% do valor da cesta, se-
guido pelos produtos de higiene pessoal (5,60%) e 
limpeza doméstica, (4,21%).  

Na comparação dos preços médios de maio com os 
preços de abril, dos 32 produtos de alimentação pes-
quisados, 25 apresentaram aumentos e sete redu-
ções, sendo a carne bovina a principal causadora da 
elevação dos preços. Também ficaram mais caros o 
pão doce e o açúcar. Já os produtos que apresentaram 
queda foram o mamão, banana e a cebola.

Dos cinco produtos do item higiene, todos apre-
sentaram aumentos. Em relação aos sete produtos 
de limpeza doméstica todos também apresentaram 
acréscimo no valor.
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gRipe iNFLUeNZA

Última etapa 
de vacinação

a Secretaria de Saúde de tauba-
té iniciou a etapa final da 23ª 
campanha de Vacinação contra 
Influenza no município. A vaci-
nação vai até o dia 9 de julho e 
poderão tomar a vacina todas as 
pessoas com comorbidades, por-
tadoras de deficiência, caminho-
neiros, motoristas e cobradores 
do transporte coletivo urbano e 
rodoviário, forças de segurança 
e salvamento, Forças Armadas, 
funcionários do sistema prisional 
e população privada de liberda-
de e adolescentes e jovens sob 
medida socioeducativa. 

Continuam também fazendo 
parte do ciclo de vacinação os 
grupos de gestantes, puérperas, 
trabalhadores da saúde, profes-
sores da rede pública e particu-
lar, crianças de maiores de seis 
meses e menores de seis anos as-
sim como todos os idosos a partir 
dos 60 anos.

O horário de vacinação segue das 
8h às 15h30. Os munícipes po-
dem se dirigir a uma das seguin-
tes unidades de vacinação: Pamo 
Belém, Pamo Três Marias 2, Pamo 
Quiririm, UBS Mais Independên-
cia, ESF Esplanada, ESF Piratinin-
ga, ESF São Gonçalo.

É obrigatório no momento da va-
cinação a apresentação do cartão 
de vacina COVID, para os já imu-
nizados. Até o mês de maio, já ha-
viam sido vacinados em Taubaté 
os seguintes públicos-alvo: crian-
ças 8.342 (37%), trabalhadores 
da saúde 6.580 (60%), gestantes 
1.096 (38%) e puérperas 404 
(85%).

Influenza 2021: Já foram aplica-
das 23,6 milhões de doses das 
58,3 milhões distribuídas para 
todos os Estados do país. Os 
dados são do Painel Influenza 
2021. Os Estados que receberam 
os maiores números de doses 
são, pela ordem, São Paulo, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná 
e Bahia.

Dando sequência às etapas 
de desenvolvimento e es-
truturação do turismo re-

gional para a retomada da econo-
mia, o Circuito Litoral Norte está 
produzindo um guia virtual do 
Projeto Rotas Turísticas. 

O programa visa criar rotas temá-
ticas regionais com a essência das 
cinco cidades integrantes (Ubatu-
ba, Caraguatatuba, Ilhabela, São 
Sebastião e Bertioga) como Rotei-
ros Gastronômicos, de Ecoturis-
mo, Sol e Praia, Culturais, de Surf, 
Mergulho, Cicloturismo, Bem-Es-
tar, Avistamento de Cetáceos, de 
Turismo Náutico, Religiosos, de 
Aventura, entre outros.

“As Rotas Turísticas são impor-
tantes por atrair, para uma mes-
ma região, perfis com interesses 

distintos, aumentando a movi-
mentação turística e, mais que 
isso, fazendo com que sejam ati-
vados empreendimentos locais 
que não teriam força sozinhos. 
Alguns turistas poder percorrer 
uma rota baseada na gastrono-
mia, enquanto outros cumprirão 
as ciclo rotas, ainda mais intimis-
tas. Além disso, informação de 
qualidade e atrativos autênticos, 
dão segurança aos viajantes, os fi-
delizando”, afirmou o secretário 
de Turismo e Viagens do Estado, 
Vinicius Lummertz.

A previsão é de que o guia virtu-
al seja lançado até o próximo mês 
de julho para que a região turís-
tica possa contar com esse apoio 
de divulgação e estruturação de 
produtos em todo o segundo se-
mestre de 2021. O guia será am-

plamente divulgado em capaci-
tações, treinamentos e promoção 
do destino Litoral Norte em po-
los emissores nacionais e interna-
cionais.

As atrações turísticas regionais, 
sendo oficializadas com perfil 
técnico e tematizadas serão a base 
para formatação de produtos 
mais competitivos por grandes 
operadores ou para receptivos 
locais que busquem estruturar e 
atualizar sua oferta para captação 
de novos clientes mais qualifica-
dos nessa retomada do turismo.

A ação faz parte das estratégias 
de preparação da região para a 
retomada do turismo organiza-
das pelo Circuito Litoral Norte. 

tuRismo

Circuito Litoral Norte 
prevê lançamento 
de Rotas Turísticas 
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Metalúrgicos votam 
Campanha Salarial
A pauta de reivindicações da Campanha Sala-
rial 2021 será votada pelos trabalhadores e 
trabalhadoras do setor metalúrgico de Taubaté 
nos próximos dias 21 e 22 de maio. A assem-
bleia será virtual, com votação por meio do site 
do Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de 
Taubaté e Região).

Os eixos da Campanha Salarial deste ano,  fo-
ram apresentados pelo presidente do Sindme-
tau, Cláudio Batista, o Claudião, aos coordena-
dores dos Comitês Sindicais de Empresa (CSE).

“Diante da dificuldade do momento, é ex-
tremamente importante a participação e o 
envolvimento de todos os trabalhadores na 
campanha. Vamos precisar de união para avan-

çar nessa luta e alcançar conquistas”, afirmou 
Claudião.

O presidente do Sindmetau frisou ainda que 
com a crise sanitária e a economia estagnada 
são os trabalhadores e trabalhadoras que mais 
sofrem. “É em momentos como esse, que go-
vernos e patrões tentarão passar por cima de 
nós. Não podemos deixar que isso aconteça. 
Por isso é fundamental a participação de to-
dos”.

Claudião destacou que a retomada do poder 
de compra, um dos principais itens da pauta de 
reivindicações da Campanha Salarial, é vital. 

“Hoje a inflação está em 6,5%, devemos che-
gar em setembro (data-base dos metalúrgicos) 
entre 8% e 10%. Somos testemunha disso 
toda vez que entramos no supermercado ou 
vamos a um posto de combustível. Não dá para 
dizer que está tudo bem no Brasil. Por isso, a 

importância da participação efetiva de todos 
os trabalhadores e trabalhadoras. Só com o en-
volvimento de todos é que teremos condições 
de garantir nossos direitos e conseguir nossos 
objetivos”, finalizou o presidente do Sindicato.
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postos de tRAbAlho

*Da Redação

Os homens foram os mais 
afetados pela alta no de-
semprego em Taubaté 
em abril. Os dados são 

do Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), di-
vulgados na última semana do mês 
de abril.

Segundo o levantamento feito pelo 
Ministério do Trabalho, o municí-
pio encerrou o quarto mês de 2021 
com um saldo negativo de 629 pos-
tos de trabalho fechados após três 
meses seguidos com saldos positi-
vos.

O resultado, de acordo com o Ca-
ged, foi fruto de 2.154 admissões 
contra 2.783 demissões no período. 
O saldo, entretanto, ainda deve ser 
ajustado nos próximos meses e o 
número pode ser maior ou menor.

Dos 629 empregos formais perdi-
dos em abril, boa parte era de tra-
balhadores do sexo masculino, que 
saíram de cena do mercado de tra-
balho taubateano: 80,29% – percen-
tual que corresponde a 505 dos 629 
postos de trabalho encerrados.

Entre as mulheres, o Caged conta-
bilizou um total de 124 postos de 
trabalho perdidos no quarto mês do 
ano, número que representa 19,71% 
do total do desemprego no período.

Juventude com saldo 
positivo

Entre as sete faixas etárias levanta-
das pelo Caged, Taubaté teve saldo 
positivo no emprego em duas delas 
– ambas em jovens: no grupo de até 
17 anos, que encerrou abril com sal-
do de 32 empregos gerados, e de 18 
a 24 anos, que registrou a criação de 
51 postos de trabalho com carteira 
assinada.

Daí em diante, o município só re-
gistrou saldos negativos, que au-
mentaram a cada faixa etária. No 
grupo de 25 a 29 anos, a perda foi 
de 69 empregos formais. Já no gru-
po entre 30 e 39 anos de idade, fo-
ram fechados 187 postos de traba-
lho em abril.

Ainda de acordo com o Caged, o 
grupo mais afetado em Taubaté no 
balanço de abril foi o com idade en-
tre 40 e 49 anos: segundo o Ministé-
rio de Trabalho, foram encerrados 
278 postos de trabalho nessa faixa 
etária em abril no município.

A partir dessa faixa, o desemprego 
diminuiu, mas ainda assim o sal-
do ficou negativo. De acordo com 
os dados, foram perdidos 168 em-
pregos entre os trabalhadores com 
idade de 50 a 64 anos. No grupo a 
partir de 65 anos, 10 postos de tra-
balho foram encerrados.

escolaridade

Entre os níveis de escolaridade, o 
maior número de desemprego em 
abril foi registrado no grupo com 
ensino médio completo: segundo 
o levantamento, foram encerrados 
408 postos de trabalho nesse grupo.

Na sequência, segundo o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados, aparecem os trabalhadores 
com ensino fundamental completo 
(79 empregos perdidos), ensino su-
perior completo (51 empregos per-
didos), ensino superior incomple-
to (48 empregos perdidos), ensino 
médio incompleto (38 empregos 
perdidos) e ensino fundamental 
incompleto (8 empregos perdidos). 

Inesperadamente, o único nível 
com saldo positivo em abril foi o 
grupo de analfabetos, que contou 
com a criação de três novos postos 
de trabalho.

Homens lideram 
desemprego no 
mês de abril

Segundo os dados do Caged, homens representaram 80,3% dos desempregados no quarto mês do ano, 
enquanto que as mulheres totalizaram 19,7%
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SESC promove 
atividades online 
no mês de junho
O SESC Taubaté irá promover durante este 
mês de junho duas atividades online. As ins-
crições podem ser realizadas através do site 
https://bit.ly/_cursoseoficinas. 

No sábado (12), 16h às 20h, acontecerá o 
“Encontro de RPG Virtual”, em uma edição 
especial do #diadosnamorados, será promo-
vido um encontro virtual para jogar RPG à 
distância. Podem participar tanto jogadores 
experientes, quanto iniciantes. 

Já nos dias 26 e 27, das 15h às 16h, serão re-
alizadas aulas de “Introdução ao Podcast para 
crianças”. Durante os encontros, será ensina-
do as crianças como criar um podcast de con-
tação de histórias infantis utilizando como 
ferramenta o aplicativo “Anchor”. Para parti-
cipar, é necessário realizar separadamente a 
inscrição do adulto responsável e da criança.

ExPOSIçãO 

O SESC Taubaté reabriu ao público a visitação 
a exposição “Ocupasacy - Reflorestamento de 
Sacys no Imaginário”. Os interessados em vi-
sitar devem realizar um agendamento prévio 
no site: www.sescsp.org.br/taubate.

A exposição acontece de terça a sexta-feira e 
aos sábados das 8h30 às 12h30 com entrada 

franca. A utilização de máscara, assim como 
a medição de temperatura dos visitantes, 
são obrigatórias para acessar a unidade.

músicA

Projeto Guri abre inscrições para 
polos do Vale do Paraíba

O Projeto Guri, pro-
grama sociocultu-
ral que oferta aulas 

de músicas para crianças e 
adolescentes no Estado de 
São Paulo, abriu inscrições, 
até o dia 21 de junho, para a 
formação de turmas para o 
segundo semestre.

Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música, 
nem possuir instrumentos 
ou realizar testes seletivos. 
Ao todo, são 10.362 vagas 
para 30 cursos gratuitos de 
música, oferecidos no con-
traturno escolar, para crian-
ças, adolescentes e jovens 
de 6 a 18 anos incompletos.

Para fazer a inscrição, o res-
ponsável deve acessar o site 
do Projeto Guri e preencher 
o formulário. O preenchi-
mento e envio do formulá-
rio de inscrição não garante 
a matrícula, que dependerá 
da quantidade de vagas dis-
poníveis no curso escolhido 
e a ordem de inscrição.

O candidato receberá da co-
ordenação do polo, poste-
riormente, um email de bo-
as-vindas com o número de 
matrícula e senha de acesso 
ao Portal do Aluno. O alu-
no inscrito deverá anexar 
os documentos solicitados 

e preencher o questionário 
social.  Caso não haja vaga 
no momento, o cadastro en-
trará, automaticamente, na 
lista de espera. Lembrando 
que as matrículas são reali-
zadas por ordem de inscri-
ção. Os formulários continu-
arão valendo para o período 
e vagas remanescentes que 
estará em vigor entre os dias 
2 e 20 de agosto.

Em Taubaté, são oferecidas 
aulas para os cursos de Per-
cussão, Coral juvenil, Viola, 
Violão, Contrabaixo acústi-
co, Violino e Violoncelo. O 
polo está localizado na Pra-
ça Cel. Vitoriano, Centro.

região

Na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, além de Taubaté, ou-
tras cidades também estão 
com inscrições abertas para 
formações de novas turmas. 
São elas: Aparecida, Areias, 
Caçapava, Cachoeira Pau-
lista, Campos Do Jordão, 
Pindamonhangaba, Guara-
tinguetá, Ilhabela, Lagoi-
nha, Lorena, Natividade Da 
Serra, Piquete, São José dos 
Campos, Roseira, São Luiz 
do Paraitinga, Silveiras e 
Ubatuba.

em Taubaté, 
são oferecidas 

aulas para 
os cursos de 
percussão, 

Coral juvenil, 
Violão, 

Contrabaixo 
acústico, 
Violino e 

Violoncelo

O Fundo Social de 
Solidariedade de 
Taubaté (Fuss-

ta) através do “Projeto 
Mesa Taubaté” entregou 
mais de 20 mil sopas du-
rante o primeiro mês do 
Projeto em cinco bairros 
da cidade. Atualmente 
mil sopas estão sendo 
entregues diariamente 
para os moradores dos 
bairros Cecap, Três Ma-
rias, Água Quente, Vila 
Aparecida e Continental.

A iniciativa é uma parce-
ria entre o FUSSTA, a Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social e 
lideranças comunitárias 
dos bairros atendidos. 
Uma equipe de profis-
sionais e voluntários 
estão envolvidos neste 
projeto para levar a sopa 
até as pessoas que mais 
necessitam desse auxílio.

A mobilização tem como 
principal objetivo cuidar 
e alimentar as pessoas 
durante esse período 
de crise, agravado pela 
pandemia. Futuramen-
te, o projeto também 
pretende ofertar cursos 
profissionalizantes para 
a população atendida 
por meio da “carreta do 
trabalho”.

O Projeto “Mesa Tauba-
té” foi iniciado em maio 

no Centro Comunitário 
do Cecap; o segundo lo-
cal incluído foi o Proje-
to Esperança São Pedro 
Apóstolo, no bairro Três 
Marias, no dia 6 de maio; 
no bairro Água Quente a 
distribuição das sopas 
teve início no dia 10, no 
Centro Comunitário; no 
dia 12 de maio o Projeto 
Social da Vila Aparecida 
começou a ser atendido 
com esta iniciativa e no 
dia 14 os moradores do 
Continental começaram 
a fazer a retirada na Es-
cola Municipal Ramon 
de Oliveira Ortiz.

A expectativa é que os 
bairros Chácara São 
Silvestre, Gurilândia e 
Parque Aeroporto sejam 
incluídos no Projeto fu-
turamente e que todos 
sejam atendidos simul-
taneamente, desta forma 
distribuir 1.600 sopas 
por dia.

As sopas são preparadas 
por uma equipe da Co-
zinha Piloto da Prefei-
tura e todo o processo é 
acompanhado de perto 
por uma nutricionista. 
A logística de entrega 
das sopas até os centros 
comunitários é realizada 
por funcionários da Pre-
feitura, já a distribuição 
é feita pelos voluntários 
parceiros do Projeto.

inclusão

Ação Social: mais de 20 mil 
refeições entregues a população

iniciativa é 
uma parceria 

entre o 
FUSSTA, a 

Secretaria 
de Desenvol-

vimento e 
inclusão Social 

e lideranças 
comunitárias 
dos bairros 
atendidos
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esportes

Sub20: Burro da Central 
disputará o Estadual

A equipe Sub20 do Esporte Clube Taubaté irá 
disputar o Campeonato Paulista da categoria. 
Com a oficialização, o Burro da Central já co-
meçou a se movimentar para o início do tor-
neio, previsto para a primeira semana do mês 
de agosto.

O time seguirá comandado pelo técnico Dou-
glas Leite, que no entanto, poderá ser promo-
vido ao posto de treinador do time profissio-

nal do Alvi Azul. Alguns jogadores que atuaram 
pelo Taubaté na Série A2, também poderão ser 
aproveitados. 

Esta deverá ser a única competição de base dis-
putada pelo Burro da Central em 2021. A Fede-
ração Paulista de Futebol ainda não confirmou se 
irá ou não organizar os torneios para as catego-
rias Sub11, 13, 15 e 17, no entanto, caso sejam 
realizadas, o Alvi Azul não deverá participar.

Na edição de amanhã, o jornal Voz do Vale & Re-
gião trará uma entrevista com Gilson Rezende. 
Na matéria, o presidente do Taubaté fez uma 
avaliação do trabalho realizado pelo clube na 
última Série A2 e aponta as dificuldades finan-
ceiras e o futuro da equipe em 2021.

cAteGoRiAs de bAse
Caíque Toledo/EC Taubaté

Futebol AmAdoR

Liga recebe certificado
do Governo do Estado

A Liga Munici-
pal de Futebol 
de Taubaté re-

cebeu do Governo do 
Estado, o Certificado 
de Regularidade Ca-
dastral de Entidades – 
CRCE, documento que 
possibilita a entidade a 
receber verba estadual 
para serem aplicadas 
em projetos esportivos 
no município 

“Desde 2017, quando 
assumi meu primeiro 
mandato frente a Liga, 
estou realizando a 
atualização dos docu-
mentos que a entida-
de tem direito. Temos 
dois projetos apro-
vados na lei Federal 
e um na lei Estadual, 
na qual é exigido este 
certificado. Sem este 
documento, não é pos-
sível receber o repasse 
financeiro que se tem 
direito. A Liga possui 
outros certificados, in-
cluindo da Federação 
Paulista, que compro-
va nossa filiação e que 
estamos com tudo em 
dia”, disse Diego Ma-
galhães, presidente da 
Liga.

Após a obtenção do 

CRCE, a entidade ago-
ra irá iniciar os traba-
lhos para também re-
ceber o certificado do 
Governo Federal para 
dar seguimentos aos 
projetos.

“Agora vamos em 
busca de um certifica-
do Federal para que 
possamos receber de 
Brasília emendas para 
projetos de alto rendi-
mento. Vale destacar o 
trabalho que está sen-
do feito, para em 2024, 
no final do meu man-
dato, que a Liga tenha 
todos documentos exi-
gidos pelos governos 
Municipal, Estado e 
Federal”, completou o 
presidente.

atendimento 
aos clubes

A Liga Municipal de 
Futebol de Taubaté 
segue com os atendi-
mentos presenciais 
suspensos durante 
este mês de junho. 
Qualquer solicitação 
junto a entidade de-
verá ser enviada no 
email oficial da LMFT: 
comunicacao@liga-
taubate.com.br

FutsAl

Copa LPF: Taubaté busca vitória 
para manter chances de classificação

Ednei Rovida/Taubaté Futsal

Equipe receberá o WIMPRO/Guarulhos hoje à noite no Ginásio da Vila Aparecida

A equipe de futsal de 
Taubaté entra em 
quadra na noite de 

hoje (11) para seu quarto 
compromisso na Primeira 
Fase da Copa LPF. Com 
três empates nas rodadas 
anteriores, os taubateanos 
precisam vencer o con-
fronto desta sexta-feira 
diante da WIMPRO/Gua-
rulhos para se manterem 
na briga por uma vaga na 
próxima fase do campeo-
nato.

“Perdemos pontos que 
irão nos fazer muita falta. 
Estamos em uma fase crí-
tica da competição e preci-
samos vencer os três jogos 
restantes. Esperamos me-
lhorar nosso poder ofensi-
vo para vencer”, destacou 
o técnico Leandro Reis, 
que mais uma vez não de-
verá contar com todos os 
jogadores à disposição.

Com três pontos somados, 
o Taubaté ocupa a quinta 
colocação do Grupo B, 
fora da Zona de Classifi-

cação para as quartas de 
finais.

“A partir de agora todos 
os jogos são finais. Pre-
cisamos ganhar todos 
para não depender de 
ninguém para nos classi-
ficar. Não podemos mais 
empatar e muito menos 
perder. O time sabe dis-
so. Estudamos bastante 
o último jogo e realmen-
te faltou apenas fazer o 
gol. Jogamos muito bem. 
Treinamos muito a fina-
lização para que possa-
mos fazer o gol, princi-
palmente já no primeiro 
tempo. Temos que pensar 
jogo a jogo com o clima 
de decisão”, completou o 
treinador taubateano. 

Após o compromisso de 
hoje, o Taubaté terá mais 
duas partidas nesta eta-
pa do torneio. O time jo-
gará nos dias 15 e 18 de 
junho, contra São Paulo 
e FIB/Bauru. Ambos os 
confrontos serão fora de 
casa.

adversário

A partida de hoje também 
é decisiva para as preten-
sões da WIMPRO/Gua-
rulhos. Com apenas um 
ponto ganho, o time ocu-
pa a última colocação do 
grupo e em caso de derro-
ta ou empate na noite des-
ta sexta-feira estará ma-
tematicamente eliminada 
da Copa LPF.

O jogo, que acontecerá no 
Ginásio da Vila Apareci-
da, terá início às 19h30 e 
terá transmissão ao vivo 
através das Redes Sociais 
do Taubaté Futsal.

grupo b 
classificação

1) Taboão 10
2) São Paulo 8

3) Yoka/Guaratinguetá 6
4) FIB/Bauru 5

5) Taubaté 3
6) Jacareí 2

7) WIMPRO/
Guarulhos 1
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Prefeitura MuniciPal  de taubaté

ATOS OFICIAIS

www.taubate.sp.gov.br

 
 
 
 
 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 014/2019, para o cargo de Tratador de Animais – de acordo com o inciso IV do art. 8º da Lei 
Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020 -, para comparecer 
IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 17/06/2021 – quinta-feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 
12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do 
telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência. 

Nome CPF Classificação 
KEVIN ALIF MARCONDES DE TOLEDO 405.728.418-41 01 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso 
Público nº 009/2019, para o cargo de Orientador Social – de acordo com o inciso IV do art. 8º da Lei 
Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020 -, para comparecer 
IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 17/06/2021 – quinta-feira, na Área de Recursos Humanos, 
localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 
12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento deve ser realizado através do 
telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência. 

Nome CPF Classificação 
LARISSA MALTA COSTA PIMENTEL 163.241.697-23 05 

 
Prefeitura Municipal de Taubaté CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, com referência no 
Concurso Público nº 009/2019, para a função de Orientador Social, para contratação em caráter 
temporário, para comparecerem IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 17/06/2021 – quinta-feira, 
na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da 
CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h, MEDIANTE AGENDAMENTO. O agendamento 
deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência da 
vaga temporária ofertada. 

Nome CPF Classificação 
VANESSA XAVIER CAMPOS 418.780.038-79 23 
DENISE MARIA DE MORAES DINIZ 534.959.426-53 24 
JOSIMAR JOSE CROSARIOL 341.666.868-52 25 
JULIA MODESTO DA SILVA 482.873.438-44 26 
CARLA VALERIA DA SILVA SANTOS DE SOUZA 121.951.068-83 27 

 
DECRETO Nº 15040, DE 10 DE JUNHO DE 2021 
Dispõe sobre transferência de permissão onerosa de uso de espaço público para instalação de Banca de 
Jornal 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo  nº 6.818/20, 
D E C R E T A: 
Art. 1º  Fica transferida a outorga da permissão para utilização  precária e onerosa de espaço publico 
localizado na Av. Monte Castelo x Emílio Winther, Jaboticabeiras, para instalação de Banca de Jornais e 
Revistas, concedida ao Sr. João da Conceição Filho, CPF nº 056.483.508-05, para o Sr. José Carlos da 
Conceição, CPF nº 029.866.998-63, na forma estabelecida na Lei Complementar nº 262, de 20 de outubro 
de 2011. 
Art. 2º  A permissão de que trata o presente Decreto é feita a título precário, com fundamento no § 3º do 
art. 83 da Lei Orgânica do Município de Taubaté. 
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, em 10 de junho  de  2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
ALEXANDRE MAGNO BORGES 
Secretário de Serviços Públicos 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, em 10 de junho  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 
 
DECRETO Nº 15041  , DE 10 DE JUNHO DE 2021.  
Revoga o Decreto nº 15.033, de 31 de maio de 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais  
D E C R E T A:  
Art. 1º Fica revogado em todos os seus termos o Decreto n° 15.033, de 31 de maio de 2021, que 
subordina ao Gabinete do Prefeito, em caráter experimental, a Divisão de Controle de Alimentação 
Escolar. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Prefeitura Municipal de Taubaté, 10 de junho de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 10 de junho 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 DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 
DE CONTRATO DE PERMISSÃO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ PERMISSIONÁRIO: JOSÉ 
FRANCISCO MOREIRA PROCESSO: 23.832/2021 ASSINATURA: 10/06/2021 OBJETO: 
RESCINDIR O CONTRATO DE PERMISSÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 08/07/16 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA  nº. 10/15  PROCESSO ADMINISTRATIVO               
nº. 33.093/15 FUNDAMENTO: ARTIGO 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL nº. 8.666, DE 21/06/1993 
E SUAS ALTERAÇÕES E ARTIGO 31, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL nº. 4.925/2014. 
 
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 
DE CONTRATO DE PERMISSÃO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ PERMISSIONÁRIO: SHEILA DOS 
SANTOS MONTEIRO PROCESSO: 27.761/2021 ASSINATURA: 10/06/2021 OBJETO: 
RESCINDIR O CONTRATO DE PERMISSÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/02/16 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA   nº. 10/15  PROCESSO ADMINISTRATIVO             
nº. 33.093/15 FUNDAMENTO: ARTIGO 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL nº. 8.666, DE 21/06/1993 
E SUAS ALTERAÇÕES E ARTIGO 31, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL nº. 4.925/2014. 
 
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 
DE CONTRATO DE PERMISSÃO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ PERMISSIONÁRIO: CRISTIANO 
DE OLIVEIRA SALLES BARBOSA PROCESSO: 25.906/2021 ASSINATURA: 10/06/2021 
OBJETO: RESCINDIR O CONTRATO DE PERMISSÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 
08/07/16 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA    nº. 05/16  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO            nº. 15.161/16 FUNDAMENTO: ARTIGO 79, INCISO II, DA LEI 
FEDERAL nº. 8.666, DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES E ARTIGO 31, INCISO II, DA LEI 
MUNICIPAL nº. 4.925/2014. 
 
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0640/2017 
ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: TELEFÔNICA 
BRASIL S/A PROCESSO: 52.346/17 ASSINATURA: 09/06/2021 OBJETO: ALTERAR A 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 22/09/2017 MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 278/17 FUNDAMENTOS: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 65, 
INCISO I,  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: TOP CARE 
PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI PROCESSO: 18.951/2021 ASSINATURA: 
09/06/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO VALOR: 
R$ 79.000,00 VIGÊNCIA: 01 ANO (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
81/21 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, 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: DUPATRI   
HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. PROCESSO: 19.426/2021  
ASSINATURA:  09/06/2021  OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS              
(ALTEPLASE 50 MG INJETÁVEL) VALOR ESTIMADO: R$ 62.552,41 VIGÊNCIA: 12 (DOZE)     
MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 83/2021 
PROPONENTES: 05 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: SMART 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. PROCESSO: 20.387/2021 ASSINATURA: 10/06/2021 
OBJETO:  EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE SIMPLES 
REMOÇÃO SUPORTE BÁSICO, CONFORME DECRETO DE PADRONIZAÇÃO Nº 14.751/20 
VALOR ESTIMADO:    R$ 1.212.000,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0092/2021 PROPONENTES: 06 
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. 
 
PORTARIA Nº 775 , DE  10 DE JUNHO  DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
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R E S O L V E:  
Indicar, em conformidade com o § 2º do artigo 7º do Anexo do Decreto nº 13350, de 05/06/2014 e 
Decreto nº 15001, de 23/04/2021, os servidores abaixo relacionados, para composição das Comissões de 
Ética do Servidor Público, a saber: 
Chefia do Gabinete do Prefeito – Sandra Martins, matrícula: 29.915; 
Secretaria de Administração e Finanças - Julia Gabrielle Braga Correa, matrícula: 46.279;  
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - Gisele Contier, matrícula: 34.858; 
Secretaria de Desenvolvimento e Inovação - Marcos Antônio Nascimento e Silva, matrícula: 24.591; 
Secretaria de Educação - Jefferson Luiz Muniz Marques, matrícula: 30.145; 
Secretaria de Esporte e Lazer - Gerusa Pereira da Silva, matrícula: 24.932;  
Secretaria de Governo e Relações Institucionais - Milena Teixeira Coelho Berton Danioti, matrícula: 
24.620; 
Secretaria de Meio Ambiente - Thalyne da Silva Bastos, matrícula: 46.790; 
Secretaria de Mobilidade Urbana - Agnaldo Monteiro de Oliveira, matrícula: 45.091; 
Secretaria de Obras, Trânsito e Transporte - Luiz Gustavo Campos Barbosa, matrícula: 34.787; 
Secretaria de Planejamento - Taina Augusto Cardozo, matrícula: 47.140; 
Secretaria de Saúde - Fábio Henrique da Cruz, matrícula: 33.694; 
Secretaria de Segurança Pública - Felipe Dehon do Prado, matrícula: 31.660; 
Secretaria de Serviços Públicos - André Luís da Rocha, matrícula: 28.195; 
Secretaria de Turismo e Cultura – Lucas da Silva Ferreira Costa, matrícula: 24.849, e 
Procuradoria Geral do Município - Dinorah Carolina Nozelli Fernandes, matrícula: 35.097 
Prefeitura Municipal de Taubaté,  10  de  junho  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 776 , DE  10 DE JUNHO  DE 2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E:  
Art. 1º HOMOLOGAR o Processo Seletivo nº 006/2021, em conformidade com o Edital de Abertura de 
Inscrições e Classificação Final publicado em imprensa oficial, para o preenchimento da função, em 
caráter eventual, de PROFESSOR III – EDUCAÇÃO ESPECIAL. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 10  de  junho  de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
Processo nº 17.254/21 
Interessado: À Municipalidade 
Carta Convite nº 01/21 
Comunicamos que a sequencia com a abertura dos envelopes nº 02 “Proposta” das empresas habilitadas 
na carta Convite nº 01/21 que cuida da contratação de empresa para execução dos serviços de substituição 
do piso da recepção e pintura do columbário do Cemitério Municipal, ocorrerá no dia 14/06/21 às 10:00  
horas no mesmo local do evento anterior. 
GP, aos 10/06/21 
José Antonio Saud Júnior 
  Prefeito Municipal 
 
PROCESSO Nº. 16.702/21 
INEXIGIBILIDADE 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inexigibilidade de Chamamento Público com base nos artigos 29 e 31 da Lei Federal nº 13.019, de 
31.07.2014 e suas alterações, para a realização de parceria com a Organização da Sociedade Civil – 
Serviço de Proteção a Criança – Casa da Criança, para parceria na aquisição de equipamentos para 
desenvolvimento das atividades diárias da OSC, conforme 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 do Serviço de 
Proteção a Criança – Casa da Criança, 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 10/06/2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 16.703/21 
INEXIGIBILIDADE 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 
Inexigibilidade de Chamamento Público com base nos artigos 29 e 31 da Lei Federal nº 13.019, de 
31.07.2014 e suas alterações, para a realização de parceria com a Organização da Sociedade Civil, 
Serviço de Proteção a Criança – Casa da Criança, para parceria na aquisição de materiais de consumo, 
para manutenção das atividades diárias da organização, 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 do Serviço de Proteção a 
Criança – Casa da Criança, 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 10/06/2021. 
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 do ComprasBR www.comprasbr.com.br.  
Pregão eletrônico Nº 98/21 - Edital I, que cuida do registro de preços para eventual contratação de 
empresa especializada em locação de guindaste de 30 toneladas autopropelido e montado em chassi de 
caminhão, incluindo manutenção, combustível e operação para transporte atendendo às necessidades da 
Secretaria de Obras, com mão de obra (operador), por um período de 12 meses, improrrogáveis, com 
encerramento dia 25.06.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: 
www.comprasbr.com.br. 
Pregão eletrônico Nº 130/21, que cuida da aquisição de ferramentas, materiais hidráulicos e lâmpadas, 
com encerramento dia 25.06.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: 
www.comprasbr.com.br. 
PMT, aos 10.06.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - Prefeito Municipal. 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

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

 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
28/2020 
Fornecedor Registrado: BETHEL INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO INFORMÁTICA EIRELI 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 
INFORMÁTICA, POR 12 MESES 
Valor: R$ 63.080,00 
Vigência: 11/12/2020 A 10/12/2021 
Processo: PREGÃO Nº 37/2020 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
29/2020 
Fornecedor Registrado: HCR COMERCIAL 
EIRELI - ME 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 
INFORMÁTICA, POR 12 MESES 
Valor: R$ 17.300,00 
Vigência: 11/12/2020 A 10/12/2021 
Processo: PREGÃO Nº 37/2020 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
30/2020 

Fornecedor Registrado: RBL COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 
INFORMÁTICA, POR 12 MESES 
Valor: R$ 57.960,00 
Vigência: 11/12/2020 A 10/12/2021 
Processo: PREGÃO Nº 37/2020 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
31/2020 
Fornecedor Registrado: COTITECH 
COMERCIAL EIRELI 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 
INFORMÁTICA, POR 12 MESES 
Valor: R$ 32.835,36 
Vigência: 11/12/2020 A 10/12/2021 
Processo: PREGÃO Nº 37/2020 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
32/2020 
Fornecedor Registrado: WHITE EAGLE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ELETRÔNICOS EIRELI 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 
INFORMÁTICA, POR 12 MESES 
Valor: R$ 32.156,90 
Vigência: 11/12/2020 A 10/12/2021 
Processo: PREGÃO Nº 37/2020 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, originada no Processo 
Licitatório PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2020 - A 
Universidade de Taubaté por meio do Serviço 
de Licitações, para fins de atendimento ao § 2º, 
do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que 
não houve alteração de valores e ficam 
mantidos os preços registrados nas Atas de 
Registro de Preço acima identificadas. O teor 
integral das atas de registros de preços 
encontra-se à disposição dos interessados no 
site da Universidade de Taubaté e na PRA, 
situada na Avenida 9 de Julho, 246, CEP 
12.020-200, Centro, Taubaté-SP, telefone (12) 
3632-7559 em horário comercial. 
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

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

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
01/2021 
Fornecedor Registrado: ADEMAR CESAR 
FERNAINE EPP 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PARA TRATAMENTO DE PISCINA, POR 12 
MESES 
Valor: R$ 30.797,00 
Vigência: 11/03/2021 A 10/03/2022 
Processo: PREGÃO Nº 03/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
02/2021 
Fornecedor Registrado: APONTUAL 
COMÉRCIO EIRELI 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PARA TRATAMENTO DE PISCINA, POR 12 
MESES 
Valor: R$ 1.961,00 
Vigência: 11/03/2021 A 10/03/2022 
Processo: PREGÃO Nº 03/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
03/2021 

Fornecedor Registrado: BIDDEN 
COMERCIAL LTDA 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PARA TRATAMENTO DE PISCINA, POR 12 
MESES 
Valor: R$ 16.522,00 
Vigência: 11/03/2021 A 10/03/2022 
Processo: PREGÃO Nº 03/2021 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, originada no Processo 
Licitatório PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 - A 
Universidade de Taubaté por meio do Serviço 
de Licitações, para fins de atendimento ao § 2º, 
do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que 
não houve alteração de valores e ficam 
mantidos os preços registrados nas Atas de 
Registro de Preço acima identificadas. O teor 
integral das atas de registros de preços 
encontra-se à disposição dos interessados no 
site da Universidade de Taubaté e na PRA, 
situada na Avenida 9 de Julho, 246, CEP 
12.020-200, Centro, Taubaté-SP, telefone (12) 
3632-7559 em horário comercial. 
 

  UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
Conforme determina a Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações 
 

Identificação: 3º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO (PROC.PREX-110/2018) 
Conveniado: EMPRESA DE PESQUISA, 
TECNOLOGIA SERVIÇOS DA UNIVERSIDADE 
DE TAUBATÉ. 
Objeto: Incluir a subcláusula 7.3, com a seguinte 
redação: “Fica a receita referente ao período de 
01 a 08/09/2020, no montante de R$ 143.622,41, 
compensada com as despesas realizadas em 
função da execução do objeto do Convênio, 
desde que devidamente comprovadas e 
atestadas pelo setor competente”. 
Celebração: 11/12/2020. 
Retificação da publicação do dia 20/04/2021. 
 
Identificação: 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO (PROC.PREX-110/2018) 
Conveniado: EMPRESA DE PESQUISA, 
TECNOLOGIA SERVIÇOS DA UNIVERSIDADE 
DE TAUBATÉ. 
Objeto: Alterar o Anexo 2 – Planilha Financeira 
do Termo de Convênio, que inclui previsão 
orçamentária até junho de 2021. Altera a redação 
da Cláusula 6.1 do Termo de Convênio para “O 
presente Termo terá vigência até 30/06/3021, 
cujos os pagamentos poderão ser realizados até 
31/07/2021, com a possibilidade de prorrogação, 
de acordo com a necessidade da Universidade”. 
Celebração: 07/01/2021. 
Vigência: 30/06/2021. 
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PROGRAME-SE: EM MAIO, NA

edital de proclamas de Taubatéedital 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 
, JOÃO VÍCTOR DE 
MOURA e CAROLINE 
MENDES COSTA, 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 02 de abril de 1997, 
de profissão chapeador 
mecânico, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de LUCAS GALVÃO 
DE MOURA, 48 anos, 
natural de Tremembé-
SP, nascido na data de 
12 de novembro de 1972 
e de JULIA RENATA 
DOS SANTOS MOURA, 
46 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida na 
data de 08 de novembro 
de 1974, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 15 de setembro de 
1997, de profissão 
estudante, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
SALOMÃO DE SOUZA 
COSTA, 48 anos, 
natural de Taubaté-SP, 
nascido na data de 16 
de agosto de 1972 e 
de ADRIANA MENDES 
DE SOUZA COSTA, 
46 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida na 
data de 16 de setembro 
de 1974, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , MARCELO 
AUGUSTO BENITES 
GIMENEZ e FERNANDA 
VENTURA DE LIRA, 
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 
Catanduva-SP, nascido 
a 19 de junho de 1968, 
de profissão médico 
veterinário, residente 
em Taubaté/SP, filho de 
ANTÔNIO GIMENEZ 

PERES, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 
89 anos, natural de 
Pirangi/SP, nascido na 
data de 03 de outubro 
de 1931, residente e 
domiciliado Jales/SP e 
de AURORA BENITES 
GIMENEZ, falecida em 
Jales/SP na data de 10 
de agosto de 2019.
A  habilitante é natural 
de Niterói-RJ, nascido a 
27 de fevereiro de 1971, 
de profissão engenheira, 
residente em Taubaté/
SP, filha de JOÃO 
BATISTA DE LIRA, 
falecido em Campina 
Grande/PB na data de 
24 de fevereiro de 1991 
e de LUZIA AMORIM 
VENTURA, falecida em 
Rio de Janeiro/RJ na 
data de 14 de março de 
2009.

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 maio 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , DENNIS 
PATRICK DE OLIVEIRA 
e TAÍS FERNANDA DA 
SILVA PAPASSONI, 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 Taubaté-SP, nascido 
a 01 de agosto de 1993, 
de profissão servidor 
público, residente em 
Taubaté/SP, filho de 
MARCELO DONIZETE 
DE OLIVEIRA, srevidor 
público, nacionalidade 
brasileira, 44 anos, 
natural de Taubaté/
SP, nascido na data 
de 29 de dezembro de 
1976 e de APARECIDA 
VALERIA ANTUNES 
MARQUES, balconista, 
nacionalidade brasileira, 
43 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida 
na data de 17 de julho 
de 1977, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.
A  habilitante é natural de 
Porto Velho-RO, nascido 
a 05 de abril de 1986, 
de profissão médica, 
residente em Taubaté/
SP, filha de LUIZ 

CARLOS PAPASSONI, 
c o m e r c i a n t e , 
nacionalidade brasileira, 
58 anos, natural de 
Pacaembu/SP, nascido 
na data de 06 de janeiro 
de 1963, residente e 
domiciliado Poto Velho/
RO e de TEREZINHA DA 
SILVA, adminsitradora 
de empresas, 
nacionalidade brasileira, 
63 anos, natural de 
Paranavaí/PR, nascida 
na data de 15 de maio 
de 1958, residente 
e domiciliada Porto 
Nacional/TO.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do 
Registro Civil de , JOÃO 
ANTONIO DE CASTRO 
e DULCINÉA MARIA 
DE SOUZA, 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 Taubaté-SP, nascido 
a 24 de junho de 1938, 
de profissão militar 
aposentado, residente 
em Taubaté/SP, filho de 
BENEDICTO CAMILLO 
DE CASTRO, falecido 
em Taubaté-SP na 
data de 11 de outubro 
de 1994 e de MARIA 
JOSÉ DE ALCANTARA 
CASTRO, falecida em 
Taubaté-SP na data de 
17 de maio de 1968.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 29 de dezembro de 
1954, de profissão do lar, 
residente em Taubaté/
SP, filha de JOÃO 
RIBEIRO DE SOUZA, 
falecido em Taubaté-SP 
na data de 24 de junho 
de 1994 e de DOLORES 
DE ALMEIDA, falecida 
em Taubaté-SP na data 
de 25 de junho de 2004.

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, 31 de maio 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , JOÃO CARLOS 
MORAIS DA SILVA e 
VIVIANE DE CASSIA 
GOMES DE FRANÇA, 

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 
Parnaíba-PI, nascido a 
17 de fevereiro de 1994, 
de profissão operador 
logístico, residente em 
Taubaté/SP, filho de 
JOSÉ PEREIRA DA 
SILVA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 
65 anos, natural de 
Parnaiba/PI, nascido na 
data de 13 de novembro 
de 1955 e de CRISTINA 
MIRANDA MORAIS, 
funcionária pública, 
nacionalidade brasileira, 
54 anos, natural de 
Parnaiba/PI, nascida 
na data de 23 de julho 
de 1966, residentes e 
domiciliados Parnaiba/
PI.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 30 de março de 1981, 
de profissão professora, 
residente em Taubaté/
SP, filha de JOSÉ 
SEBASTIÃO GOMES, 
falecido em Taubaté/SP 
na data de 08 de junho 
de 1989 e de SUELI 
DE OLIVEIRA GOMES, 
do lar, nacionalidade 
brasileira, 61 anos, 
natural de Taubaté/SP, 
nascida na data de 14 
de dezembro de 1959, 
residente e domiciliada 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , RÉGIS 
EDUARDO FARIA 
VICENTE e GEOVANA 
DE ASSIS, 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 06 de abril de 1994, 
de profissão cozinheiro, 
residente em Taubaté/
SP, filho de SILVIO 
VICENTE, 53 anos, 
natural de Taubaté-SP, 
nascido na data de 15 
de junho de 1967 e 
de LEILA APARECIDA 
FARIA VICENTE, 
50 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida 
na data de 01 de junho 
de 1971, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural de 
São Paulo-SP, nascido a 
20 de março de 1996, 
de profissão técnica em 
enfermagem, residente 

em Taubaté/SP, filha de 
GERALDO TENORIO 
DE ASSIS, falecido em 
Tarabai-SP na data de 
09 de setembro de 2014 
e de CELINA DA SILVA 
DE ASSIS, 58 anos, 
natural de São Luiz do 
Paraitinga-SP, nascida 
na data de 10 de outubro 
de 1962, residente e 
domiciliada em São Luiz 
do Paraitinga-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, 01 de junho 
de 2021

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 , 
GABRIEL DE ALMEIDA 
M O N T E C L A R O 
CESAR e LUCIANA 
P O L A N O W S K I 
CORREIA, 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 08 de maio 
de 1989, de profissão 
administrador, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de CARLOS EUGENIO 
MONTECLARO CESAR 
JUNIOR, arquiteto, 
nacionalidade brasileira, 
62 anos, natural de 
Taubate/SP, nascido 
na data de 05 de 
dezembro de 1958, 
residente e domiciliado 
Taubaté-SP e de GILZA 
MOTA DE ALMEIDA 
M O N T E C L A R O 
CESAR, falecida em 
Taubaté/SP na data 
de 30 de dezembro de 
2013.
A  habilitante é natural 
de São Bernardo do 
Campo-SP, nascido 
a 23 de agosto de 
1988, de profissão 
física, residente em 
Taubaté/SP, filha de 
SEBASTIÃO CORREIA, 
a d m i n i s t r a d o r , 
nacionalidade brasileira, 
62 anos, natural de 
Guaimbê/SP, nascido 
na data de 07 de 
novembro de 1958, 

residente e domiciliado 
P i n d a m i n h a n g a b a /
SP e de MARIA DO 
CARMO POLANOWSKI 
CORREIA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
60 anos, natural de 
Santo André/SP, 
nascida na data de 30 
de janeiro de 1961, 
residente e domiciliada 
Pindamonhangaba/SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , ANDRÉ LUÍS 
MORAIS DE OLIVEIRA 
e LARISSA APARECIDA 
DA SILVEIRA PEREIRA, 
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 13 de outubro de 
1987, de profissão 
funcionário público 
estadual, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de LUIZ WANDERLEI 
DE OLIVEIRA, 63 
anos, natural de 
Pindamonhangaba-SP, 
nascido na data de 06 de 
fevereiro de 1958 e de 
TEREZINHA MORAIS 
DE OLIVEIRA, 63 anos, 
natural de Redenção da 
Serra-SP, nascida na 
data de 13 de outubro 
de 1957, residentes 
e domiciliados em 
Tremembé-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 20 de fevereiro de 
1986, de profissão 
fisioterapeuta, residente 
em Taubaté/SP, filha 
de ANTONIO CARLOS 
PEREIRA, 61 anos, 
natural de Taubaté-SP, 
nascido na data de 28 
de novembro de 1959 
e de DEISE MARIA DA 
SILVEIRA PEREIRA, 
59 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida 
na data de 13 de julho 
de 1961, 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, 02 de junho 
de 2021

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


