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Terceirização 
da Rodoviária 

Nova
A Prefeitura de Taubaté deu 
início a terceirização da Ad-
ministração da Rodoviária 
Nova. A partir de ontem (10) 
a empresa Tarobá, vencedora 
do processo licitatório, pas-
sou a ser a encarregada da 
realização da gestão e imple-
mentação de diversas melho-
rias para o Terminal Rodovi-
ário da cidade.

O objetivo da Prefeitura é ga-
rantir para a população mais 
eficiência, segurança, infraes-
trutura e qualidade nos ser-
viços prestados à população 
com a nova empresa gestora.

Com contrato para atuação 
nos próximos 20 anos, a em-
presa manterá o pagamento 
de 1% sobre as receitas pro-
venientes da exploração co-
mercial dos espaços do Ter-
minal Rodoviário, e realizará 
um investimento de mais de 
R$ 4,3 mi para revitalização, 
reformas e melhorias.

Algumas destas melhorias 
já tiveram início como a ins-
talação de sistema de som 
com alto falantes pelas áreas 
de circulação de passageiros, 
obras estruturais, além de 
treinamento com funcioná-
rios para atuação no terminal.
A Prefeitura realizará o tra-
balho de fiscalização e acom-
panhamento da série de 
melhorias que deverão ser 
implementadas gradualmen-
te pela empresa Tarobá de 
acordo com o estabelecido 
em contrato.

Inclusão: esporte e 
educação na capacitação 

de profissionais 

Mais de 90% 
dos adultos 

paulistas estão 
imunizados 

O Estado de São Paulo ultra-
passou a marca de 90% dos 
adultos com esquema vacinal 
completo, tendo hoje a maior 
cobertura vacinal do Brasil, 
com números proporcionais 
maiores do que países como 
Alemanha, Reino Unido, Is-
rael, Estados Unidos, Argen-
tina, além da União Europeia. 

Os números atualizados 
apontam mais de 73,9 mi-
lhões de doses aplicadas. No 
total, são 37,7 milhões em pri-
meira dose, 31,7 mi em segun-
da, 1,7 mi em dose única e 3,3 
mi de dose adicional. Entre o 
total da população, incluin-
do também a população não 
adulta, 32,9 milhões (71%) já 
receberam duas doses ou a 
dose única, sendo que 84% 
já tomaram pelo menos uma 
dose.

“O ritmo em São Paulo é ace-
lerado, porém é fundamental 
que a população complete 
seu esquema vacinal e tome 
a segunda dose da vacina. 
Apenas desta forma estará 
totalmente protegido contra 
o COVID-19”, destacou Re-
giane de Paula, Coordena-
dora do Plano Estadual de 
Imunização. O Estado ainda 
tem 5,4 milhões de pessoas 
a serem vacinadas com a se-
gunda dose, entre elas 931 
mil de Coronavac, 1,4 milhão 
de Astrazeneca e 3 milhões 
de Pfizer. Todos estes falto-
sos podem comparecer a um 
posto de vacinação, mesmo 
ultrapassado o prazo, para 
completar o esquema vacinal.

Entre os que mais precisam se 
vacinar com a segunda dose 
estão os adolescentes entre 12 
e 17 anos de idade. Apenas 
27% desta população comple-
tou o esquema vacinal, sendo 
que 96% dos adolescentes já 
tomaram pelo menos uma 
dose da vacina. Todo este 
público já ultrapassou as oito 
semanas de intervalo entre as 
doses.
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Câmara Municipal reabre
galeria ao público

A Galeria da Câmara de Taubaté foi re-
aberta para o público, com o limite de 
50% da capacidade total, para que a 
população possa acompanhar as ses-
sões. Para isso, algumas regras foram 
definidas por meio da Portaria 149, 
publicada no dia 5 de novembro. 

O interessado em acompanhar a sessão 
deverá estar imunizado contra COVID e 
enviar email para cerimonial@cama-
rataubate.sp.gov.br com nome, ende-
reço e telefone para contato, além de 

cópia de um documento de identifica-
ção com foto e do comprovante de va-
cinação contra a COVID.

As inscrições serão recebidas até 12h 
do dia em que será realizada a sessão 
ordinária; e até duas horas antes do ho-
rário marcado para o início da sessão 
extraordinária.

A Galeria estará aberta a partir das 
15h30, no caso de sessões ordinárias, 
e 30 minutos antes do início das ses-
sões extraordinárias. Será obrigatório 
o uso correto de máscara, durante toda 
a permanência e também em todas as 
instalações da Câmara. O consumo de 
alimentos e bebidas na galeria do Ple-
nário, é proibido.

A portaria estabelece que, durante sua 
permanência na Galeria, o munícipe 
obedeça à demarcação das cadeiras, de 
respeitando o distanciamento social.

A reabertura da Galeria não inclui au-
diências públicas e solenidades e não 
será permitido o uso da tribuna livre. 
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SAÚDE

Campanha 
Novembro Azul

durante o mês de novem-
bro, a Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de taubaté, 
realizará a campanha no-
vembro azul, com ênfase 
para detecção precoce do 
câncer de Próstata. Sema-
nalmente as unidades de 
saúde promovem ações de 
cuidados ao público mas-
culino e o cronograma será 
divulgado pela Prefeitura.

a campanha deste ano, 
com o tema “Homem: cui-
dar-se também faz parte!”, 
salienta que além da de-
tecção precoce, também é 
importante a prevenção e 
os cuidados de saúde que 
todos devem ter rotineira-
mente. 

com este enfoque, as 
unidades de saúde farão 
ações como acolhimento 
de casos suspeitos, pales-
tras sobre o tema e sobre 
prevenção, além do agen-
damento de consultas mé-
dicas dos casos suspeitos, 
solicitação de exames 
específicos e encaminha-
mento aos especialistas 
quando necessário. 

Os casos mais graves te-
rão prioridade. Sempre 
respeitando as regras de 
distanciamento social e o 
uso de máscaras e limpeza 
das mãos.

durante esta semana, já 
foram realizadas ações no 
Pamo baronesa, Pamo São 
João e eSf São José e na 
ubS Mais aeroporto. 

as atividades seguem no 
município de acordo com 
a seguinte programação: 
eSf São Gonçalo (de 8 a 
12/11), eSf Planalto (de 8 
a 30/11), eSf Santa isabel 
e Pamos Santo antônio, 
Vila São carlos e belém 
(11/11) e Pamo bonfim, 
ubS Gurilândia, ubS fa-
zendinha e chácaras reu-
nidas (12/11).

em 2019 foram confirma-
dos 24 casos novos casos 
de câncer de próstata em 
taubaté. e em 2020 foram 
registrados 31 casos con-
firmados da doença. com 
a pandemia da cOVid-19, 
muitos homens deixaram 
de procurar os serviços 
de saúde e a estimativa é 
de que esse número pos-
sa aumentar nos próximos 
anos.

. 
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*Por Lucas Tavares

Os produtos da 
cesta básica so-
freram aumen-
to no último de 

outubro em todas as cida-
des da região. Os números 
foram divulgados nesta 
semana pelo NUPES (Nú-
cleo de Pesquisas Econô-
mico-Sociais da UNITAU).

A alta no preço da mandio-
ca (25,88%) foi a principal 
ocasionadora no aumen-
to dos preços em Tauba-
té. Segundo o NUPES, a 
variação do preço médio 
da cesta no município foi 
de 1,27%, passando de R$ 
2.166,84 em setembro para 
R$ 2.194,42 em outubro.

O valor da ‘cesta básica fa-
miliar’ apurado pelo (Nú-
cleo de Pesquisas Econô-
mico-Sociais da UNITAU 
é composto de produtos 

que preenchem as neces-
sidades de higiene pesso-
al, limpeza e alimentação 
de uma ‘família-padrão 
brasileira’, com poder de 
compra de cinco salários 
mínimos vigentes, que, em 
janeiro deste ano, foi de R$ 
5.500,00.

Outros dois produtos apa-
recem entre os principais 
itens que contribuíram 
para o aumento do preço 
da cesta básica no décimo 
mês do ano: o tomate, que 
apontou um crescimen-
to de 15,59%, e os ovos, 
que tiveram um salto de 
11,93% no preço.

Por outro lado, o principal 
item da cesta básica com 
maior redução no preço em 
outubro foi a abobrinha, 
que registrou uma queda 
de 19,18%, de acordo com 
o NUPES. Em seguida apa-
rece a couve, com -13,74%, 
enquanto que o arroz, 

que teve uma redução de 
5,34%, completa o top 3.

Na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte), o cená-
rio entre os vilões da cesta 
básica em outubro foi um 
pouco diferente. O produ-
to com o maior aumento no 
preço no mês passado no 
Vale do Paraíba foi a bata-
ta, com um salto de 14,62%.

O tomate, assim como em 
Taubaté, aparece em se-
gundo lugar no ranking 
de aumentos na região, 
com um crescimento de 
14,35%. O mamão formosa 
fecha a lista, com uma va-
riação positiva de 12,14%.

Semelhantemente a o mu-
nicípio de Taubaté, a Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba também teve a 
abobrinha como o item 
que teve a principal queda 
no preço no mês passado: 

-32,88%. Na sequência do 
top 3 da região aparecem o 
arroz, com -5,10%, e a ce-
noura, com -3,61%.

De acordo com o NUPES, o 
aumento no preço da man-
dioca é “resultado da bai-
xa oferta, típica do período 
de entressafra”. A oferta 
de mandioca para a indús-
tria segue reduzida devido 
às baixas disponibilidades 
de lavouras de mandioca 
mais velha – com mais de 
um ciclo –, assim como a 
baixa produtividade e ren-
dimento de amido das la-
vouras mais novas.

Já para a redução no preço 
da abobrinha, a entidade 
explicou que “a retomada 
da produção, sobretudo, 
desde o final de setembro, 
tem levado a constantes 
reduções dos preços, sig-
nificando quedas de mais 
de 50% nos preços nos úl-
timos dois meses”.

Região registra 
aumento no valor 

da cesta básica

consumo

Divulgação/CMT 
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EDucAÇÃo

*Por Lucas Tavares

Os tradicionais uniformes 
escolares municipais de 
Taubaté poderão conti-
nuar sendo usados pelos 

estudantes do município no próximo 
ano. A informação foi confirmada 
pela Prefeitura com exclusividade ao 
jornal Voz do Vale & Região.

O uso do uniforme com a tradicional 
letra “M” estampado, em 2022, era 
a principal dúvida de pais e mães, 
após a Prefeitura anunciar a distri-
buição dos kits de uniformes, ainda 
no mês passado. O questionamento 
pairou também entre as costureiras 
autônomas e empresas de confecção 
de uniformes.

Segundo a Prefeitura, o novo mo-
delo de uniforme, que já pode ser 
identificado no kit distribuído pela 
Secretaria de Educação, foi escolhi-
do para ser o padrão em todas as es-
colas municipais.

 “Optou-se por um uniforme pa-

drão para todas as escolas munici-
pais e os antigos continuarão po-
dendo ser usados pelos alunos”, 
destacou a Pasta.

Na segunda quinzena do mês passa-
do, a Prefeitura anunciou que havia 
concluído a aquisição dos uniformes, 
que ocorreu por meio de licitação. 

Após a publicação, diversos comer-
ciantes que trabalham com confecção 
de uniformes foram às redes sociais 
da Prefeitura questionar sobre os 
procedimentos para a fabricação des-
se novo modelo.

“O novo modelo passará a ser utili-
zado assim que for entregue aos alu-
nos, ressaltando que o modelo antigo 
ainda poderá ser utilizado nas esco-
las municipais. Esse novo modelo de-
verá ser produzido pelas confecções 
locais e, dessa forma, os pais poderão 
adquirir outras peças”, respondeu a 
Prefeitura à reportagem.

O principal temor do comércio de 
confecções taubateano era sobre a 
queda nas vendas dos uniformes, 

tendo em vista as doações feitas pelo 
Executivo – o que poderia ocasionar 
prejuízos financeiros em um momen-
to de retomada após a pandemia.

Apesar dessa preocupação, a Prefei-
tura explicou que a criação de um 
novo modelo servirá como estímulo 
para as vendas, tendo em vista que 
os pais que desejarem comprar no-
vas peças, procurarão esses comer-
ciantes.

“O novo uniforme será, também, um 
novo estimulo de vendas para os co-
merciantes, haja vista que os pais que 
tiverem interesse em adquirir novas 
peças do uniforme deverão procu-
rar as confecções locais, assim como 
é feito, anualmente, com o início do 
ano letivo”, finalizou.

De acordo com as fotos divulgadas 
pela Prefeitura, o novo padrão de 
uniforme escolar da rede municipal 
possui o brasão do município no 
lado superior esquerdo da camiseta. 

As mangas têm uma costura dife-
renciada, assim como as golas, que 

possuem o nome ‘Taubaté’ escrito. 
Na parte traseira, a camiseta leva 
o nome da Prefeitura, juntamen-
te com ‘Secretaria de Educação de 
Taubaté’.

Licitação

A empresa vencedora do certame foi 
a Comercial Vatten, que deve pro-
duzir, até o mês que vem, 48.700 kits 
de uniforme escolar. Os itens foram 
comprados por mais de R$ 12,6 mi-
lhões, sendo que cada kit tem um va-
lor de R$ 260.

Foram adquiridos 37.300 pares de 
tênis para os alunos do Ensino Fun-
damental em um investimento de R$ 
2,795 milhões. Para as crianças me-
nores, do Ensino Infantil, foram com-
prados 11.400 pares de tênis, por um 
valor de R$ 854,2 mil.

Os kits são compostos por uma ja-
queta, uma calça, duas bermudas ou 
shorts/saias, uma camiseta de man-
ga curta na cor branca, uma camiseta 
de manga curta azul-marinho, além 
de uma ‘sacochila’.

Estudantes da rede municipal 
de ensino  poderão utilizar uniformes “antigos” 

Apesar do novo uniforme para 2022, estudantes poderão continuar usando as camisetas e agasalhos com o tradicional ‘M’

ESSE PET ÉESSE PET É
DESCARTÁVELDESCARTÁVEL   

ESSE NÃOESSE NÃO   

Denuncie!
Guarda Ambiental: 153

CCZ: 12- 99711-8747

DIGA NÃO AO
ABANDONO!
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Capacitação de profissionais da Rede Pública

O Programa Esporte Para 
Todos, da Prefeitura 
de Taubaté, realizou 

uma série de atividades teóri-
cas e práticas que englobaram 
a capacitação de professores de 
Educação Física e Especialistas 
da Rede Municipal de Ensino.
As atividades foram realizadas 
pela equipe do Programa Es-
porte Para Todos, em parceria 
com a Secretaria de Esportes e 
Lazer e a Secretaria de Educa-
ção de Taubaté. O foco da ca-
pacitação foi para os esportes 
adaptados para pessoas com 
deficiência visual. Mais de 
200 profissionais participaram 
das atividades, que incluíram 
a parte teórica, realizada por 
meio de videoconferência, e as 
vivências práticas.

Da parte do Programa Esporte 
Para Todos, participaram das 
atividades os professores Guto 
Nascimento e Kaian Silva, os 
auxiliares-técnicos Adailton de 
Souza e Aislan Silva, e os atle-
tas paralímpicos Tiago Soares 
e Pedro Luan, ambos deficien-
tes visuais. As atividades de 
vivência prática aconteceram 
no Complexo Esportivo da 
CTI. No ginásio, foi realizada 
a vivência do Goalball, modali-
dade paralímpica criada exclu-
sivamente para pessoas com 
deficiência.

Com os olhos vendados, os 
professores puderam realizar 
diversos exercícios, disputa-
ram uma partida de Goalball 
e tiveram que se orientar por 
meio da ajuda um dos outros. 
Os professores foram mantidos 
vendados inclusive após o final 
da aula, e se deslocaram até a 
pista de Atletismo também ne-
cessitando do auxílio uns dos 
outros. Na pista, foram realiza-
das as capacitações práticas das 
provas de Arremesso de Peso e 
Salto em Distância adaptadas 
para pessoas com deficiência 
visual. Em especial nessas duas 
provas, o atleta paralímpico 

necessita da ajuda de um guia 
para se posicionar no setor de 
arremesso ou de salto, e este 
mesmo guia executa a função 
de “chamador”, ou seja, auxilia 
por meio se comandos de voz 
na execução do movimento de 
arremessar ou de saltar.

“O saldo das atividades foi bem 
positivo. As vivências práticas 
das modalidades adaptadas 
para pessoas com deficiência 
são experiências muito inte-
ressantes para qualquer pessoa 
que não tenha uma deficiência 
desse tipo. É somente com essa 
experimentação prática que os 
professores conseguem real-
mente entender as limitações e 
desenvolver atividades em am-
biente escolar que proporcio-
nem ao aluno cego a chance de 
praticar uma atividade física.”, 
comentou o professor Guto 
Nascimento, técnico de Atletis-
mo do Programa Esporte Para 
Todos.

Para o coordenador de alto ren-
dimento do Programa Esporte 
Para Todos, André Rocha, as 
atividades práticas são de ex-
trema importância para a con-
clusão de mais uma etapa de 
capacitação dos professores na 
cidade de Taubaté. “As vivên-
cias desses profissionais com as 
modalidades paralímpicas que 
atendem os deficientes visuais 
são de enorme valia para que 
esses profissionais estejam de-
vidamente capacitados a colo-
car em prática o que aprende-
ram com seus alunos. Esta foi 
mais uma etapa de uma série 
de capacitações que vem sen-
do realizadas, e estamos bem 
satisfeitos com os resultados 
até aqui. É uma ação conjunta 
que só tem a somar para que 
as crianças com deficiência se-
jam cada vez melhor assistidas 
nas aulas de Educação Física, 
e contribui para que Taubaté 
seja cada vez mais reconhecida 
como um polo paralímpico no 
Brasil”, disse André Rocha. 

Professores 
de Educação 

Física e 
Especialistas 

da Rede
 Pública 

Municipal 
de Ensino 

participaram 
de atividades 

voltadas a 
esportes 

adaptados 
para pessoas 

com deficiência 
visual

As famílias brasileiras pa-
garam R$ 233,5 bilhões de 
juros no primeiro semestre 
de 2021, valor que corres-
ponde a 73% de toda a inje-
ção do auxílio emergencial 
de 2020 – quase 14 vezes o 
montante injetado do be-
nefício na primeira metade 
deste ano. Os dados são de 
um estudo da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP), 
que também demonstra 
que este gasto representou 
cerca de 6% do Produto In-
terno Bruto (PIB) semestral 
e 11,79% da renda das fa-
mílias, no período. Os juros 
ocupam a segunda posição 
entre os itens de maiores 
despesas dos brasileiros, fi-
cando atrás apenas do alu-
guel, e superando os custos 
totais, por ano, com edu-
cação, serviços de saúde e 
vestuário.
 
O estudo, que busca quan-
tificar o volume de recursos 
destinados, nos primeiros 
seis meses de 2019, 2020 
e 2021, para o pagamento 
dos juros dos empréstimos 
obtidos em operações de 
crédito livre – bem como 
os níveis de inadimplência, 
tanto pelas empresas (PJ) 
como pelas pessoas físicas 
(PF) –, evidencia que o auxí-
lio distribuído pelo governo 
federal, que poderia incen-
tivar ainda mais o consumo 
das famílias, beneficiando 
de maneira homogênea ou-
tros setores da economia, 
foi bastante comprometido 
com a quitação destas taxas, 
canalizadas pelo sistema fi-
nanceiro.
 
Na primeira metade de 

2021, por exemplo, os juros 
pagos pelas famílias e em-
presas representaram 7,7% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) semestral, somando 
R$ 323,7 bilhões – aumen-
to de 7,5% ante o mesmo 
período de 2020. Apesar 
do pior momento da pan-
demia no País, com mais 
óbitos e novas restrições e 
medidas de isolamento so-
cial, o valor pago somente 
pelas famílias ficou 7,2% 
maior do que o registrado 
em igual período de 2020, 
já descontada a inflação.
 
A soma dos volumes desti-
nados pelas pessoas físicas 
e jurídicas para a quitação 
de juros é superior ao total 
dos auxílios emergenciais 
distribuídos a mais de 63 
milhões de brasileiros ao 
longo de 2020 (R$ 320,3 
bilhões), e quase 20 vezes 
o que foi pago nos primei-
ros seis meses de 2021 (R$ 
16,8 bilhões). As empresas 
desembolsaram R$ 90,2 bi-
lhões para este propósito 
– valor 8,2% acima do re-
gistrado em 2020. Tal soma 
representa 2% do PIB se-
mestral.
 
Exemplificando, o Progra-
ma Nacional de Apoio 
às Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte 
(Pronampe) liberou R$ 
37,5 bilhões em recursos 
para mais de 500 mil ne-
gócios no ano passado. 
Isso significa que o mon-
tante de juros pagos pelas 
pessoas jurídicas, no pri-
meiro semestre deste ano, 
é quase 2,5 vezes superior 
ao volume destinado pelo 
programa.

fInAnÇAs

Famílias gastaram, com juros, o equivalente 
a 73% do auxílio emergencial 

Foram mais 
de 230 
bilhões 

destinados ao 
pagamento 

de juros 
no primeiro 
semestre de 
2021; gastos 
representam 

quase 12% 
da renda dos 
brasileiros, 
no período   

Banda Sinfônica realiza 
concerto no SEDES

A Banda Sinfônica de Taubaté realiza hoje (11), 
sua segunda apresentação aberta ao público. 
O evento será às 20h, no Auditório do Sedes. 
A apresentação contará com público reduzido, 
sendo liberados 600 ingressos.

Após as 20h só será permitido o acesso ao au-
ditório nos intervalos entre as músicas. Para 
entrada no auditório o dia do concerto, aque-
les que reservaram ingressos precisam apre-

sentar documento de identidade. A abertura 
do portão acontecerá a partir das 19h30. A di-
reção artística da apresentação ficará a cargo 
maestro Cesar Pimenta. Confira o programa:

– Afrikan Symphony (Van McCoy) 

- Flashing Winds (Jan Van der Roost)

– Prelude, Siciliano and Rondo 

para banda sinfônica (Malcolm Arnold) 

– O Magnum Mysterium para banda 

de concerto (Morten Lauridsen)

– Windows of The World (Peter Grahan)
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esportes

Volks e Unidos São Goçalo são os únicos times com 100%
de aproveitamento no Campeonato Amador Fast 

Últimas rodadas definem 
classificados para 
próxima fase

O Campeonato Paulista Sub20 está na reta 
final de disputa da Segunda Fase. No Grupo 
13, o Esporte Clube Taubaté precisa vencer 
as duas partidas que lhe restam para almejar 
uma possibilidade de avançar a próxima eta-
pa do torneio.

O time comandado pelo técnico Fred Testa 
definirá seu futuro nos próximos dias, quan-
do entrará em campo para seus últimos com-
promissos na Segunda Fase. Amanhã (12), o 
time jogará fora de casa frente ao Amparo, às 
11h, e na segunda-feira (15), a partir das 15h, 

receberá o Santos no estádio do Joaquinzão.

Confira a tabela de jogos das últimas rodadas 
do grupo do Burro da Central e a classificação 
da chave:

5ª Rodada
11/11 – 15h – Santos x Guarani

12/11 – 10h – amparo x Taubaté

6ª Rodada
 15/11 – 15h – Taubaté x Santos
15/11 – 15h – Guarani x amparo

ClaSSifiCação
1) Guarani 10

2) Santos 6
3) amparo 4
4) Taubaté 3

PAuLIsTA suB20
Caíque Toledo/EC Taubaté

fuTEBoL AmADoR

Campeonato Amador Fast: 
resultados da rodada

Nos dias 6 e 7 de 
novembro a 
bola rolou para 

a disputa de mais uma 
rodada do Campeonato 
Amador Fast e do Cam-
peonato Fast Veteranos 
40 anos. Confira os re-
sultados e a classificação 
dos torneios:

amador Fast 

3ª rodada

Grupo A
parque urupês 3x0 Sítio 

Santo Antônio
Volks 3x0 roba Cova

Folga: unidos São 
Gonçalo

1) Volks 6
2) unidos São Gonçalo 6

3) parque urupês 4
4) roba Cova 1

5) Sítio Santo Antônio 0

Grupo B
união operária 

2x2 Fonte Imaculada
Interzurck 0x3 redenção 

united (Wo)*

Folga: Atlético Bonfim

*o Interzurck foi excluí-
do da competição devi-
do a atos de indisciplina 

1) Fonte Imaculada 5
2) união operária 4

3) redenção united 4
4) Atlético Bonfim 3

5) Interzurck 0

Veteranos 
40 anos 

2ª rodada

São Gonçalo 2x3 união 
operária

Vila São Geraldo 3x2 Vila 
São José

Volks 2x2 Jardim São 
José (Caçapava)

1) união operária 4
2) Vila São Geraldo 4
3) Jardim São José 2

4) Volks 2
5) São Gonçalo 1
6) Vila São José 1

fuTEBoL fEmInIno

Treinador 
avalia  temporada 
e projeta o ano de 2022 
para a equipe de Taubaté

Rafael Citro

Equipe voltará a disputar na próxima temporada uma competição de âmbito nacional

A temporada 2021 che-
gou ao final para a 
equipe de futebol fe-

minino da Associação Des-
portiva Taubaté com o time 
atingindo seu principal objeti-
vo no ano, garantir uma vaga 
para ser um dos representan-
tes do Estado de São Paulo no 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie A3 de 2022.

O técnico Arismar Junior 
avaliou a temporada do time 
taubateano como positiva e já 
começou a pensar no futuro da 
equipe para o ano que vem.

“Com certeza o ano de 2021 
foi muito produtivo, no qual 
conseguimos conquistar den-
tro e fora de campo metas e 
objetivos que são fundamen-
tais para o projeto que visa 
crescimento e progressão con-
tinuada. Estamos justamente 
neste caminho e já pensando 
em 2022, no Campeonato Bra-
sileiro da Série A3 e no Cam-
peonato Paulista para que 
possamos continuar a carre-
gar com orgulho o nome da 
cidade de Taubaté”, destacou 
o treinador.

Em 2021, a AD Taubaté dispu-
tou duas competições oficiais: 
Campeonato Paulista e Copa 
Paulista. 

“Deixo aqui o agradecimento 
a todos que estiveram ao nos-
so lado e torcendo por nós, em 
especial aos patrocinadores e 
apoiadores, e sem dúvida ne-
nhuma a Secretaria Municipal 
de Esportes, com o Secretário 
Lucas Dominoni, que desde 
o primeiro dia de trabalho, 
mostrou vontade e interesse 
em fazer um grande traba-
lho para o esporte da cidade, 
entre eles na modalidade do 
futebol feminino, e consegui-
mos atender as expectativas. 
Agora vamos seguir otimistas 
para que em 2022 possamos 
continuar evoluindo”, com-
pletou Arismar Junior.

campeonato 
BrasiLeiro a3

Em 2022, a Confederação Bra-
sileira de Futebol irá realizar 
pela primeira vez o Campeo-
nato Brasileiro da Série A3. O 
torneio, previsto para iníciar 
na segunda quinzena do mês 
de maio, contará com 32 equi-

pes de todo o país.

Cada Estado terá direito a 
contar com um representan-
te, exceto São Paulo, que por 
ser a melhor Federação no 
ranking, tem direito a ter dois 
clubes na competição. 

As quatro vagas restantes 
serão completadas pelos clu-
bes melhores colocados no 
ranking da CBF e que não 
possuam vagas nas Série A1 
ou A2 do Brasileirão.

Até o momento, além do 
Taubaté, outros dez clubes já 
garantiram classificação para 
o campeonato que dará aos 
quatro melhores classifica-
dos o direito de acesso a Sé-
rie A2 do Brasileirão de 2023. 
São eles: Realidade Jovem/
SP, Doce Mel/BA, Toledo/
PR, Ipatinga/MG, Criciúma/
SC, CRB/AL, Barcelona/RO, 
Legião/DF, Rio Branco/AC e 
Vila Nova/GO.

Em breve a diretoria da Asso-
ciação Desportiva Taubaté irá 
anunciar os primeiros nomes 
de atletas que irão defender a 
equipe na temporada de 2022.
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ATOS OFICIAIS

www.taubate.sp.gov.br

 
 
 
 
 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: C. C. M.  
COMERCIAL CREME MARFIM LTDA PROCESSO: 42.882/2021 ASSINATURA: 08/11/2021 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, MACARRÃO PARAFUSO E BISCOITO 
DE ARROZ VALOR: R$ 369.412,20 VIGÊNCIA: 05 (CINCO) MESES MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 0224/2021 PROPONENTES: 08 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS 
NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, 
DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 
14.723/20, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 
Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 
ALTERADO PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES 
ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: DNA COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP PROCESSO: 42.882/2021 ASSINATURA: 08/11/2021 OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, GRÃO DE BICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, 
MACARRÃO PARAFUSO E BISCOITO DE ARROZ VALOR:          R$ 181.253,00 VIGÊNCIA: 05 
(CINCO) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO    Nº. 0224/2021 PROPONENTES: 08 
FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 
10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 
ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 
15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL  Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 
8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADO PELAS LEIS 
COMPLEMENTARES    Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, 
SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
LEI Nº  5666  , DE 10   DE NOVEMBRO  DE 2021  
Autoria: Vereador João Henrique Dentinho 
Dispõe sobre a divulgação das Associações de Bairros constituídas em Taubaté na página da 
transparência no sítio da internet da Prefeitura Municipal de Taubaté. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1° O art. 9° da Lei n° 5.368, de 1° de dezembro de 2017, passa a vigorar acrescido do inciso XI com 
a seguinte redação: 
“Art. 9º ... 
XI - nomes dos integrantes da diretoria, vigências de seus mandatos, formas de contato com seus 
representantes e razão social das associações de bairro constituídas no município.” 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 10 de novembro de 2021, 382º da Fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais,  10 de novembro de 2021. 
JOSÉ AFONSO LOBATO 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR 
SILVIO RICARDO 
Av. Exp. Bento Nogueira de Moura, Nº S/N , Portal da Mantiqueira – Barranco - Taubaté-SP,  BC 
4.4.170.021.001. 
Processo Adm.  Nº  26.368/2.021 
Tendo em vista vistoria levada a efeito pela Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, subordinado a 
Secretaria de Obras, no endereço acima mencionado, onde constatou-se a existência de um Tapume 
ocupando passeio publico sem a devida autorização do órgão competente, contrariando as normas 
municipais, em especial os artigos 42 e 43 do Código de Obras Municipal, (Lei Complementar 054 de 18 
de fevereiro de 1994). Em face do exposto, fica pela presente V.Sª, NOTIFICADA para que proceda a 
realocação do Tapume para junto à divisa do terreno, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
publicação desta.  Considerando desde já V.S.ª cientificado que o não atendimento desta implicará em 
providências Administrativas legais cabíveis por parte da Municipalidade, inclusive podendo ser 
imputado aos responsáveis o crime previsto no Art. 330 do Código Penal. 
João Mariotto Neto 

Chefe de Divisão - DFOP 
 
PORTARIA SEED Nº. 215, DE 09 DE NOVEMBRO 2021 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designado, a contar de 17/09/2021, ao servidor ANDERSON APARECIDO DE PAULA 
SANTOS, matrícula 42.908, afastamento junto à Secretaria de Educação, conforme disposto na Lei 
Complementar nº 180, de 21 de dezembro de 2007, subordinado à Secretaria de Educação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 09 de novembro de 2021, 382° da fundação do Povoado e 376° da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA SEED Nº 216, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída ao servidor ROBERTO ALVES DE SOUZA JUNIOR – matrícula 24879, a 
incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora MARMARA 
DE SOUZA – matrícula 24575, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, por motivo de licença gestante, 
fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 09 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
 
PORTARIA SEO  Nº 84, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, SECRETÁRIO DE OBRAS, no uso de suas atribuições 
legais, 
R E S O L V E: 
Cessar  A PARTIR DE 30/11/2021 os efeitos da Portaria SEO nº 185 , de 18 de Janeiro de 2021, que 
designou o servidor LUIZ RICARDO MOREIRA DOS SANTOS – matrícula 34849, para exercer a 
função de confiança de Chefe de Serviço de Produção de Tubos, Guias e Outros, subordinada à Secretaria 
de Obras. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 10 de Novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES  
SECRETÁRIO DE OBRAS 
 
PROCESSO Nº 62.679/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/21 
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de tenda, constante no 
presente processo, a favor da empresa: FENACOURO PROMOCOES E EVENTOS LTDA, no valor 
de R$ 1.440,00 (Um mil e quatrocentos e quarenta reais);G.P, aos 09/11/2021 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA  
SECRETARIO DE SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº 62.681/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/21 
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de palcos, constante do 
presente processo, a favor da empresa: ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. ME, no valor total de 
R$ 1.780,00 (Um mil setecentos e oitenta reais); G.P, aos 09/11/2021 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA  
SECRETARIO DE SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº 62.684/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/21 
D E S P A C H O: Autorizo a locação de som, constante do presente processo, a favor da empresa: 
MUSICAL VILLAGELTDA ME., no valor total de R$ 752,00 (Setecentos e cinquenta e dois reais); 
G.P, aos 09/11/2021 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA  
SECRETARIO DE SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº 62.683/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/21 
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, 
constante do presente processo, a favor da empresa: A. M. FIGUEIRA EVENTOS ME, no valor total 
de R$ 494,94 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos); G.P, aos 09/11/2021 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA  
SECRETARIO DE SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº 62.685/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/21 
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de iluminação, constante 
do presente processo, a favor da empresa: MUSICAL VILLAGE LTDA - ME, no valor total de R$ 
594,00 (Quinhentos e noventa e quatro reais); G.P, aos 09/11/2021 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA  
SECRETARIO DE SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº. 62.396/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 184/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material medico hospitalar, constante no presente processo, a 
favor das empresas: CIRÚRGICA SÃO SOJÉ LTDA, no valor de R$ 38.446,00 (Trinta e oito mil 
quatrocentos e quarenta e seis reais); INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, no valor de R$ 
70.800,00 (Setenta mil e oitocentos reais); L. M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor 
de R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais); MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI, no valor de R$ 33.087,52 (Trinta e três mil e 
oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos);CEMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, no valor de R$ 1.092,00 (Um mil e noventa e dois reais); 
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, no valor de R$ 19.502,64 (Dezenove mil quinhentos e 
dois reais e sessenta e quatro centavos);FABRÍCIO DE RAMOS & CIA. LTDA. EPP, no valor de R$ 
540,00 (Quinhentos e quarenta reais); CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP, no valor de R$ 
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4.665,60 (Quatro mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos);MEDILAR IMPORTAÇÃO 
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, no valor de R$ 6.750,00 (Seis 
mil setecentos e cinquenta reais); S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI, no valor de R$ 83.758,80 
(Oitenta e três mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos);BE CARE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 4.475,00 (Quatro mil quatrocentos 
e setenta e cinco reais); CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, no valor de R$ 
3.425,00 (Três mil quatrocentos e vinte e cinco reais); MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, no 
valor de R$ 697,50 (Seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). Totalizando R$ 274.440,06 
(Duzentos e setenta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais e seis centavos); 
PMT, aos 09/11/2021 
MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETARIO DE SAUDE 
 
PROCESSO Nº 62.325/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 265/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de ambulâncias, 
constante do presente processo, a favor da empresa: DO VAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, no valor 
total de R$ 12.525,00 (Doze mil quinhentos e vinte e cinco reais);  
PMT, aos 09/11/2021 
LUCASALCÂNTRA DOMINONI 
SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº 62.988/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de ônibus, vans e micro 
ônibus, constante no presente processo, a favor da empresa: PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO 
LTDA EPP, no valor de R$ 411.543,46(Quatrocentos e onze mil quinhentos e quarenta e três reais e 
quarenta e seis centavos); 
G.P, aos 09/11/2021 
LUCAS ALCÂNTARA DOMINONI 
SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº. 31.571/21 
PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 60/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, a 
sanção de multa no valor de R$ 42,63 (Quarenta e dois reais e sessenta e três centavos) referente ao atraso 
na entrega da Autorização de Fornecimento nº. 1596/21, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a 
prazo de 05 (cinco) dias para recurso. 
SES., aos 10/11/2021 
MARIO CELSO PELOGGIA - SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 
PROCESSO Nº. 37.531/20 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido RESCINDIR a parcela não executada da Autorização de Fornecimento nº. 2374/20, firmada com a 
empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, aplicando a sanção de multa no valor de R$ 
3.150,00 (Três mil cento e cinquenta reais); e aplico à empresa FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, a sanção de multa no valor de R$ 56,40 (Cinquenta e seis reais 
e quarenta centavos) referente ao atraso na entrega da Autorização de Fornecimento nº. 2379/20, nos 
termos da Lei nº. 8.666/93, sujeito ao prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso.  
SES., aos 10/11/2021 
MARIO CELSO PELOGGIA - SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 
PREGÃO PRESENCIAL    
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto o pregão presencial abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à 
Avenida Tiradentes nº520 - Centro, Taubaté SP CEP 12030.180, 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. O edital também estará disponível sem custos, pelo site desta Municipalidade, 
www.taubate.sp.gov.br. 
 
Pregão presencial Nº 19/21, que cuida da contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de reforma de ambulância, bem como funilaria, pintura e mecânica, incluindo todos os materiais, 
componentes e acessórios necessários para ambulância Renault Master L2, ano/modelo: 2020/2021, por 
um período de 30 (trinta) dias corridos, com encerramento dia 26.11.21 às 08h30. 
 
PMT, aos 10.11.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos o pregões eletrônicos abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à 
Avenida Tiradentes nº520 - Centro, Taubaté SP CEP 12030.180, 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 300/21, que cuida da aquisição de materiais de expediente (caixa arquivo, fita 
zebrada, papel sulfite, pasta em L, pen drive), com encerramento dia 26.11.21 às 08h30.  A sessão pública 
ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 247/21, que cuida da aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos em 
geral, com encerramento dia 26.11.21 às 14h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço 
eletrônico: www.comprasbr.com.br. 

Pregão eletrônico Nº 298/21, que cuida da aquisição de espelho em acrílico montessoriano, com 
encerramento dia 26.11.21 às 14h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: 
www.comprasbr.com.br. 
 
PMT, aos 10.11.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 18/2021 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 
18/21 que cuida do Credenciamento de empresas especializadas em Prestação de Serviços médicos 
oftalmológicos, com foco em cirurgia de catarata, para atendimento aos munícipes de Taubaté em 
Mutirão de Saúde. A data limite para entrega dos envelopes é 24/11/2021 às 8h30min. O edital com todas 
as informações necessárias está disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.  
P.M.T., aos 10/11/2021. 
Mario Celso Peloggia – Secretário de Saúde  
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 17/2021 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 
17/21 que cuida do Credenciamento de empresas especializadas em Prestação de Serviços de Urologia, 
para atendimento aos munícipes de Taubaté em Mutirão de Saúde. A data limite para entrega dos 
envelopes é 24/11/2021 às 13h30min. O edital com todas as informações necessárias está disponível 
gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.  
P.M.T., aos 10/11/2021. 
Mario Celso Peloggia – Secretário de Saúde  
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 16/2021 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 
16/21 que cuida do Credenciamento de empresas especializadas em Prestação de Serviços de Fisioterapia, 
para prestação de serviços voltados a prevenção e tratamento de sequelas funcionais ortopédicas, 
traumatológicas, reumatológicas, neurológicas e respiratórias SARS-COV-2, aos munícipes de Taubaté 
em Mutirão de Saúde. A data limite para entrega dos envelopes é 24/11/2021 às 15h30min. O edital com 
todas as informações necessárias está disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.  
P.M.T., aos 10/11/2021. 
Mario Celso Peloggia – Secretário de Saúde  
 
Ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
Salientamos como sendo de extrema importância para o município de Taubaté o desenvolvimento do 
projeto “Na onda da Ginástica Rítmica” neste município. Como justificativa expressamos as informações 
abaixo: 
Considerando que uma das melhores maneiras de qualificar pessoas para atuar em suas atividades diárias 
de forma saudável seja a atividade física direcionada, organizada e contínua; e que hábitos saudáveis são 
adotados tanto na infância quanto na adolescência e que quando promovidas nestas etapas da vida podem 
fazer com que o sedentarismo seja diminuído em larga escala na vida adulta da população. Percebemos a 
necessidade de realizar parceria entre administração pública e a Liga Metropolitana de Ginástica. 
Configurando por meio deste ato um ACORDO DE COOPERAÇÃO com cessão de uso compartilhado 
de espaço de bem público.  
Considerando que a Liga Metropolitana de Ginástica tem como objetivo promover as modalidades de 
ginástica, estimular o desporto e agregar valores éticos e sociais junto com as práticas de vivências, para 
crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade, por meio do ensino básico e gratuito das modalidades de 
Ginástica Rítmica e Ginástica Estética de Grupo, encontramos similaridade com as políticas públicas 
adotadas pela Secretaria de Esportes e Lazer de Taubaté em relação ao que é ofertado para os munícipes 
no segmento de atividades físicas e esportivas.  
Considerando que o Projeto “Na Onda da Ginástica” conta com aprovação no âmbito da Lei de Incentivo 
ao Esporte, e todos os valores para sua execução estão já previstos no aporte realizado junto a empresa 
USIMINAS, o que isenta esta municipalidade de qualquer repasse de verba e/ou responsabilidade 
financeira para a instituição promotora.   
Considerando o exposto e certo da compreensão, ressaltamos os mais sinceros agradecimentos e 
consideramos importante registrar estimas e grande apreço.  
 
Taubaté, 08 de Novembro de 2021 
Atenciosamente, 
 
Lucas Alcantara Dominoni 
Secretário de Esportes 
 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 
13.019/14, EM SUA REDAÇÃO ATUAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.289/21 
 
Na qualidade de Secretário de Esportes e Lazer e em atendimento ao § 1º do art. 32 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações, DETERMINO a publicação da justificativa apresentada 
pela Secretaria de Esportes e Lazer sobre a Inexigibilidade de Chamamento Público com vista à 
celebração de Acordo de Cooperação com a LIGA METROPOLITANA DE GINÁSTICA, objetivando a 
execução do Projeto denominado “Na Onda da Ginástica Rítmica”, com realização de concessão 
compartilhada de uso de bem imóvel. 
 
A publicação deverá ser realizada no sítio oficial da Administração Pública Municipal na internet e no 
Diário Oficial do Município de Taubaté. 
 
Secretaria de Esportes e Lazer, aos 10/11/2021 
 
LUCAS ALCANTARA DOMINONI 
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER 
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Prefeitura MuniciPal  de laGOinHa

ATOS OFICIAIS

www.lagoinha.sp.gov.br

P.E.25/2021–P.A.74/2021. TERMO DE HOMOLO-
GAÇÃO. No dia 09/11/2021 após constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a auto-
ridade competente, Sr. Tiago Magno de Olivei-
ra, Prefeito Municipal da Prefeitura de Lagoi-
nha, ADJUDICOU e HOMOLOGOU os itens do 
pregão em epígrafe, na seguinte conformidade: 
itens 13, 20, 60, 90, 113, 132, 138, 150, 210, 230, 232, 
242, 313, 322, 323, 324, 346, 364  a empresa ACACIA 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; Itens 19 
a empresa CEMED COMERCIO IMPORTACAO EX-
PORTACAO E DISTRIBUICA; Itens 1, 7, 17, 22, 45, 
46, 50, 52, 64, 67, 71, 84, 91, 96, 98, 101, 129, 136, 149, 
153, 171, 174, 193, 224, 233, 245, 265, 268, 269, 275, 
276, 282, 283, 293, 312, 316, 320, 321, 334, 363, 368 
a empresa CENTERMEDI-COMERCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA; Itens 226, 227, 228 
a empresa CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS LTDA; Itens 16, 115, 158, 298, 360, 365, 
366, 367 a empresa CIAMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA; Itens 10, 21, 41, 49, 65, 85, 
108, 109, 169, 180, 182, 199, 222, 239, 241, 247, 250, 
252, 264, 288, 314, 336, 345, 351, 356, 361 a empresa 
CIRURGICA NOSSA SENHORA – EIRELI; Itens 3, 
57, 66, 83, 87, 89, 110, 145, 177, 184, 203, 205, 225, 278, 
289, 333, 340, 341, 357, 362 a empresa CIRURGICA 
SAO JOSE LTDA; Itens 15, 40, 48, 62, 134, 204, 207, 
240, 257, 302, 332, 352 a empresa COMERCIAL CI-
RURGICA RIOCLARENSE LTDA; Itens 11, 97, 187, 
212, 261, 271, 297, 315 a empresa DIMASTER - CO-
MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 
Itens 34, 191, 198, 246, 325, 326, 327, 328, 329, 330 
a empresa DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA; Itens 25, 93, 102, 104, 105, 120, 121, 122, 125, 
156, 344, 358 a empresa DIMEVA DISTRIBUIDORA 
E IMPORTADORA LTDA; Itens 43, 107, 164, 165, 
168, 196, 200, 285, 286, 294, 349, 348 a empresa DU-

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                           Aviso de Adjudicação e Homologação  

Pregão Presencial n° 24/2021 

“Aquisição de solução de segurança corporativa para endpoints, servidores 
e rede UNITAU” 

       A Sra. Pregoeira da Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal) informa que Sr. Pró-reitor de Administração adjudicou e 
homologou o procedimento licitatório a favor da empresa SOCIETY 
INFORMATICA COMERCIAL EIRELI no valor de R$ 81.180,00 
(oitenta e um mil, cento e oitenta reais). Outras informações pelos 
telefones: (0xx12) 3632-8362/3632-7559. Márcia Regina Rosa – 
Pregoeira. 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                           Aviso de Julgamento das propostas  

Tomada de Preços n° 03/2021 

“Contratação de empresa de engenharia para realização de adequações e 
reforma geral em piscina em concreto armado” 

A Comissão Permanente de Licitações da Universidade de Taubaté 
(Autarquia Municipal), informa o seu julgamento deste processo, a favor 
da empresa: A7 CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA no 
valor de R$ 314.025,00 (trezentos e quatorze mil e vinte e cinco reais).  
Outras informações pelos telefones (0xx12) 3632-8362/3632-7559. 
Marcia Regina Rosa – Presidente da Comissão Permanente de Licitações. 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                                              Aviso de Edital  

Pregão Presencial n° 36/2021 

“Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos” 

Acha-se republicado na Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal), o Pregão Presencial nº 36/2021, nos termos acima descritos. O 
início do credenciamento será às 09h30 do dia 26 de novembro de 2021. O 
Edital completo poderá ser retirado junto ao Serviço de Licitações e 
Compras da Universidade de Taubaté, sito a Avenida Nove de Julho, 246 – 
Taubaté – SP, das 8h30 às 11h30min e das 14h às 17h30min, mediante o 
pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez reais) ou pelo site www.unitau.br 
(gratuitamente). Outras informações pelos telefones (0xx12) 3632-
8362/3632-7559. Márcia Regina Rosa– Pregoeira. 
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PATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 
E EXPORTAC; Itens 331 a empresa EXEMPLAR-
MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA; Itens 42, 290 a empresa FERNAMED LTDA; 
Itens 69, 100, 119, 140, 141, 157, 175, 185, 272, 308, 
309, 310, 354 a empresa FUTURA COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES; Itens 
75 a empresa HELIANTO FARMACEUTICA LTDA; 
Itens 2, 8, 14, 18, 23, 44, 55, 76, 79, 86, 103, 127, 131, 
133, 146, 155, 163, 179, 186, 192, 221, 223, 229, 243, 
244, 249, 251, 259, 291, 292, 299, 306, 307, 311, 317, 
318, 335, 350, 355, 359 a empresa INOVAMED CO-
MERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; Itens 26, 28, 
29, 47, 82, 143, 144, 209, 303 a empresa INTERLAB 
- FARMACEUTICA LTDA; Itens 92, 234 a empresa 
KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI; Itens 9, 36, 37, 
38, 51, 70, 338 a empresa L FERREIRA DA COSTA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS; Itens 111, 
112, 202, 231, 270, 295, 319, 337 a empresa MED 
CENTER COMERCIAL LTDA; Itens 74 a empresa 
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA; Itens 27, 
31, 58, 61, 63, 95, 114, 124, 130, 183, 188, 197, 248, 253, 
258, 260, 267, 280, 304, 347 a empresa PRO-REME-
DIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA-
CEUTIC; Itens 4, 33, 35, 77, 88, 106, 116, 118, 135, 
142, 151, 154, 160, 161, 166, 172, 173, 176, 178, 181, 
195, 201, 206, 214, 215, 220, 255, 266, 273, 279, 281, 
284, 287, 296, 353 a empresa R.A.P.-APARECIDA - 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; Itens 24, 
39, 56, 72, 80, 81, 99, 128, 137, 148, 152, 162, 189, 208, 
254, 256, 262, 263, 277, 305, 369 a empresa SOMA/SP 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; Itens 68, 126, 
159, 167, 170, 190, 235, 236, 237, 238  a empresa SUL-
MEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ; 
Itens 217, 218, 219 a empresa TECHPHARMA HOS-
PITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR; 
Itens 5, 6, 12, 54, 73, 78, 117, 147, 211, 213  a empresa 
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR E . Ficam as empresas convocadas a 
assinar a ata de registo no prazo de 05 dias uteis 
a partir de 11/11/2021.


