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COVID: redução 
de mortes não 

elimina uso 
de máscaras

A redução do número de 
casos e de mortes por Co-
vid- 19 dos últimos dias não 
será determinante para que 
a maioria dos gestores mu-
nicipais afrouxem o uso de 
máscaras. Pesquisa da Con-
federação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), entre 16 e 19 
de novembro, confirma que 
em 2.311 localidades (97,8%) 
o item de segurança é obriga-
tório em ambientes privados 
e não é mais exigido em ape-
nas 38 Municípios (1,6%). 

Quanto aos ambientes públi-
cos, entre as 2.362 prefeitu-
ras que responderam, 88,6% 
(2.093) mantêm a obrigato-
riedade da proteção facial e 
apenas 10,7% (252) não estão 
exigindo o uso de máscaras. 
A pesquisa também aponta 
que 90,7% (2.143) dos gesto-
res vão manter a obrigatorie-
dade da máscara em determi-
nados ambientes mesmo com 
toda população vacinada. 

Com relação a disponibilida-
de de imunizantes, a última 
semana registrou o melhor 
quadro até o momento, ape-
nas 336 (14,2%) municípios 
afirmaram ter ficado sem 
vacinas, enquanto 2.014 ci-
dades (85,3%) disseram que 
a vacinação ocorreu normal-
mente. A escassez para apli-
car a primeira dose afetou 
176 localidades (52,4%). Já 
168 Municípios (7,1%) rela-
taram falta de vacinas para 
a dose de reforço; as vacinas 
da Pfizer e da Astrazeneca 
faltaram em 114 (85,7%) e 48 
(28,6%) desses Municípios, 
respectivamente. 

Sobre o passaporte da vaci-
na, 380 Municípios (16,1%) 
já editaram decreto ou nor-
ma similar com a obrigato-
riedade da vacinação para 
frequentar espaços coletivos 
públicos. Em 1.933 cidades 
(81,8%) não existem tais me-
didas. 

Eleições 2022
O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) começou ontem (22) uma 
série de audiências públicas 
para receber sugestões da socie-
dade civil sobre as regras elei-
torais que devem vigorar nas 
eleições gerais de 2022.Além da 
própria Constituição e do Códi-
go Eleitoral e leis correlatas, as 
eleições são reguladas por reso-
luções do TSE, que disciplinam 
detalhes sobre diversos pontos 
do pleito, como o registro de 
candidaturas e a propaganda 
eleitoral, por exemplo.

O tribunal abriu espaço tam-
bém para a manifestação sobre 
a resolução que trata da presta-
ção de contas de campanha. A 
maior parte dos participantes, 
até o momento, foi composta 
por advogados da área elei-
toral, que propuseram ajustes 
em alguns detalhes específicos. 
Também participaram repre-
sentantes de partidos políticos e 
de entidades como a Academia 
Brasileira de Direito Eleitoral e 
Político (Abradep), entre outras.

“O que nós buscamos com esse 
diálogo, com essas contribui-
ções, é dar previsibilidade, es-
tabilidade e coerência às regras 
regulamentadoras das eleições 
de 2022”, disse o ministro Ed-
son Fachin, vice-presidente do 
TSE, na abertura dos trabalhos. 

Quem ainda quiser enviar con-
tribuições às resoluções pode 
fazê-lo até amanhã (23) pelo 
formulário eletrônico disponi-
bilizado pelo TSE. No portal 
do TSE podem ser encontradas 
também as minutas de todas as 
resoluções para as eleições de 
2022. As audiências públicas 
são uma das etapas para a re-
dação das normas para o ano 
que vem, cujo texto final deve 
ser aprovado pelo plenário da 
Corte Eleitoral.

Audiência Pública 
debate o futuro 
da mobilidade urbana 

Pág. 02



ACIT: Campanha 
“Natal Premiado”

A Associação Comercial e Industrial de 
Taubaté deu início neste mês de novem-
bro, junto ao comércio da cidade, à cam-
panha “Natal Premiado ACIT”, que acon-
tece dentro da campanha TaubateAMO. 
Nessa última etapa da campanha serão 
distribuídos R$ 25 mil em prêmios.

Os consumidores concorrem a cinco 
cartões presente no valor de R$ 1.000 
cada, dois no valor de R$ 5.000 cada e 
um no valor de R$ 10.000. Nas campa-
nhas da ACIT os vendedores registrados 
nos cupons sorteados também ganham 
e serão contemplados com cinco car-

tões presente de R$ 500 cada, dois de 
R$ 1.000 e um de R$ 2.500.

Para participar e concorrer aos prêmios, 
os consumidores devem realizar suas 
compras nas lojas participantes e a cada 
R$ 50 recebem um cupom, que deve ser 
completamente preenchido e deposita-
do nas urnas TaubateAMO. 

Todos os cupons das promoções anterio-
res participam dos sorteios dessa última 
promoção de 2021, oferecendo uma se-
gunda chance de premiação aos consu-
midores e vendedores.

O sorteio será realizado no dia 30 de 
dezembro na sede da ACIT.  Os associa-
dos que ainda não estão participando 
da campanha mas ainda estão interes-
sados, podem entrar em contato direta-

mente com a ACIT. 

Maiores informações podem ser obtidas 
no Departamento Comercial, pelo telefo-
ne (12) 2125-8221.

Divulgação/CMT

*Da Redação

O projeto de altera-
ções no sistema 
viário, que envol-
ve as Avenidas 

Nove de Julho, Dino Bueno 
e Independência, foi apre-
sentado durante audiência 
na Câmara de Taubaté. O 
vereador Paulo Miranda 
(MDB), autor do reque-
rimento de realização da 
audiência, presidiu os tra-
balhos. “É um assunto que 
gera polêmica, e a intenção 
da audiência é dar resposta 
às dúvidas e aos questiona-
mentos, para orientar a po-
pulação na nossa atribui-
ção do dia a dia”, afirmou 
o parlamentar.

O secretário de Mobilidade 
Urbana, Tiago Dias, ressal-
tou que o caráter técnico do 
projeto, foi baseado em es-
tudos realizados em janeiro 
deste ano, e que levaram 
em consideração a realida-
de do trânsito, não só em 

situação de pandemia, mas 
também em dados do perí-
odo em que a movimenta-
ção não estava sob o impac-
to do isolamento social.

As alterações envolvem 
mudanças de sentido de 
vias, possibilidade de im-
plantação de corredor de 
ônibus na avenida Nove 
de Julho e programação 
semafórica. Entre os ob-
jetivos estão a segurança 
e a melhora na fluidez no 
tráfego. O estudo também 
considera uma estimativa 
do aumento de até 25% da 
velocidade média dos veí-
culos e diminuição em até 
50% do atraso médio. 

De acordo com o secre-
tário, a apresentação do 
projeto representa a pri-
meira etapa do processo, 
e a segunda fase será para 
adequar as demandas do 
transporte público e  do se-
tor do comércio. “Só pode-
mos abrir o debate quando 
tivermos o material pron-

to. A iniciativa de promo-
ver esta audiência é muito 
pertinente, portanto. Ago-
ra vamos ajustar as arestas 
para termos um estudo 
sólido, que leve em conta 
as necessidades da popu-
lação”, afirmou Tiago. 

Participaram do debate 
os vereadores Adriano 
Coletor Tigrão e Elisa Re-
presenta Taubaté, do Ci-
dadania, Alberto Barreto 
(PRTB), Jessé Silva (PL), 
Marcelo Macedo (MDB), 
Richardson da Padaria 
(DEM), Rodson Lima Bobi 
(PSDB) e Serginho (Pro-
gressistas).

Plano de Mobilidade 
Urbana

Entrou em vigência no dia 
17 a Lei 5.668, que institui o 
Plano de Mobilidade Urba-
na do Município (PlanMob) 
e estabelece as diretrizes 
para o monitoramento de 
sua implementação, avalia-
ção e revisão periódica. 

O PlanMob tem validade 
para os próximos dez anos, 
com ações de curto, médio 
e longo prazo que abran-
gem intervenções físicas, 
medidas operacionais, ge-
renciais e comportamentais 
relacionadas ao tráfego.

São objetivos do plano 
orientar a gestão do siste-
ma de mobilidade urbana 
municipal, integrar o ter-
ritório municipal median-
te a estruturação física do 
sistema viário, implan-
tar redes, infraestrutura e 
equipamentos voltados ao 
estímulo de dinâmicas ur-
banas subcentralizadas nos 
bairros, entre outros.

Uma das estratégias previs-
tas no projeto é a redução 
da circulação de veículos 
motorizados individuais e 
de veículos de carga, me-
diante a implementação 
de restrições, soluções al-
ternativas e contrapartidas 
sociais.

AudiênciA PúblicA
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do transporte público e comércio
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benefício

Programa 
Auxílio Gás

foi sancionada a lei 
que cria o Programa 
Gás dos brasileiros, o 
chamado auxílio gás, 
vai subsidiar o preço do 
gás de cozinha para fa-
mílias de baixa renda. a 
medida ficará em vigor 
por cinco anos, conta-
dos a partir da abertura 
dos créditos orçamen-
tários necessários.

As famílias beneficia-
das receberão, a cada 
dois meses, o equiva-
lente a 50% da média 
do preço nacional do 
botijão. O valor será 
estabelecido pelo Sis-
tema de levantamen-
to de Preços (SlP) da 
agência nacional do 
Petróleo, Gás natural e 
biocombustíveis (anP), 
nos seis meses ante-
riores, conforme regras 
que ainda serão defini-
das em decreto.

O auxílio será destina-
do às famílias inscri-
tas no cadastro Único 
para Programas Sociais 
do Governo federal 
(cadÚnico), com ren-
da familiar mensal per 
capita menor ou igual 
a meio salário míni-
mo, ou que morem na 
mesma casa de quem 
recebe o benefício de 
Prestação continuada 
(bPc). e também será 
concedido, preferen-
cialmente, às famílias 
com mulheres vítimas 
de violência domés-
tica que estejam sob 
passando por medidas 
protetivas de urgência. 
a preferência de pa-
gamento também será 
para a mulher respon-
sável pela família.

a estrutura do auxílio 
brasil será utilizada 
para fazer os paga-
mentos do auxílio gás. 
a operacionalização 
do programa será feita 
pela caixa econômica 
federal.  

a lei tem ainda como 
uma das fontes de fi-
nanciamento o mon-
tante que cabe à união 
da contribuição de in-
tervenção no domínio 
econômico (cide), que 
passará a incidir sobre 
o botijão de gás.

a previsão é que o be-
nefício terá um custo 
de cerca de r$ 592 mi-
lhões e poderá atender 
dois milhões de famí-
lias do cadÚnico.
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*Por Lucas Tavares

A RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral 
Norte) encerrou o 

mês de outubro com 34 de suas 
39 cidades com ao menos uma 
morte contabilizada no trânsito 
em 2021. Os dados são do In-
fosiga e foram divulgados no 
último final de semana.

Segundo o levantamento fei-
to pela reportagem do Voz do 
Vale & Região, apenas as cida-
des de Arapeí, Jambeiro, Re-
denção da Serra, São José do 
Barreiro e Silveiras não regis-
traram acidentes com vítimas 
fatais em suas vias e rodovias.

Restando menos de 40 dias para 
acabar, 2021 já superou o ano 
de 2020 nesse quesito. No ano 
passado, de janeiro a dezembro, 
o Vale do Paraíba teve oito mu-
nicípios sem nenhum registro 
de  óbito por acidente no trân-
sito. Desse número, cinco são 
os municípios que continuam 
sem mortes em 2021, além das 

cidades de Bananal, Natividade 
da Serra e Santo Antônio do Pi-
nhal. Neste ano, o Vale já con-
tabilizou 268 mortes no trânsito 
nos 10 primeiros meses – pra-
ticamente igualando o número 
registrado no mesmo período 
do ano passado. Na ocasião, fo-
ram 269 mortes em 10 meses.

Somente em outubro, 31 pesso-
as perderam suas vidas no trân-
sito da região, sendo o terceiro 
maior número em um único 
mês em 2021. Além de outu-
bro, foram somadas 37 mortes 
em maio, 36 em setembro, 29 
em agosto, 27 em junho, 25 em 
março, 23 em fevereiro, 21 nos 
meses de janeiro e abril, além 
de 18 mortes em julho.

No mês passado, as 31 mortes 
ocorreram em 16 municípios di-
ferentes da RMVale, sendo que 
São José dos Campos liderou a 
lista, com oito vítimas fatais.

Caçapava ficou em segundo 
lugar no ranking de outubro, 
com três mortes, seguida por 
Aparecida, Caraguatatuba, Ja-
careí, Lorena, Pindamonhanga-

ba e São Sebastião, que tiveram 
duas mortes cada, além de Ba-
nanal, Cruzeiro, Cunha, Gua-
ratinguetá, Paraibuna, Queluz, 
Taubaté e Tremembé, com um 
óbito cada.

Assim como em outubro, São 
José dos Campos lidera tam-
bém o ranking de mortes no 
trânsito em 2021 na região. Nos 
10 primeiros meses deste ano, 
a cidade somou 58 vítimas fa-
tais – uma média de quase seis 
mortes a cada mês.

Jacareí, que teve 29 óbitos no 
mesmo período, aparece em se-
gundo lugar, seguida por Pin-
damonhangaba, que teve 25 
registros. Taubaté, por sua vez, 
somou 21 casos fatais, enquan-
to que Caçapava teve 20 entre 
janeiro e outubro.

Na sequência da lista, aparecem 
as cidades de Caraguatatuba e 
São Sebastião, com 15 mortes 
cada, Ubatuba, com 13, Cru-
zeiro, com nove, Guaratingue-
tá, com oito, Lorena, com sete, 
Aparecida e São Luiz do Pa-

raitinga, com seis cada, Cunha 
e Paraibuna, com cinco cada, 
Lavrinhas, com três, Campos 
do Jordão, Canas, Monteiro Lo-
bato, Santo Antônio do Pinhal 
e Tremembé, com duas cada, 
além de Areias, Bananal, Ca-
choeira Paulista, Igaratá, Ilha-
bela, Lagoinha, Natividade da 
Serra, Piquete, Potim, Queluz, 
Roseira, Santa Branca e São 
Bento do Sapucaí, com uma 
morte cada.

Em Taubaté, os 21 casos de 
acidentes fatais no trânsito re-
gistrados até o momento neste 
ano significam uma redução 
de 46,15% na comparação com 
o mesmo período do ano pas-
sado. Segundo os dados do In-
fosiga, o município somou, de 
janeiro a outubro de 2020, 39 
mortes no trânsito.

Na ocasião, Taubaté encerrou 
2020 com 46 mortes, ficando 
em segundo lugar no ranking 
regional. À época, São José dos 
Campos foi, mais uma vez, líder 
no quesito, fechando o ano pas-
sado com 79 mortes.

 Mortes no trânsito:
Saõ José dos campos lidera o ranking 

Segundo dados do Infosiga, apenas Arapeí, Jambeiro, Redenção da Serra, São José do Barreiro e Silveiras não contabilizaram óbitos até o mês passado
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Saúde: Gerenciamento 
das UPAs e Hmut
A Prefeitura de Taubaté divulgou cinco chamamen-
tos públicos para a seleção das Organizações Sociais 
(OSs) que irão gerenciar os serviços das UPAs e do 
Hospital Municipal Universitário de Taubaté (Hmut).

A seleção das OSs tem como objetivo a contratação 
para operacionalização, gerenciamento e execução 
de atividades, ações e serviços de saúde em caráter 
complementar para a rede de saúde nas unidades 
de pronto atendimento (UPAs) Central, San Marino, 
Cecap e Santa Helena e Hmut.

As UPAs funcionam 24 horas por dia, inclusive aos 

finais de semana e feriados e suas equipes mul-
tiprofissionais atendem urgência e emergência, 
adulto e pediátrico. Para isso, serão contratados 
médicos clínico gerais, dentistas, pediatras, emer-
gencistas, ortopedista, cirurgião geral, neurologis-
ta e oftalmologista.

Segundo estimativa da Secretaria de Saúde, a ex-
pectativa é de que sejam realizados, somente nas 
UPAs, após a contratação das Organizações Sociais, 
61.700 atendimentos, 25.935 exames laborato-
riais, 10.812 exames raio-X e 137 tomografias.

O Hmut também funciona 24 horas initerrupta-
mente e conta com as seguintes especialidades 
médicas: anestesiologia, cardiologia, cirurgia ge-
ral, cirurgia pediátrica, cirurgia torácica, cirurgia 
vascular, dermatologia, endocrinologia, gastroen-
terologia, ginecologia, hematologia, infectologia, 
mastologia, nefrologia, neonatologia, neurolo-

gia, neurologia infantil, obstetrícia, oftalmologia, 
ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, 
pneumologia infantil, proctologia, psiquiatria, reu-
matologia e urologia. Além de enfermeiros, farma-
cêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutri-
cionistas, psicólogos, odontologia/buco maxilo e 
assistentes sociais.

benefício

Programa Auxílio Brasil

A Secretaria de Desen-
volvimento e Inclu-
são Social (SEDIS) 

da Prefeitura de Taubaté, 
está orientando as famílias 
beneficiárias do Programa 
Bolsa Família que não é 
necessário realizar cadas-
tro ou atualização para ter 
direito ao “Auxílio Brasil”, 
exceto nos casos em que te-
nha ocorrido alguma altera-
ção no cadastro da família, 
como mudança na compo-
sição familiar, endereço, 
renda, ou o cadastro este-
ja desatualizado ou tenha 
sido realizado há mais de 
dois anos.

O “Auxílio Brasil” é um 
programa de transferência 
de renda destinado às famí-
lias em situação de pobreza 
e extrema pobreza. Devido 
a alteração do “Bolsa Famí-
lia” para o “Auxílio Brasil”, 
a mudança de um progra-
ma social para outro será 
automática, dessa forma 
as pessoas que recebem o 
“Bolsa Família” passarão a 
receber automaticamente o 
“Auxílio Brasil” e poderão 
utilizar o cartão do Bolsa 
Família para receber o novo 
benefício.

As pessoas que não estão 
inscritas no Cadastro Úni-
co podem fazer a inscrição 
e deverão aguardar a ava-
liação do Governo Federal 
para saber se terão ou não 
direito ao novo benefício, 
não há um prazo para essa 
inclusão ser realizada.

O Auxílio é composto pe-
los seguintes benefícios: 
Benefício Primeira Infância 
(BPI): direcionado a crian-
ças de 0 a 3 anos incomple-
tos; Benefício Composição 
Familiar (BCF): voltado 
para famílias com gestan-
tes ou com integrantes com 
idade entre 3 e 21 anos 
que esteja matriculado na 
educação básica; Benefício 
de Superação da Extrema 
Pobreza (BSP): destinado 
a famílias em que a renda 
não chegue a R$ 100,00 por 
integrante da composição 
familiar, mesmo recebendo 
outros benefícios.

O programa também ofere-
cerá outros auxílios sociais, 
como: auxílio de esporte 
escolar, auxílio bolsa de 
iniciação científica júnior, 
auxílio criança cidadã, en-
tre outros.

Para ter direito ao bene-
fício, a família deve estar 
inscrita no Cadastro Único, 
ser selecionada pelo Minis-
tério da Cidadania e estar 
em situação de pobreza e 
extrema pobreza. Dessa 
forma é muito importante 
manter sempre os dados 
atualizados e realizar a 
atualização quando houver 
qualquer alteração.

Os pagamentos começa-
ram a ser pagos no dia 17 
de novembro, e devem se-
guir o calendário habitual 
do Bolsa Família.

As pessoas 
que não estão 
inscritas no 

cadastro 
Único podem 

fazer a
 inscrição 
e deverão 
aguardar 

a avaliação 
do Governo 

federal para 
saber se 
terão ou 

não direito 
ao novo 

benefício

*Da Redação

O Dia Nacional do 
Doador de Sangue 
será celebrado na 

próxima quinta-feira (25) e 
é importante na conscien-
tização da população para 
realizar esse ato que pode 
ajudar a salvar o próximo.

Entretanto, o Hemonúcleo 
de Taubaté, responsável 
por receber as doações dos 
munícipes, ainda segue 
com estoque abaixo do es-
perado. Dos oito tipos san-
guíneos, cinco estão com 
quantidade a menos do 
que o previsto.

Segundo os dados divul-
gados pelo próprio He-
mocentro, atualizados no 
final da última semana, 
a unidade de Taubaté só 
tem três tipos sanguíneos 
com estoque suficiente: o 
A positivo, AB positivo e 
AB negativo.

O tipo A positivo é o que 
possui mais bolsas de san-
gue em Taubaté. Ao todo, 
são 130 bolsas, sendo que 
o estoque mínimo de segu-
rança do Hemocentro de 
Taubaté prevê 106 pacotes 
de sangue para a tipagem. 
Já o AB positivo tem um 
estoque previsto de quatro 
bolsas e conta, atualmen-
te, com 15. O AB negati-
vo, por sua vez, conta com 
quatro bolsas de sangue, 
sendo que o estoque míni-
mo é de três.

De acordo com o Hemonú-
cleo, os outros tipos san-
guíneos estão com estoque 
abaixo. O principal deles 
– o “O” positivo – tem 122 
bolsas em Taubaté, mas 

são necessárias, ao todo, 
133. Já o “O” negativo con-
ta com 19 bolsas, mas o es-
toque mínimo de seguran-
ça prevê 23. O B positivo 
precisa de 22 bolsas, mas 
conta atualmente com 17, 
enquanto que o B negati-
vo conta com apenas uma, 
sendo necessário no míni-
mo quatro. 

O outro tipo sanguíneo 
em falta é o A negativo. 
Segundo os dados do He-
mocentro, são necessárias 
11 bolsas de sangue dessa 
tipagem para atingir o es-
toque mínimo de seguran-
ça. Contudo, a unidade de 
Taubaté conta com somen-
te oito.

Os interessados podem 
agendar a doação pelo site 
do Hemocentro (www.
hemocentro.fmrp.usp.br/
canal-do-doador/agenda-
mento) e, para doar, a pes-
soa deve estar bem de saú-
de, ter entre 16 e 69 anos, 
sendo que os menores de 
idade devem estar acom-
panhados dos pais e os 
doadores com idade acima 
dos 60 anos devem ter do-
ado sangue anteriormente.

Para os homens, é neces-
sário ter peso superior a 
50kg, enquanto que, para 
as mulheres, a pesagem 
mínima necessária é de 
51kg. Na hora da doação, 
é necessário apresentar 
um documento oficial com 
foto (RG ou CNH) e, caso 
a pessoa esteja tomando 
medicamentos, deverá in-
formar o nome na hora da 
triagem. O Hemocentro de 
Taubaté está localizado na 
Avenida Inglaterra, núme-
ro 190, no bairro Jardim 
das Nações.

doAção de sAngue

Estoque do Hemonúcleo está abaixo 
do nível esperado

Segundo 
dados 

divulgados 
pelo próprio 
Hemocentro, 

 a unidade 
de Taubaté 

possui apenas 
três tipos

 sanguíneos 
com estoque 

suficiente: 
o A positivo, 
Ab positivo

 e Ab negativo
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esportes

clássico regional terminou empatado na Vila Aparecida

Super Paulistão: Taubaté 
e Pinheiros disputam
 liderança

A Primeira Fase de jogos do Super Paulistão 
Masculino de Handebol chega nesta terça-
feira (23) a disputa de sua última partida. 
No Ginásio da Emecal, Taubaté e Pinheiros, 
equipes que dividem a liderança do tor-
neio, irão se enfrentar a partir das 19h, com 
a liberação para a presença de público.

Os dois times entrarão em quadra já clas-
sificados para a próxima etapa do Estadual, 
porém o vencedor do jogo de hoje, terá a 

vantagem de avançar como dono da melhor 
campanha. Este será o quarto confronto en-
tre as equipes na temporada 2021. 

Nos três primeiros jogos, sendo dois pela 
Liga Nacional e um pelo Torneio Sul-Centro 
Americano de Clubes, vantagem para o clu-
be da capital que venceu em duas oportuni-
dades contra apenas uma dos taubateanos.

SUPER PAULISTãO –  CLASSIFICAçãO

1) Taubaté 12
2) Pinheiros 12

3) Corinthians/Guarulhos 10
4) Osasco 6

5) São Caetano 6

6) Araraquara 4
7) Itatiba 2

8) São Carlos 2

HAndebol

futsAl

Semifinais da Liga Paulista

O Taubaté Futsal está 
classificado para as 
semifinais da Liga 

Paulista. Na noite da últi-
ma sexta-feira (19), o time 
comandado pelo técnico Le-
andro Reis garantiu a vaga 
após empatar, 2x2, no Giná-
sio da Vila Aparecida contra 
a Yoka/Guaratinguetá em 
clássico da região. O Tauba-
té abriu o marcador no iní-
cio da partida com Gilbert. 
A equipe visitante chegou 
ao empate com Guilherme 
Cururu, porém logo em se-
guida, Vitinho recolocou os 
taubateanos em vantagem. 

No segundo tempo a equi-
pe de Guaratinguetá vol-
tou a igualar o placar com 
Tuiu, porém o empate deu 
ao Taubaté, que havia venci-
do o primeiro confronto por 
3x0, a classificação.

ConfUsão

O clima da partida entre os 
dois rivais do Vale do Pa-
raíba foi quente, principal-
mente nos minutos finais. O 
Taubaté chegou a ficar com 
um jogador a menos após a 
expulsão do goleiro Vitão. 
Restando menos de um mi-
nuto para o encerramento 
do jogo, jogadores e mem-
bros da comissão técnica e 
diretoria das duas equipes se 
envolveram em um tumulto 
generalizado que resultou 
na expulsão do atleta Riuler 
da Yoka. “Um jogo muito 

difícil. A equipe da Yoka fez 
uma grande partida. Em al-
guns momentos, nosso time 
se perdeu em quadra, prin-
cipalmente no ataque, e qua-
se nos complicamos. Quero 
agradecer a nossa torcida, 
que no momento mais difícil, 
fez a diferença a nosso favor 
quando tivemos um jogador 
expulso”, destacou o coman-
dante taubateano.

Nas semifinais, o Taubaté 
terá como adversário o Pulo 
Futsal, de Campinas, que 
eliminou o São Bernardo. O 
primeiro jogo será na quinta-
feira (25) às 19h na Vila Apa-
recida. O confronto de volta 
será realizado no dia 30 de 
novembro na casa do adver-
sário. A outra semifinal será 
entre Barão de Mauá e Dra-
cena.

Categorias de base

Confira os resultados das 
equipes de base do Taubaté 
Futsal no final de semana 
em jogos válidos pela Liga 
Paulista: Sub11 Masculi-
no (Taubaté 1x5 River do 
Belém), Sub13 Masculino 
(Taubaté 4x1 Desportivo 
Mogiano), Sub15 Masculino 
(Taubaté 2x2 ADEF Futsal), 
Sub17 Masculino (Taubaté 
4x3 Desportivo Mogiano – 
tempo normal; Taubaté 2x0 
Desportivo Mogiano – pror-
rogação), Sub15 Feminino 
(Taubaté 1x0 Santo André). 

futebol

Série A2: Burro da Central aguarda tabela de jogos

Caíque Toledo/EC Taubaté

Federação Paulista de Futebol deverá divulgar cronograma de partidas até o final desta semana

Restando poucos dias 
para o início dos trei-
namentos visando 

a disputa do Campeona-
to Paulista da Série A2 de 
2022, a diretoria do Esporte 
Clube Taubaté aguarda, por 
parte da Federação Paulista 
de Futebol (FPF), o anuncio 
oficial da tabela de jogos da 
competição.

O cronograma aponta que 
o torneio terá a primeira 
rodada realizada no dia 26 
de janeiro. De acordo com 
o Estatuto do Torcedor, a 
tabela de jogos de todas as 
competições oficiais, devem 
ser previamente publicadas 
no limite máximo de 60 dias 
antes do início do campeo-
nato. Desta forma, a FPF de-
verá divulgar até o final des-
ta semana a tabela da Série 
A2 do ano que vem.

Jogos Casa x fora

A má campanha realizada 
na edição de 2021 no Cam-
peonato Paulista da Série 
A2 fará com que o Burro 
da Central tenha uma des-

vantagem na competição de 
2022, a de disputar uma par-
tida a menos como mandan-
te na Primeira Fase.

Das 15 rodadas do torneio, 
o Taubaté terá o direito de 
atuar no estádio Joaquim de 
Morais Filho em sete opor-
tunidades, contra oito parti-
das como visitante. Além do 
Alvi Azul, estão na mesma 
situação as equipes do Velo 
Clube, Juventus, Portuguesa 
Santista, Monte Azul, Au-
dax, Linense e Primavera. 

Já os times do Rio Claro, Ati-
baia, Oeste, Red Bull Brasil, 
Portuguesa de Desportos, 
XV de Piracicaba, São Caeta-
no e São Bento terão o direi-
to de atuar em oito partidas 
em casa contra sete jogos 
longe de seus domínios.

treinaMentos

O planejamento dos carto-
las e da comissão técnica do 
Esporte Clube Taubaté é de 
iniciar a partir do próximo 
dia 29 de novembro os trei-
namentos para a temporada 

de 2022. Nos últimos anos, o 
Burro da Central utilizou a 
estrutura do Clube da Volks 
para a realização de grande 
parte de seus treinamentos, 
fato que não deverá acon-
tecer neste período de tra-
balho, visto que o local foi 
alocado pelo Clube Atlético 
Joseense, de São José dos 
Campos, para uso realizar 
seus treinamentos para a 
disputa do Campeonato 
Paulista da Série B.

Desta forma, o Taubaté de-
verá utilizar campos do fu-
tebol amador de Taubaté, e 
também de Pindamonhan-
gaba, além do estádio do 
Joaquinzão, como locais de 
treinamento. 

Até o momento, a direto-
ria taubateana confirmou 
a permanência de Douglas 
Leite no cargo de treinador 
da equipe e a contratação de 
quatro jogadores: Bambam 
(atacante), Dudu (atacante), 
Thiaguinho (atacante), Jan-
derson (volante) e Betão (za-
gueiro).

Ednei Rovida/Taubaté Futsal

Bruno Ruas 
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Prefeitura MuniciPal  de taubaté

ATOS OFICIAIS

www.taubate.sp.gov.br

 
 
 
 
 
 
PORTARIA Nº  1.137,   DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
R E S O L V E: 
Retificar a Portaria nº 1.086, de 16 de novembro de 2021, para constar que o período de substituição da 
servidora ERIKA MIE TANI DE OLIVEIRA, matrícula 11573 pela servidora EVELIN DE FARIAS 
GAMA RUYBAL ALVES, matrícula 42127 é de 17/11 a 01/12/2021 e não como constou anteriormente. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 1.138,   DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 59.049/2021, 
R E S O L V E: 
Considerar concedida à servidora GISELDA TRENTIN – matrícula 39396 – titular do cargo de Agente 
de Controle de Vetores, lotado na Secretaria de Saúde, a contar de 22 de outubro de 2021, licença para o 
trato de assuntos particulares, por um período de até 03 (três) anos, sem remuneração, nos termos do 
Artigo 226, da Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990, atualizada pela Lei Complementar 
nº 251, de 08 de junho de 2011. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  1.139, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 4.425/2020, 
R E S O L V E: 
Cessar, com fundamento no § 1º, do Art. 226, da Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990, 
a partir de 22/11/2021, os efeitos da Portaria nº 76, de 22 de janeiro de 2020, que concedeu à servidora 
VANESSA VICTORIO – matrícula 42574, titular do cargo de Terapeuta Ocupacional, licença para o 
trato de assuntos particulares.  
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 1.140,   DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 57.392/2021, 
R E S O L V E: 
Considerar concedida ao servidor CLAUDIONOR FLORENTINO ROCHA NETO – matrícula 27621 – 
titular do cargo de Guarda Civil Municipal de 3ª Classe, lotado na Secretaria de Segurança Pública 
Municipal, a contar de 01 de novembro de 2021, licença para o trato de assuntos particulares, por um 
período de até 03 (três) anos, sem remuneração, nos termos do Artigo 226, da Lei Complementar nº 001, 
de 04 de dezembro de 1990, atualizada pela Lei Complementar nº 251, de 08 de junho de 2011. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 1.141,   DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 51.769/2021, 
R E S O L V E: 
Conceder a servidora VERONICA CRISTINA ALVES SOUSA LIMA – matrícula 41879 – titular do 
cargo de Técnico em Farmácia, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de 20 de dezembro de 2021, 
licença para o trato de assuntos particulares, por um período de até 03 (três) anos, sem remuneração, nos 
termos do Artigo 226, da Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990, atualizada pela Lei 
Complementar nº 251, de 08 de junho de 2011. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 1.142,   DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 62.274/2021, 
R E S O L V E: 
Conceder à servidora ANDREZA BARBOSA DE SOUSA – matrícula 43359 – titular do cargo de 
Instrutor do Trabalho, lotado na Secretaria de Educação, a partir de 01 de dezembro de 2021, licença para 
o trato de assuntos particulares, por um período de até 03 (três) anos, sem remuneração, nos termos do 
Artigo 226, da Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990, atualizada pela Lei Complementar 
nº 251, de 08 de junho de 2011. 

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 1.143,   DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições 
legais, 
R E S O L V E: 
Remover, com fundamento no inciso I do Art. 107 da Lei Complementar nº 001/90, a servidora 
FERNANDA APARECIDA DA CRUZ SILVA DE OLIVEIRA – matrícula 30957, da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclusão Social para a Secretaria de Planejamento. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA SEAF Nº  114,   DE  22  DE  NOVEMBRO DE  2021 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no 
uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Cessar, a partir de 22/11/2021, os efeitos da Portaria SEGOV nº 19, de 24 de agosto de 2021, que 
designou o servidor LAURO ROSA MAGALHAES JUNIOR – matrícula 46191, para exercer a função 
de confiança de Chefe de Serviço de Manutenção em Telefonia, subordinada à Secretaria de 
Administração e Finanças. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PORTARIA SEAF Nº 115, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no 
uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designado o servidor JHONATHAN BRUNO DE CARVALHO, titular de cargo efetivo – 
matrícula 45212, a contar 22/11/2021, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de 
Manutenção em Telefonia – Ref. “36”, subordinada à Secretaria de Administração e Finanças, nos termos 
da Lei Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, 
de 26 de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de Novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PORTARIA SEAF Nº 116,   DE  22  DE  NOVEMBRO  DE 2021 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no 
uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída a servidora ANA LUCIA DE OLIVEIRA SARAIVA – matrícula 29642, a 
incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora DEBORA 
VANZELLA LOPES – matrícula 24612, no período de 05 a 30/11/2021, por motivo de licença gestante, 
fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de Novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PORTARIA SEAF Nº 117,   DE  22  DE  NOVEMBRO  DE 2021 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no 
uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída ao servidor JHONATHAN BRUNO DE CARVALHO – matrícula 45212, a 
incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir o servidor MARCOS 
ADRIANO CURSINO – matrícula 33507, no período de 17/11 a 01/12/2021, por motivo de férias 
regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de Novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PORTARIA SEAF Nº 118,   DE  22  DE  NOVEMBRO  DE 2021 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no 
uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída à servidora MAIRA ASSIS DOS SANTOS SOARES – matrícula 28938, a 
incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora CAMILA 
GUIMARAES GALVAO – matrícula 24560, no período de 16 a 26/11/2021, por motivo de férias 
regulamentares e abonada, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de Novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
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PORTARIA SEAF Nº 119,   DE  22  DE  NOVEMBRO  DE 2021 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no 
uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída ao servidor DIOGO CORREA SANTOS – matrícula 47867, a incumbência de, 
cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora JULIA NATALY 
VASCONCELLOS NONATO – matrícula 29529, no período de 18/10 a 16/11/2021, por motivo de 
licença gestante, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de Novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
PORTARIA SEPLAN Nº 25,   DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
LUCIO FÁBIO ARAÚJO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Designar a servidora FERNANDA APARECIDA DA CRUZ SILVA DE OLIVEIRA, titular de cargo 
efetivo – matrícula 30957, a para exercer a função de confiança de Chefe da Divisão de Programas 
Habitacionais – Ref. “48”, subordinada à Secretaria de Planejamento, nos termos da Lei Complementar 
236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 
2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
LUCIO FÁBIO ARAÚJO  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 
 
PROCESSO Nº 64.112/21 
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$ 5.124,00 (Cinco mil cento e vinte e quatro reais);  
PMT, aos 16/11/2021 
DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR  
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 
 
PROCESSO Nº. 29.098/20 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 149/20 
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. 2530/20, firmada com a 
empresa MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA, aplicando a sanção de multa 
no valor de R$ 2.934,61 (Dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), nos 
termos da Lei nº. 8.666/93, sujeito ao prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso. S.E.D.I.S., aos 
22/11/2021.   

ADRIANA LUCCI MUSSI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E  

INCLUSÃO SOCIAL 
 
PROCESSO Nº. 28.639/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 257/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, a sanção de multa no valor de R$ 1.470,00 
(Um mil, quatrocentos e setenta reais), referente ao atraso na entrega da Autorização de Fornecimento nº. 
1408/21, a empresa AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, a sanção de multa 
no valor de R$ 147,85 (Cento e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), referente ao atraso na 
entrega da Autorização de Fornecimento nº. 1409/21 e a empresa SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA,  a sanção de multa no valor de R$ 307,90 (Trezentos e sete reais e noventa 
centavos), referente ao atraso na entrega da Autorização de Fornecimento nº.  1410/21, nos termos da Lei 
Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para recurso. SES., aos  22/11/2021.  

MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE  

 
PROCESSO Nº. 31.610/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 125/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, a sanção de 
multa no valor de R$ 54,18 (Cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), referente ao atraso na entrega 
da Autorização de Fornecimento nº. 1594/21, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 
05 (cinco) dias para recurso. SES., aos  22/11/2021.  

MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE  

 
PROCESSO Nº. 5.794/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 07/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., a sanção de multa no valor de R$ 
1.144,50 (Um mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) referente ao atraso na entrega da 
Autorização de Fornecimento nº. 241/21, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 
(cinco) dias para recurso. SES., aos  22/11/2021.  

MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE  

PROCESSO Nº. 38.144/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 13/21 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido pela RESCISÃO da parcela não executada da Autorização de Fornecimento nº. 1995/21, firmada 
com a empresa S.V.M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI., aplicando a sanção de multa no valor 
de R$ 1.142,61 (Um mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), nos termos da Lei nº. 
8.666/93, sujeito ao prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso. SES., aos  22/11/2021.  

MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE  

 
PROCESSO Nº. 11.018/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 44/20 
D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
aplico à empresa J.M.M. PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA- ME, a sanção de multa no valor de 
R$ 454,50 (Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) referente ao atraso na entrega 
da Autorização de Fornecimento nº. 436/21 e à empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA, a sanção de multa no valor de R$ 412,02 (Quatrocentos e doze reais e dois centavos), referente ao 
atraso na entrega das Autorizações de Fornecimento nº. 432 e 433/21, nos termos da Lei Federal nº. 
8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para recurso. SES., aos  22/11/2021.  

MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE  

 
PROCESSO Nº 64.382/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de hortifrutigranjeiros, constante do presente processo, a favor 
das empresas:CASOLE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, no valor de 
R$ 11.160,00 (Onze mil cento e sessenta reais);VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, no 
valor de R$ 11.557,45 (Onze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos); 
Totalizando em R$ 22.717,45 (Vinte e dois mil setecentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos); 
G.P, aos 17/11/2021 
                     RENATO DE FREITAS AYELLO 
                   CHEFE DE GABINETE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
PROCESSO Nº 65.050/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de grade de contenção, 
constante do presente processo, a favor das empresas: ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. ME, no 
valor total de R$ 6.480,00 (Seis mil quatrocentos e oitenta reais); TRIADE PROMOÇÕES E EVENTOS 
COMERCIAL LTDA- ME, no valor total de R$ 1.893,00 (Um mil oitocentos e noventa e três reais). 
Totalizando R$ 8.373,00 (Oito mil trezentos e setenta e três reais) 
  PMT, aos 19/11/2021 
DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR 
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 
 
PROCESSO Nº 65.060/21 
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 das empresas: TRIADE PROMOÇÕES E EVENTOS COMERCIAL LTDA- 
ME, no valor total de R$ 6.900,00 (Seis mil e novecentos reais); ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. 
ME, no valor total de R$ 11.870,00 (Onze mil oitocentos e setenta reais). Totalizando R$ 18.770,00 
(Dezoito mil setecentos e setenta reais); 
  PMT, aos 19/11/2021 
DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR 
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 
 
PROCESSO Nº 65.085/21 
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$ 2.880,00 (Dois mil oitocentos e oitenta reais); 
PMT, aos 19/11/2021 
DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR  
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 
 
PROCESSO Nº 65.111/21 
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$ 
7.306,00 (Sete mil trezentos e seis reais);  
  PMT, aos 19/11/2021 
DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR 
SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA 
 
PROCESSO Nº 65.119/21 
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$ 11.294,00 (Onze mil duzentos e noventa e quatro 
reais e  reais);  
  PMT, aos 19/11/2021 
DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR  
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 



08
VOZ DOVALE Vale  do  Paraíba  |  terça  -  feira  |  23  de  novembro  de  2021

PROCESSO Nº 65.128/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/21 
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de geradores, constante 
do presente processo, a favor da empresa: MUSICAL VILLAGE LTDA - ME, no valor total de R$ 
4.985,00 (Quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais);  
  PMT, aos 19/11/2021 
DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR 
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 
 
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 15/21 - Edital I, que cuida da contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação, instalação, manutenção e desmontagem das peças e materiais para a decoração 
natalina 2021 do Município de Taubaté, com encerramento dia 07.12.21 às 08h30. 
 
PMT, aos 22.11.2021. 
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 321/21, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de 
informática, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 07.12.21 às 
08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 314/21, que cuida da aquisição de ácidos graxos essenciais, com encerramento dia 
07.12.21 às 14h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
PMT, aos 22.11.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: MIRELLA MAYRA 
DE PLATO PRODUÇÕES  EPP PROCESSO: 57.010/2021 ASSINATURA: 04/11/2021 OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DA BANDA “NO STOPPING JAZZ BAND” PARA 08 (OITO) APRESENTAÇÕES 
NO “FESTIVAL DE JAZZ E BLUES DE TAUBATÉ” VALOR:        R$ 29.414,96 VIGÊNCIA: 05, 06 
E 07 DE NOVEMBRO DE 2021 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 
0039/2021 PROPONENTE: 01 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS 
EMANADAS DA LEI FEDERAL 8666/93 E DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 
ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/14, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, 
SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: ECS EMPRESA DE 
COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA. PROCESSO: 53.338/2021 ASSINATURA: 07/10/2021 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 
VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS 
RASTREADORES EM COMODATO, A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE 
GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB E APP, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, E OS 
RESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE 
TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PARA GESTÃO DE FROTA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAUBATÉ VALOR: R$ 9.429,75 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS   Nº. 0028/2020 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 18.326/020 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, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 
ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL          Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA 
LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 
E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: ECS EMPRESA DE 
COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA. PROCESSO: 53.474/2021 ASSINATURA: 07/10/2021 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 
VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS 
RASTREADORES EM COMODATO, A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE 
GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB E APP, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, E OS 
RESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE 
TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PARA GESTÃO DE FROTA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAUBATÉ VALOR: R$ 12.573,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 28/20 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 18.326/20 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS 
EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO 
DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS 
DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 
ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL          Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA 
LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 
E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: ECS EMPRESA DE 
COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA. PROCESSO: 54.014/2021 ASSINATURA: 07/10/2021 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 
VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS 
RASTREADORES EM COMODATO, A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE 
GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB E APP, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, E OS 
RESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE 
TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PARA GESTÃO DE FROTA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAUBATÉ VALOR: R$ 8.731,25 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  Nº. 0028/2020 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 18.326/020 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, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 
ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL          Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA 
LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 
E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: TAMEL 
TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA - EPP PROCESSO: 57.034/2021 
ASSINATURA: 11/11/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA 
PARA VEÍCULO CAMINHÃO MODELO: CARGO 1722-E - MARCA: FORD  ANO/MODELO: 
2011/2011  PREFIXO: 1389, NUM TOTAL DE 85 (OITENTA E CINCO) HORAS TÉCNICAS 
VALOR: R$ 9.775,00 VIGÊNCIA: 06 MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0046/2020  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 
34.498/2020 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, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO 
MUNICIPAL          Nº. 15.081/21, 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: 7R COMERCIAL 
EIRELI ME PROCESSO: 40.235/2021 ASSINATURA: 22/11/2021 OBJETO: EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ISOPOR Nº. 9, REDONDA, COM TAMPA VALOR ESTIMADO: 
R$ 225.000,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0213/2021 PROPONENTE: 01 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, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 
13.377/14, 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 
ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES 
ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

  
ATO EXECUTIVO R-Nº 046/2021 

 
A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da 
Universidade de Taubaté, no uso de suas atribuições regimentais e 
autorizados pelo Artigo 15º da Lei Municipal nº 5.610 de 
28/12/2020 - Lei Orçamentária e pelo Artigo 43 §1º item III da Lei 
Federal 4320/64. 
RESOLVE: 
Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento da Universidade de Taubaté 
crédito suplementar no valor de R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil 
reais), para suplementar as dotações orçamentárias indicadas no 
Anexo I deste Ato Executivo. 
Artigo 2º - O recurso para cobertura da Suplementação do Anexo I é 
o previsto no inciso III do § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4320/64, resultante da redução constante do Anexo II. 
Artigo 3º - Ficam alteradas as dotações do orçamento da 
Universidade de Taubaté para o exercício de 2021, conforme 
Anexos I e II.  
Artigo 4º - Este Ato Executivo entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Artigo 5º - Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Reitoria da Universidade de Taubaté, aos 22 de novembro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

 
Publicado na Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, aos 
vinte e dois dias do mês de novembro de 2021. 
 

Selma Notari Gobbo 
Secretária da Reitoria 

  
ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

 
10 – Universidade de Taubaté 
Fonte 04 –Recursos Próprios  
04 – Pró-reitoria de Extensão 
 

12 - Educação 
12.392 - Difusão Cultural 
12.392.0108 - Desenvolvimento e Extensão Universitária 
12.392.0108.2003 - Suporte Técnico e Administrativo 
 449052  Equipamentos e Material 

Permanente 
 

180.000,00 
 
07 – Pró-reitoria Estudantil 
 

12 - Educação 
12.364 - Ensino Superior 
12.364.0115 - Apoio à Comunidade Estudantil 
12.364.0115.2003 - Suporte Técnico e Administrativo 
 339030  Material de Consumo 10.000,00 

 
Total da Suplementação .........................................R$ 190.000,00 
 

ANEXO II - REDUÇÃO 
 
10 – Universidade de Taubaté 
Fonte 04 –Recursos Próprios  
02 – Pró-reitoria  de Administração 
 

12 - Educação 
12.122 - Administração Geral 
12.122.0104 - Suporte Administrativo 
12.122.0104.1003 - Obras e instalações 
 449030  Material de Consumo  180.000,00 

 
06 – Pró-reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 
 

12 - Educação 
12.571 - Desenvolvimento Científico 
12.571.0114 - Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento 

Científico 
12.571.0114.2016 - Pesquisa Científica e Tecnológica 
 339030  Material de Consumo 10.000,00 

 
Total das Reduções .................................................R$ 190.000,00 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                           Aviso de Adjudicação e Homologação  

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

Tomada de Preços n° 03/2021 

A Comissão de Licitações da Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal) informa que Sr. Pró-reitor de Administração adjudicou e 
homologou o procedimento licitatório a favor da 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. Márcia Regina Rosa – Presidente da Comissão de 
Licitações 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                           Aviso de Adjudicação e Homologação  

Pregão Presencial n° 38/2021 

“Aquisição de Equipamentos Audiovisuais e Acessórios” 

       A Sra. Pregoeira da Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal) informa que Sr. Pró-reitor de Administração adjudicou e 
homologou o procedimento licitatório a favor das empresas ART 
MULTIMIDIA – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 
101.915,00 (cento e um mil, novecentos e quinze reais); ENTEK 
CURSOS LIVRES LTDA no valor de  R$  8.933,00 (oito mil, 
novecentos e trinta e três reais) e CENTER COPY IMPORTAÇÃO E 
INFORMÁTICA LTDA no valor de R$ 4.468,96 (quatro mil, 
quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos). Outras 
informações pelos telefones: (0xx12) 3632-8362/3632-7559. Márcia 
Regina Rosa – Presidente da Comissão Permanente de Licitações. 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                                              Aviso de Edital  

Pregão Presencial n° 22/2021 

“Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução 
integrada VoIP, contemplando aquisição de equipamentos, licenças, 

configurações e treinamento para a equipe técnica” 

Acha-se republicado na Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal), o Pregão Presencial nº 22/2021, nos termos acima descritos. O 
início do credenciamento será às 09h30 do dia 08 de dezembro 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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JAZIGO PERPÉTUO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
 DE TAUBATÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE HERDEIROS

A Prefeitura Municipal de Taubaté, C O N V O C A 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, os herdeiros ou suces-
sores (Filhos, netos, pais, avós, cônjuge, sobrevivente, 
irmãos, sobrinhos, etc.), nos termo dos artigos 1603 
e seguintes do Código Civil Brasileiro, de: Joaquina 
Leite, atual titular do Jazigo Perpétuo nº175, Atu-
al  nº175 da Quadra nº09ª no Cemitério Municipal de 
Taubaté, para comparecerem à Divisão de Funerária 
e Cemitérios, localizada na Rua São Benedito, s/n 
(Velório Municipal), no horário das 8:00 às 12:00 ho-
ras e das 14:00 às 18 horas, munidos de documentos 
comprobatórios de herdeiros, a fim de se habilitarem 
no direito de uso do respectivo jazigo perpétuo. Es-
clarecer que o referido jazigo está sendo reclama-
do por: Waldemir Leite, RG: Nº8.269.146-0 / CPF Nº 
313878458/53. Deixando como Concessionários do 
Perpétuo: Ricardo da Silva Leite, Regis da Silva Leite, 
Renata Leite dos Santos, Ricardo dos Santos e Rosana 
da Silva Leite.

O não comparecimento no prazo acima será presumi-
do como renúncia ao referido direito (processo ad-
ministrativo nº 19175/2021).       

Secretaria de Serviços Públicos,
aos de 21 de setembro de 2021.

Andre Luis da Rocha
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos da Prefeitura

 Municipal de Taubaté

JAZIGO PERPÉTUO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 
DE TAUBATÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE HERDEIROS

A Prefeitura Municipal de Taubaté, C O N V O C A 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, os herdeiros ou suces-
sores (Filhos, netos, pais, avós, cônjuge, sobrevivente, 
irmãos, sobrinhos, etc.), nos termos dos artigos 1603 e 
seguintes do Código Civil Brasileiro, Lucinda Rodri-
gues, falecida em 26/10/1963, sepultada no Jazigo Nº 23  
atual Nº 99 da Quadra Nº 14 do Cemitério Municipal 
de Taubaté, para comparecerem à Divisão Funerária e 
Cemitérios, localizada na Rua São Benedito, s/n (Ve-
lório Municipal), no horário das 8:00 às 12:00 horas 
e das 14:00 às 18 horas, munidos de documentos com-
probatórios de herdeiros, a fim de se habilitarem no 
direito de uso do respectivo jazigo perpétuo. Escla-
rece que o referido jazigo está sendo reclamado por: 
Amir Fonseca Braga Junior, RG: Nº 6.060.976-x / CPF: 
Nº 831474388/72. Deixando como Concessionários do 
Perpétuo: Miriam de Miranda Braga, Fabio de Miran-
da Braga, Vivian de Miranda Braga, Wlamir Gomes da 
silva Braga, Jane Clara de Felippe Braga, Jane Caro-
line de Felippe Braga e Dara Alexia de Felippe Braga.

O não comparecimento no prazo acima será presumi-
do como renúncia ao referido direito (processo ad-
ministrativo nº 40099/2021).    
      

Secretaria de Serviços Públicos, 
aos 21 de setembro de 2021.

Andre Luís da Rocha
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos da Prefeitura

 Municipal de Taubaté
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Mulheres ampliam 
espaço no ensino 
superior

O fortalecimento do papel da mulher 
na sociedade nas últimas décadas 
tem sido fruto de pequenas vitórias 
nos mais diversos segmentos. Desde 
legislações que visam a abertura de 
portas no processo eleitoral, passan-
do por políticas públicas sólidas de 
proteção às mulheres até a ocupação 
natural de espaços antes inóspitos a 
sua presença. Gradativamente, mas 
com bastante atraso, a mulher vai 
tomando assento em cadeiras que já 
deveriam ser suas por direito.

No entanto, essa ocupação é morosa, 
o que leva a cenários de injustiça que 
insistem em se perpetuar. Alguns 
deles podem ser vistos ao debruçar 
sobre os números do ensino superior 
no Brasil, tanto na perspectiva do 
aluno quanto no quadro de docentes. 
Neste caso específico, aliás, depara-
mos com um paradoxo que simboli-
za a misoginia estrutural, alicerçada 
justamente nas entranhas de insti-
tuições que deveriam se abrir a no-

vos paradigmas em vez de prorrogar 
velhas tradições.

Para chegarmos a essa análise, é pre-
ciso contextualizar todo o cenário, 
começando por sua base: há anos, as 
mulheres já são maioria em todos os 
níveis do ensino superior e pós-gra-
duação no país. Ou seja, não há ne-
nhum absurdo em dizer que a mulher 
no Brasil está mais qualificada do 
que o homem.

Dados do IBGE divulgados no início 
deste ano mostram que em pratica-
mente todas as faixas etárias o públi-
co feminino com formação superior é 
maior do que o masculino. No grupo 
de 25 a 34 anos, aquele mais próxi-
mo do universo dos recém-formados, 
25,1% delas têm 3º grau completo, 
enquanto apenas 18,3% deles têm 
graduação. Não por acaso, a exceção 
é a faixa acima dos 65 anos. É a única 
em que os homens com ensino supe-
rior têm maior percentual, revelando 
um retrato antigo, porém esclarece-
dor, do que eram as mulheres na co-
munidade acadêmica até meados dos 
anos 1990.

Além disso, revela o IBGE, elas tam-
bém dominam as qualificações no 

país em se tratando de titulações de 
mestrado e doutorado. Um cenário 
que bem deveria ser positivo revela, 
no entanto, contradições que não se 
restringem à realidade brasileira.

A Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
também tem elaborado um estudo, 
intitulado Education of Glance 2019, 
que mostra que em seus 36 países-
membros e em outras 10 nações, 
dentre elas o Brasil, as mulheres são 
maioria não apenas entre os ingres-
santes nas universidades como tam-
bém entre os concludentes dos cur-
sos de graduação. O problema é que 
em todos os países pesquisados, a 
mulher ainda tem grande dificuldade 
de acesso ao mercado de trabalho.

Pelo menos no Brasil, a injustiça co-
meça, como eu disse antes, na pró-
pria docência acadêmica: em 2019, 
46,8% dos professores universitá-
rios brasileiros eram compostos por 
mulheres. Em 2003, 16 anos antes, 
elas eram 43,2%, o que mostra um 
avanço bastante discreto no perfil de 
contratações.

E isso, é claro, se reflete em pratica-
mente todo o mercado de trabalho. O 

IBGE mostra que 82% daquelas mes-
mas mulheres com idade entre 25 e 
34 anos e com ensino superior com-
pleto estão empregadas. Entre os ho-
mens, o índice de empregabilidade é 
de 89%. Na mesma faixa etária, 76% 
dos homens sem formação superior 
conseguem um emprego – número 
muito acima dos 45% das mulheres 
nas mesmas condições.

São muitos os números que fazem 
ligar o sinal de alerta. Mas é neces-
sário trazê-los à tona para mostrar 
que o mercado insiste em fugir do 
critério da qualificação para se con-
tratar. Contraditoriamente, o próprio 
mercado é capaz de atestar a capaci-
dade feminina no exercício de suas 
funções, mas há barreiras históricas 
e talvez até econômicas que fazem 
ruir a lógica do mercado em favor da 
mão-de-obra masculina. Realidades 
que precisam ser derrubadas o mais 
rápido possível.

*Por Cida Vidigal - 
Advogada, diretora acadêmica 

do Grupo Ipemig e professora 
da Faculdade Batista 

de Minas Gerais 

A trama ficcional 
e a saúde mental 
dos jovens

“Em um cenário distópico no qual 
a doença mudou a rotina da socie-
dade e trouxe milhões de morte, as 
personagens ainda precisam supe-
rar as consequências psicológicas 
do flagelo”. A citação acima pode-
ria ser a sinopse de livro, mas, infe-
lizmente, não é. A ficção científica 
sempre teve o poder de antecipar 
conceitos, prever situações e mol-
dar opiniões, mas, dessa vez, está 
mais para protagonistas no auxílio 
à reversão.

A COVID-19 faz suas vítimas não só 
por si. Tem deixado um rastro de di-

versos outros problemas e transtor-
nos. Esgotamento irritação, insônia 
e tristeza também são pandêmicos 
e assustam pela depressão e suicí-
dio. A Agência Brasil divulgou no 
início do mês uma pesquisa realiza-
da pela Inteligência em Pesquisa e 
Consultoria (Ipec) que ouviu 2 mil 
pessoas na cidade de São Paulo (SP) 
e nas regiões metropolitanas do Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba 
e Salvador. Os resultados revelam 
o impacto da pandemia na saúde 
mental dos jovens.

A tristeza foi referida por 48% da 
população geral e chegou a 58% 
dos jovens. E, entre 18 e 24 anos, 
39% dos entrevistados afirmaram 
que a saúde mental ficou ruim no 
período e 11% disseram que ficou 
muito ruim, num total de 50%. En-

quanto, na amostra total, 5% narra-
ram que a saúde mental está muito 
ruim e 25% ruim, totalizando 30%. 
A pesquisa ainda mostrou que entre 
os jovens de 18 a 24 anos, 53% têm 
irritação e 45% sofrem de insônia.

O evidente efeito entre os jovens 
traz à tona a vulnerabilidade em 
que se encontram, porém, a solução 
pode estar justamente na ficção. O 
afastamento saudável da realidade 
vindo da literatura pode contribuir 
com o retrocesso do quadro. 

Ao imergir em uma trama ficcional, 
o leitor tem a oportunidade de iso-
lar-se da realidade e dar abertura 
para o alívio. A pausa oferecida pelo 
livro, além de ser um estímulo dife-
rente, pode ajudar no descanso que 
a mente precisa para recuperação.

O desafio é encontrar títulos que 
gerem afinidade e quebrem a re-
sistência e a inércia, como a obra 
Virkadaz, lançamento da editora 
Inverso. Nesse aspecto, os livros 
jovens adultos são ótimas opções, 
pois trazem uma linguagem dinâ-
mica e tramas imaginativas que 
atraem o leitor. A leitura descom-
plicada desse gênero proporciona 
uma experiência despregada da re-
alidade que permite relaxar e dar 
novo ânimo à rotina.

*Por Renata Dembogurski - 
Escritora, ghostwriter, diretora 

de redação publicitária 
e roteirista( 1999-2002)

Nova Lei fomenta o 
empreendedorismo 
no Brasil

Recentemente, em agosto de 2021, 
foi publicada a Lei nº 14.195/21, de-
nominada como “Lei do Ambiente de 
Negócios”, com o intuito de facilitar e 
desburocratizar o processo de consti-
tuição de empresas e outros procedi-
mentos societários.

Desde 2011, implementado pela Lei 
nº 12.441/11, era previsto no orde-
namento jurídico brasileiro o tipo so-
cietário das Empresas Individuais de 
Responsabilidade Limitada (EIRELIs), 
o qual, durante sua vigência, tornou-
se habitual entre os profissionais li-
berais e pequenos empresários, uma 
vez que não eram muitas suas exigên-
cias: para a constituição desta modali-
dade societária, bastava, em resumo, 
um único sócio e a declaração de um 
capital social mínimo de cem salários 
mínimos atuais.

No entanto, em razão do crescimento 
do número de micro e pequenas em-
presas constituídas no Brasil, espe-

cialmente em decorrência do recente 
aumento da utilização do cenário di-
gital como ferramenta de empreen-
dedorismo, as EIRELIs deixaram de 
atender aos anseios dos novos empre-
sários, sobretudo pela forma custosa 
de integralização do capital social.

Por esse motivo, e também pela as-
cendência das Sociedades Limitadas 
Unipessoais (SLU), modelo que per-
mite a constituição de empresas com 
responsabilidade limitada sem a ne-
cessidade de capital social mínimo, 
trazidas no ano de 2019 pela Lei nº 
13.874/19 (“Lei da Liberdade Econô-
mica”), a forma societária das EIRELIs 
caiu em desuso, deixando de ser uma 
opção vantajosa para os empresários 
individuais que pretendiam fundar 
sua própria pessoa jurídica.

A nova Lei do Ambiente de Negócios, 
então, com o objetivo de fomentar o 
empreendedorismo no Brasil, e con-
siderando as atuais práticas adotadas 
no mercado brasileiro, optou por ex-
tinguir a figura das EIRELIs, suprimin-
do de vez a modalidade do ordena-
mento jurídico.

Conforme a nova lei, todas as EIRELIs, 
automaticamente, passarão a ser en-

quadradas na categoria das Sociedade 
Limitadas Unipessoais, as quais, para 
sua constituição, possuem requisitos 
semelhantes às anteriores, limitan-
do-se a um único sócio para sua fun-
dação.

As vantagens das SLU, no entanto, 
merecem ser destacadas: diferen-
temente das EIRELIs, este novo tipo 
societário não está vinculado a um 
capital mínimo para a sua constitui-
ção, tornando-se muito mais acessí-
vel, uma vez que o novo empresário 
não está necessariamente compelido 
a integralizar valores, anteriormente 
elevados, nesta fase inaugural de seu 
negócio. Ainda, as SLU também con-
tam com a responsabilidade limitada, 
ou seja, não responderá seu sócio, 
com seu patrimônio pessoal, pelas 
eventuais obrigações contraídas por 
sua pessoa jurídica.

Além disso, também será possível ao 
titular da EIRELI, agora SLU, em seu 
próprio nome, integrar o quadro so-
cietário de outras empresas perante 
às juntas comerciais.

Em seu artigo 41, a Lei nº 14.195/21 
também apresenta outra comodidade 
para os sócios das EIRELIs já existen-

tes ao prever que a conversão deste 
tipo para as SLU será automática. O 
empresário não precisará se preocu-
par com os procedimentos burocrá-
ticos para a alteração de sua pessoa 
jurídica: a transformação será regula-
mentada pelo Departamento Nacional 
de Registro Empresarial e Integração 
(“DREI”), em conjunto com as juntas 
comerciais estaduais, as quais ficarão 
encarregadas de alterar a identifica-
ção nominal de “EIRELI” para “LTDA”.

Dessa forma, a mudança trazida pela 
inovação legislativa foi vista com 
otimismo pelo setor empresarial: a 
Sociedade Limitada Unipessoal ofe-
rece um número maior de benefícios 
ao novo empresário ao dispensar os 
requisitos formais anteriormente 
necessários, de modo a impulsionar 
a criação de novos negócios no país, 
contribuindo com o avanço econômi-
co e engajando o empreendedorismo 
nacional.

*Por Dra. Amanda Liza Barbosa Silva - 
Formada em Direito pela PUC-

Campinas e pós-graduanda 
em Direito Processual Civil 

pela PUC-São Paulo
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1000 DIAS DE GOVERNO.
UM BRASIL DIFERENTE, 
UM BRASIL PRA GENTE.
Saiba mais em gov.br/nossobrasil

R$ 6,9 BILHÕES
INVESTIDOS EM
SANEAMENTO
BÁSICO PELO
BRASIL.

R$ 6,9 BILHÕES
INVESTIDOS EM
SANEAMENTO
BÁSICO PELO
BRASIL.
NÃO TE CONTARAM,
MAS O GOVERNO FEDERAL
FEZ ISSO E MUITO MAIS.

1000 DIAS DE GOVERNO.
UM BRASIL DIFERENTE, 
UM BRASIL PRA GENTE.
Saiba mais em gov.br/nossobrasil

R$ 6,9 BILHÕES
INVESTIDOS EM
SANEAMENTO
BÁSICO PELO
BRASIL.

R$ 6,9 BILHÕES
INVESTIDOS EM
SANEAMENTO
BÁSICO PELO
BRASIL.
NÃO TE CONTARAM,
MAS O GOVERNO FEDERAL
FEZ ISSO E MUITO MAIS.
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a equipe do Programa espor-
te Para todos, da Prefeitura de 
taubaté, foi um dos destaques 
coletivos do Meeting loterias 
caixa de Paratletismo, compe-
tição promovida pelo comitê 
Paralímpico brasileiro (cPb). 

na última sexta-feira (19), o 
time taubateano esteve na pis-
ta do centro de treinamento 
Paralímpico, em São Paulo, e 
conquistou ótimos resultados.

com 21 atletas paralímpicos, 
competindo em provas de 
velocidade, meio-fundo, fun-
do, lançamentos, arremessos 
e saltos, o Programa esporte 
Para todos contabilizou um to-
tal de 43 medalhas, sendo 32 
de Ouro, nove de Prata e duas 
de bronze. Para o coordenador 
de alto rendimento do Progra-
ma ePt, andré rocha, o balan-
ço da participação da equipe 
de taubaté na competição foi 
altamente satisfatório. 

“a equipe toda, incluindo atle-
tas, treinadores, auxiliares e 
membros da equipe multidis-
ciplinar estão de parabéns. foi 
uma participação fantástica. O 
braço competitivo do Progra-
ma esporte Para todos cada 
vez mais ganha destaque no 
cenário nacional pelo compro-
metimento de todos em sem-
pre evoluir, treinando sério, 
com foco e objetivos claros”, 
destacou.

Paradesporto: 
taubateanos 
conquistam 

43 medalhas
 na capital

O dirigente completou: “estamos 
muito felizes com os resultados, 
e principalmente com a alegria e 
disposição dos nossos atletas. te-
mos certeza que esse sucesso no 
Meeting loterias caixa, encerran-
do a temporada 2021 com chave 
de ouro, é o primeiro passo para 
que em 2022 a equipe entre no 
calendário de competições ain-
da melhor estruturada e pronta 
para continuar sendo referência 
no esporte paralímpico brasileiro. 
tenho certeza que nossos atletas 
vão colher muitas coisas boas no 
próximo ano”, disse andré.

Os Meetings loterias caixa são 
uma atualização aos tradicionais 
circuito regionais e nacional lo-
terias caixa, que já eram realiza-
dos pelo cPb desde 2005, para a 
atual temporada 2021. 

esta foi a última competição do 
ano para os atletas paralímpicos 
do Programa esporte Para todos. 
a equipe segue os treinamentos 
já visando a temporada 2022 de 
competições, que tem previsão 
de início no mês de fevereiro.

confira os resultados completos 
da equipe do Programa esporte 
Para todos no Meeting loterias 
caixa de Paratletismo 2021:

FEMININO

. 5000m – T12 - Edneusa Dorta – 

1ª colocada 20min15s77

. Arremesso de Peso – F13 - 

Gabriela Garcia – 1ª colocada 7,21m

. 100m – T37 - Anna Beatriz Asevedo – 

2ª colocada 18s88

. 1500m – T12 - Edneusa Dorta – 

1ª colocada 5min20s06

. Arremesso de Peso – F54 - 

Mariana de Souza – 1ª colocada 3,84m

. Arremesso de Peso – F55 - 

Aline Abacherli – 1ª colocada 4,15m

. Lançamento de Dardo – F13 - Andread 

Santana – 1ª colocada 18,01m

.200m – T36 - Anna Beatriz Azevedo – 

1ª colocada 42s96

. Lançamento de Disco – F13 - Gabriela 

Garcia – 1ª colocada 23,76m e Andrea 

Santana – 2ª colocada 23,24m

. Lançamento de Disco – F54 - 

Mariana de Souza – 1ª colocada 8,94m

. Lançamento de Disco – F55 - 

Aline Abacherli – 1ª colocada 9,32m

MASCULIno

. Arremesso de Peso – F11 - Alessandro 

da Silva – 1º colocado 12,36m e Tiago 

Soares – 3º colocado 9,30m

. Arremesso de Peso – F42 - Rafael 

Graça – 1º colocado 10,31m

. Arremesso de Peso – F44 - Erick Rico – 

1º colocado 11,10m e Edgar Sales – 

2º colocado 6,35m

. Lançamento de Dardo – F56 - Júlio 

Cesar Leite – 1º colocado 23,57m e Gui-

lherme Maciel – 3º colocado 11,66m

. Lançamento de Dardo – F57 - Rielio 

dos Santos – 1º colocado 24,42m

. 100m – T38 - Aislan Silva – 

1º colocado 12s39 e Kaian Silva – 

2º colocado 12s79 . 100m – RR1 - 

Danilo Zaina – 1º colocado 37s50

. 1500m – T20 - João Victor  Frediani – 

1º colocad 4min19s29

. Arremesso de Peso – F32 -

 Danilo Zaina – 1º colocado 4,11m

. Lançamento de Dardo – F37 - 

Ramon Duarte – 1º colocado 30,92m

. 400m - T53 - 

Heitor dos Santos – 

2º colocado 1min06s94

. Arremesso de Peso – F56 - 

Guilherme Maciel – 2º colocado 6,51m

. Lançamento de Disco – F11 - 

Alessandro da Silva – 

1º colocado 42,52m e Tiago 

Soares – 2º colocado 25,65m

. Salto em Distância – T38 - Kaian Silva 

– 1º colocado 5,42m

. Salto em Distância – T47 -

 Michel Gustavo – 1º colocado 6,52m

. Salto Triplo – T47 - Michel 

Gustavo – 1º colocado 11,93m

. 200m – T38 - Aislan Silva – 

1º colocado 25s68

. Lançamento de Disco – F37 - 

Rammon Duarte – 1º colocado 37,16m

. 800m – T20 - João Victor

 Frediani – 1º colocado 4min19s29

. 800m – T53 - Heitor dos Santos – 

1º colocado 2min13s96

. Lançamento de Disco – F42 -

 Rafael Graça – 1º colocado 31,79m

. Lançamento de Disco – F44 - 

Erick Rico – 1º colocado 38,42m e 

Edgar Sales – 2º colocado 17,57m

. Lançamento de Disco – F56 - Júlio 

César Leite – 1º colocado 20,72m

. Lançamento de Disco – F57 - Rielio 

dos Santos – 2º colocado 25,22m

. Lançamento de Club – F31 - Rafael 

Mateus – 1º colocado 28,64m
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