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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DECRETOS
DECRETO N° 9.681, DE 08 DE JANEIRO DE 2018
Designa o Chefe do Gabinete do Prefeito para o exercício do cargo de
Secretário de Patrimônio e Arquivo Públicos na forma e condições que
especifica.
ORESTES PREVITALE JÚNIOR, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso VIII, da Lei Orgânica do
Município,
DECRETA:
Art. 1°. É designado o Chefe do Gabinete do Prefeito Carlos Roberto Tosto para
exercer o cargo de Secretário de Patrimônio e Arquivo Públicos, cumulativamente
com as atribuições afetas à sua Pasta, em razão do impedimento legal de seu titular,
Osvaldo Molon Filho, pelo gozo de férias no período compreendido entre os dias 02
e 16 de janeiro de 2018.
Parágrafo único. A presente designação, embora cumulativa, não será remunerada,
onerando apenas as verbas originárias.
Art. 2°. A Secretaria de Assuntos Internos adotará as providências necessárias para o
devido assentamento funcional das medidas decorrentes deste ato.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2018.
Valinhos, 08 de janeiro de 2018, 122° do Distrito de Paz, 63° do Município e 13° da
Comarca.
ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal
VLADIMIR PIAIA JÚNIOR
Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais em exercício
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Secretário de Assuntos Internos
Redigido e lavrado consoante os elementos constantes no processo administrativo n.
22.664/2017-PMV.
Marcus Bovo de Albuquerque Cabral
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais

SECRETARIA DE FAZENDA
EDITAL
EDITAL Nº 017/2017 - S.F.
A Secretaria da Fazenda, comunica que os servidores abaixo relacionados, ficarão de
Plantão para atendimento de Situações Emergenciais que envolvam serviços relacionados a esta Secretaria, no período de 01/01/2018 a 31/01/2018, conforme Decreto nº
5049/99 e 5163/99, sendo:
Celso Juliatto - Auditor Fiscal
Evandro Hernani Arruda - Auditor Fiscal
Valinhos, 26 de dezembro de 2017.
VITOR AP. DE OLIVEIRA SANTOS MARIA LUISA DENADAI
Departamento de Receitas Secretaria da Fazenda
Diretor Secretária
Valinhos, 26 de dezembro de 2017

VITOR AP. DE OLIVEIRA SANTOS
Diretor Departamento de Receitas

MARIA LUISA DENADAI

Secretária - Secretaria da Fazenda

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras n º 624/2017,
reconhecemos a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com base no artigo 25 caput, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais
nº 8.883/94 e 9.648/98, visando a contratação da empresa: SANCETUR SANTA
CECÍLIA TURISMO LTDA., com endereço na Rua Geraldo de Gasperi, nº 915,
Chacarás São Bento, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 69.144.434/0005-95, para o fornecimento parcelado de 54.935 (Cinquenta
e Quatro Mil Novecentos e Trinta e Cinco) Vales transporte, com valor unitário do
bilhete eletrônico de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total de
R$ 208.753,00 (Duzentos e Oito Mil e Setecentos e Cinquenta e Três Reais), sendo
que serão utilizados pelos servidores municipais, no período estimado de 01/02/2018
à 31/01/2019.
Valinhos, 08 de Janeiro de 2018.
VLADIMIR PIAIA JUNIOR
Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos
ZENO RUEDELL
Secretário da Educação
JESSE RICARDO O. DE MENDONÇA
Diretor De Departamento de Apoio Administrativo
Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 624/2017,
em especial o reconhecimento da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, RATIFICO o ato, nos termos acima descritos.
Valinhos, 08 de Janeiro de 2018.
ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras n º 625/2017,
reconhecemos a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com base no artigo 25 caput, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº
8.883/94 e 9.648/98, visando a contratação da empresa: SANCETUR SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA., com endereço na Rua Geraldo de Gasperi, nº 915, Chácaras
São Bento, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº
69.144.434/0005-95, para o fornecimento parcelado de 44.565 (Quarenta e Quatro
Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco) Vales transporte, com valor unitário do bilhete
eletrônico de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total de R$
169.347,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais), sendo
que serão utilizados pelos servidores municipais, no período estimado de 01/02/2018
à 31/01/2019.
Valinhos, 08 de Janeiro de 2018.
VLADIMIR PIAIA JUNIOR
Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Secretário de Assuntos Internos
CARLOS CEZAR DA SILVA FELIX
Diretor Do Departamento de Gestão de Pessoas
Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 625/2017,
em especial o reconhecimento da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, RATIFICO
o ato, nos termos acima descritos.
Valinhos, 08 de Janeiro de 2018.
ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal
COMUNICADOS
PROCESSO DE COMPRAS Nº 538/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017 – A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS, através do Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos, no uso de suas
atribuições legais, CONVOCA a empresa, EDSON DONIZETI ALVES – LOCAÇÕES - ME, CNPJ nº 18.649.054/0001-48, representado por Edson Donizeti Alves,
para proceder a assinatura do Termo de Contrato nº 02/2018, cujo objeto é a exploração do fornecimento de cervejas, refrigerantes, água engarrafada com ou sem gás, gelo
consumível e não consumível e chopps, para comercialização na Área de alimentação
da 69ª Festa do Figo e 24ª Expogoiaba, a ser realizada no Parque Municipal de Feiras e
Exposições “Monsenhor Bruno Nardini, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
publicação deste, junto a Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos, localizado
no Paço Municipal, na Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, na cidade de Valinhos/SP.
O não comparecimento da empresa vencedora no prazo estipulado para assinatura
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do contrato, sem qualquer justificativa aceita pela PREFEITURA, decairá o direito a
contratação, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no artigo 81, da Lei
Federal nº 8666/93 e suas posteriores alterações, nos termos do item 22 do Edital de
Licitação em epígrafe.
Valinhos, 09 de janeiro de 2018.
VLADIMIR PIAIA JUNIOR
Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos
PROCESSO DE COMPRAS Nº 537/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 – A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS, através do Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos, no uso de suas
atribuições legais, CONVOCA a empresa, CORREA & BARNABÉ PRODUÇÕES
LTDA., CNPJ nº 15.129.214/0001-30, representado por Ademir Norberto Vitorio Barnabé, para proceder a assinatura do Termo de Autorização nº 01/2018, cujo objeto é a
autorização onerosa de uso de área pública, para a instalação, operação e exploração
de Parque de Diversões a ser instalado no Parque Municipal de Feiras e Exposições
“Monsenhor Bruno Nardini”, na cidade de Valinhos, durante a realização da 69ª Festa
do Figo e 24ª Expogoiaba, a ser realizada no período de 20 de janeiro a 04 de fevereiro
de 2018, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste, junto a Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos, localizado no Paço Municipal, na Rua
Antonio Carlos, nº 301, Centro, na cidade de Valinhos/SP.
O não comparecimento da empresa vencedora no prazo estipulado para assinatura
do contrato, sem qualquer justificativa aceita pela PREFEITURA, decairá o direito a
contratação, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no artigo 81, da Lei
Federal nº 8666/93 e suas posteriores alterações, nos termos do item 22 do Edital de
Licitação em epígrafe.
Valinhos, 09 de janeiro de 2018.
VLADIMIR PIAIA JUNIOR
Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos
PROCESSO DE COMPRAS Nº 437/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 186/2017 – O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que decidiu:
1) CLASSIFICAR as empresas conforme segue:
- Medicam – Medicamentos Campinas Ltda – EPP , CNPJ nº 59.682.625/0001-23,
primeira classificada para os: Item 01 – 1764 Litros de dieta enteral nutricionalmente
completa, balanceada, isenta de lactose, sacarose e gluten, densidade calorica de 1,5
kcal/ml, hiperproteica, predominantemente a base de proteinas lacteas, para uso oral
ou enteral, liquida, para sistema aberto. unidade de fornecimento: embalagem tipo
tetra contendo 01 litro – Cota Principal, no valor total do item de R$ 37.044,00 (trinta
e sete mi e quarenta e quatro reais); Item 1 – 588 Litros de dieta enteral nutricionalmente completa, balanceada, isenta de lactose, sacarose e gluten, densidade calorica
de 1,5 kcal/ml, hiperproteica, predominantemente a base de proteinas lacteas, para uso
oral ou enteral, liquida, para sistema aberto. unidade de fornecimento: embalagem tipo
tetra contendo 01 litro, cota Reservada a ME e EPP, no valor total do item de R$
12.348,00 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais), Item 2 – 1188 Litros de
dieta enteral nutricionalmente completa, balanceada, para uso oral ou enteral, isenta
de lactose, sacarose e gluten, com densidade calorica variando entre 1.0 kcal/ml e 1,2
kcal/ml. deve apresentar quantidade minima de 15g de fibras (soluvel e insoluvel).
apresentação liquida, para sistema aberto. unidade de fornecimento: embalagem tipo
tetra contendo 01 litro, Cota Principal, no valor total do item de R$ 19.602,00 (dezenove mil seiscentos e dois reais), Item 2 – 396 Litros de dieta enteral nutricionalmente
completa, balanceada, para uso oral ou enteral, isenta de lactose, sacarose e gluten,
com densidade calorica variando entre 1.0 kcal/ml e 1,2 kcal/ml. deve apresentar
quantidade minima de 15g de fibras (soluvel e insoluvel) apresentação liquida, para
sistema aberto. unidade de fornecimento:embalagem tipo tetra contendo 01 litro, cota
Reservada a ME e EPP, no valor total do item de R$ 6.534,00 (seis mil, quinhentos
e trinta e quatro reais); Item 3 – 145 KG de dieta enteral nutricionalmente completa
balanceada isenta de lactose e sacarose densidade calorica variando de 1,0 - 1,5 kcal/
ml, conforme diluição, predominantemente à base de proteinas lacteas para uso oral
ou enteral em po sem sabor (embalagem de 350 g a 900 g), cota Reservada a ME
e EPP, no valor total do item de R$ 17.243,40 (dezessete mil, duzentos e quarenta e
três reais e quarenta centavos); Item 5 – 35625 Doses de espessante alimentar sem
sabor, instantaneo isento de sacarose e lactose indicado para pacientes com disfagia,
podendo ser utilizado em preparações quentes ou frias, misturando-se bem aos alimentos sem interferir no sabor.prazo de validade apos aberto de, pelo menos, 60 dias.
(embalagem de 100 a 400 gr) cotação em dose (uma dose equivale a porção necessaria
para espessar 100 ml de liquido na consistencia nectar ou xarope), cota principal,
no valor total do item de R$ 12.682,50 (doze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e
cinqüenta centavos); Item 5 – 11875 doses de espessante alimentar sem sabor, instantâneo isento de sacarose e lactose indicado para pacientes com disfagia, podendo
ser utilizado em preparações quentes ou frias, misturando-se bem aos alimentos sem
interferir no sabor. prazo de validade apos aberto de, pelo menos, 60 dias. (embalagem de 100 a 400 gr) cotação em dose (uma dose equivale a porção necessária para
espessar 100 ml de liquido na consistência nectar ou xarope), cota reservada a ME e
EPP, no valor total do item de R$ 4.227,50 (quatro mil, duzentos e vinte e sete reais
e cinqüenta centavos);
- Comercial 3 Albe Ltda, CNPJ nº 74.400.052/0001-91, primeira classificada os:
Item 3 – 435,8 KG de dieta enteral nutricionalmente completa balanceada isenta de
lactose e sacarose densidade calorica variando de 1,0 - 1,5 kcal/ml, conforme diluição,
predominantemente à base de proteinas lacteas para uso oral ou enteral em po sem
sabor (embalagem de 350 g a 900 g), Cota Principal, no valor total do item de R$
46.630,60 (quarenta e seis mil, seiscentos e trinta reais e sessenta centavos), Item 6 –
90 latas de modulo de fibras alimentar para nutrição oral e enteral. sem sabor e sem
alterar consistencia da dieta. indicado para pacientes com diarreia ou constipação.
composta por 60% de fibras soluveis e 40% de fibras insoluveis e fos (frutooligossacarideo). deve ser isento de sacarose lactose e gluten (embalagem de 200 a 400
g), cota principal, no valor total do item de R$ 4.437,00 (quatro mil, quatrocentos e
trinta e sete reais), Item 7 – 225 frascos de dieta liquida nutricionalmente completa
hiperproteica suplementada com arginina. indicada para cicatrização de feridas gerais,
incluindo ulceras de decubito. densidade calorica de 1,0 - 1,5 kcal/ml. o produto deve
atender a distribuição energetica minima ( em 100 ml): 20 % de proteinas (minimo de
10% de arginina) , 49% de carboidratos (100% de maltodextrina) e 23% de lipideos.
enriquecida com vitaminas e minerais com suplementação relacionada à cicatrização
9zinco, vitaminas c, a e e, selenio e cobre). deve ser isento de lactose sacarose e gluten. com sabor. embalagem de 200 ml, cota principal, no valor total do item de R$
3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais);
- Ricardo Rubio - EPP, CNPJ nº 00.826.788/0001-90, primeira classificada para o:
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Item 4 – 216 Kg de dieta enteral nutricionalmente completa, balanceada, isenta de lactose, sacarose e glúten, predominantemente composta por proteína de soja, para uso
oral ou enteral. apresentação em po, sabor baunilha ( embalagem de 400 g a 900 g),
cota Principal, no valor total do item de R$ 9.933,84 (nove mil, novecentos e trinta e
três reais e oitenta e quatro centavos);
- Samapi Cirúrgica Ltda - EPP, CNPJ nº 05.464.427/0001-64, primeira classificada
para o: Item 4 – 72 Kg de dieta enteral nutricionalmente completa, balanceada, isenta
de lactose, sacarose e glúten, predominantemente composta por proteína de soja, para
uso oral ou enteral. apresentação em po, sabor baunilha ( embalagem de 400 g a 900
g), cota reservada a ME e EPP, no valor total do item de R$ 3.298,32 (três mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos);
- Drogaria Popular Melhor Preço Ltda – EPP, CNPJ nº 11.670.466/0001-10, primeira classificada para o: Item 7 – 75 frascos de dieta liquida nutricionalmente completa hiperproteica suplementada com arginina. indicada para cicatrização de feridas
gerais, incluindo ulceras de decubito. densidade calorica de 1,0 - 1,5 kcal/ml. o produto deve atender a distribuição energetica minima ( em 100 ml): 20 % de proteínas
(minimo de 10% de arginina) , 49% de carboidratos (100% de maltodextrina) e 23%
de lipídeos. enriquecida com vitaminas e minerais com suplementação relacionada
à cicatrização 9zinco, vitaminas c, a e e, selenio e cobre). deve ser isento de lactose
sacarose e gluten. com sabor. embalagem de 200 ml, cota reservada a ME e EPP, no
valor total do item de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinqüenta centavos).
2) DESCLASSIFICAR a empresa Ricardo Rubio EPP, CNPJ nº 00.826.788/000190, primeira classificada para o Item 06 - 30 latas de modulo de fibras alimentar para
nutrição oral e enteral, da Cota Reservada, uma vez que a amostra não atende as
especificações do edital, conforme parecer da secretaria requisitante nas fls nº 393 do
presente processo.
Em face da classificação ocorrida, abre-se o prazo para a interposição de recurso, conforme determina o art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/02. Valinhos, 03 de janeiro
de 2018. Alcindo Sebastião Marcon - Pregoeiro
PROCESSO DE COMPRAS Nº 554/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 244/2017 – O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que decidiu CLASSIFICAR a empresa Paulo Leandro Marculino Leite Comércio de Produtos para Higienização - ME , CNPJ nº
26.946.029/0001-54, primeira classificada para os: Lote 1 - Hipoclorito de Sódio/
Alcool/Sabonete Líquido/Desinfetante/Sabão - Item 1 – 50 Galões de 5 Litros de
Solução de hipoclorito de sódio a 1%(um)por cento de cloro ativo, ação desinfetante
e Anti-séptica (bactericida e virucida, Item 2 – 30 Frascos de 1 Litro de Alcool 70%,
Item 3 – 30 galões de 5 Litros de Sabonete Cremoso Bactericida Ph neutro- com
princípio ativo a base de clorexidina 0,4% ou triclosan 0,5%, cremoso translúcido e
inodoro, Item 4 – 65 galões de 5 litros de Desinfetante Liquido superconcentrado Alto poder de limpeza e ação bactericida, ph 4 a 6, fungicida e biocida, com posição
: Cloreto de Alquil Benzil Amonia , Item 5 – 10 galões de 5 litros de Detergente
líquido neutro concentrado - Altamente eficaz na lavagem manula de pratos, talheres,
fórmica, geladeiras, limpeza geral de pisos, Item 6 – 20 Pacotes de 05 barras de 200
g cada de Sabão Glicerinado, Item 7 – 40 caixas ou sacos plásticos de 1kg de Sabão
em pó, no valor total do lote de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), Lote 2 Utensílios de Limpeza – Item 1 – 10 Unidades de Escova Oval de Nylon com base de
madeira, Item 2 – 40 unidades de Pano de Copa 100% algodão, nas medidas mínimas
de 40x70cm, Item 3 – 40 pacotes de Esponja de aço, pacotes com 08(oito) unidades
cada, Item 4 – 90 unidades de Esponja para limpeza - dupla face, medindo no mínimo
110x75x20mm, Item 5 – 200 unidades de Pano de chão, branco, 100% algodão, 40x
70 cm, lavado, alvejado, tipo saco, mínimo de 10fios por cm2, 1ª linha, Item 6 – 60
unidades de Rodo de madeira 60cm - cabo de aproximadamente 1,30m 9 ( um metro
de trinta centímetros), Item 7 – 35 unidades de Vassoura de Nylon com Cabo revestido
Cerdas em poliprópileno, aproximadamentge (4x21,5x5)cm, Item 8 – 25 unidades de
Vassoura de Palha 05(cinco) fios com cabo- Tipo Caipira Com aproximadamente 50
(cinquenta) fios por amarra, Item 9 – 30 unidades de Balde Plástico , com capacidade
de 20 l (vinte) litros, com alça de metal, Item 10 – 12 unidades de Suporte para Sabonete Líquido (dispenser), com reservatório de 900ml, Item 11 – 15 pares de Luva
de latex flocada com palma anti-deslizante - Tamanho “P” (pequeno), Item 12 – 35
pares de Luva de latex flocada com palma anti-deslizante - Tamanho “M” (médio),
Item 13 – 35 pares de Luva de latex flocada com palma anti-deslizante - Tamanho
“G” (Grande), Item 14 – 1000 unidades de Saco Plástico preto para lixo, com capacidade de 40(quarenta) litros, Item 15 – 900 unidade de Saco Plástico preto para lixo,
com capacidade de 100(cem) litros, no valor total do item de R$ 3.500,00 ( três mil e
quinhentos reais).
Revogar o Lote 03 - Papel Higiênico e Papel Toalha conforme parecer de fls, 255 da
Secretaria requisitante, devido aos preços estarem acima da reserva.
Em face da classificação ocorrida, abre-se o prazo para a interposição de recurso, conforme determina o art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/02. Valinhos, 08 de Janeiro de
2018. Pedro Jenkino do Carmo - Pregoeiro
PROCESSO DE COMPRAS Nº 556/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 246/2017 – O Pregoeiro, no uso de suas atribuições
legais, COMUNICA que decidiu CLASSIFICAR a empresa PLABO SONSINO
SILVA-ME, CNPJ nº 26.157.393/0001-35, primeira classificada para os Lote 01
– “lâmpadas e reatores”, composto do seguintes itens: Item 01: 200 unidades de
Lâmpada fluorescente 40w; Item02: 50 unidades de Reator Eletrônico Bivolt 01x40W
AFP; item 03: 100 unidades de Reator Eletrônico Bivolt 02x40W AFP; item 04: 100
unidades de Lâmpada Fluorescente HO 110watts; item 05: 80 unidades Lâmpada Econômica espiral 85wx 220 volts - E-40; item 06:50 unidades de Lâmpada de vapor metálico 400watts -E-40, com seu respectivo reator externo, AFP; item 07: 50 unidades
de Lâmpada de Vapor Metálico Tubular 400 watts - E-40, com seu respectivo reator
interno , AFP; item 08: 50 unidades de Reator para lâmpada HO 110 w, Bivolt; item
09: 50 unidades de Lâmpada de Econômica Espiral 45w x220volts -E-40 ; item 10: 50
unidades de Lâmpada de vapor metálico, tubular 400 watts -E-40, com seu respectivo
reator Externo , AFP; item 11: 50 unidades de Lâmpada de vapor metálico tubular 400
watts- E-40, com seu respectivo reator do tipo integrado, com alto fator de potência,
no valor total do lote 01 de R$33.000,00 (trinta e três mil reais); Lote 02 – “refletores”, composto dos seguintes itens: Item 01: 50 unidades de Refletor Retangular para
lâmpada de vapor metálico de 400w; item 02: 10 unidades de Refletor de emergência
com lâmpada a led, no valor total do lote 02 de R$2.079,00 (dois mil e setenta e nove
reais); Lote 03 – “ Cintas, Abraçadeiras, Arames e Desingripante”, composto dos
seguintes itens: Item 01: 100 unidades de Cintas de Nylon 950mm (abraçadeira); item
02: 10 quilos de Arame Galvanizado nº14; item 03: 10 quilos de Arame Galvanizado
nº16; item 04: 1.500 unidades de Abraçadeira Hellerman 300mm; item 05: 100 unidades de Cintas de Nylon 600mm (abraçadeira); item 06: 45 Rolos de Fita Isolante de
alta fusão 19mmx 10metros; item 07: 100 rolos de Fita Isolante 19mm x 20 metros ;
item 08: 06 unidades de Desingripante para parte elétrica em spray- 300ml, no valor
total do lote 03 de R$2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa reais); Lote 04 – “Co-
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nector, Soquetes, Plugs, Reles e Contatores”,composto dos seguintes itens: Item 01:
300 unidades de Conector tipo pircing 10-95; item 02: 50 unidades de Conector tipo
Pircing 25-150; item 03: 50 unidades de Soquete anti vibratório para lâmpada fluorescente com engate rápido; item 04: 10 unidades de Timer Digital para painel com 20
programações diárias 220volts, para quadro sistema DIN.; item 05: 200 unidades de
Plug macho 2P+T10 amperes; item 06: 200 unidades de Plug Fêmea 2p +T10 ampres;
item 07: 100 unidades de Soquete para lâmpada HO macho; item 08: 100 unidades de
Soquete para lâmpada HO fêmea; Item 09 : 300 metros de Eletroduto Flexível pesado
1” COM GUIA; item 10 : 05 unidades de Caixa de comando com pintura eletrostática
300x200x200; item 11: 30 unidades de Rele Fotocélula 220 volts; item 12: 30 unidades de Base para rele fotocélula 220 volts - 1200 watts (pp3); item 13: 12 unidades de
Contator Trifásico 220v- 50A; item 14: 10 unidades de Contator Trifásico 220v 80ª,
no valor total do lote 04 de R$14.000,00 (quatorze mil reais). Em face da classificação
ocorrida, abre-se o prazo para a interposição de recurso, conforme determina o art. 4º,
inciso XVIII da Lei nº 10.520/02. Valinhos, 08 de Janeiro de 2018. Pedro Jenkino do
Carmo - Pregoeiro
PROCESSO DE COMPRAS Nº 272/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017 – O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que decidiu DESCLASSIFICAR a empresa AA Pedra Bruta
Comércio de Materiais para Construção Ltda. ME, CNPJ nº 16.907.212/0001-97,
primeira classificada para Item 01 - fornecimento parcelado de tijolo de barro comum,
uma vez que o valor está acima da reserva orçamentária, conforme parecer da secretaria requisitante nas fls nº 161 do presente processo.
Em face da desclassificação ocorrida, abre-se o prazo para a interposição de recurso,
conforme determina o art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/02.
Valinhos, 08 de janeiro de 2018. Alcindo Sebastião Marcon - Pregoeiro
HOMOLOGAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO 418/2017
PREGÃO PRESENCIAL 171/2017
Com base nos elementos constantes neste Processo de compras e considerando a adjudicação do procedimento licitatório em questão pelo senhor Secretário de Licitações,
Compras e Suprimentos, HOMOLOGO o objeto da licitação a empresa vencedora
Super Food Alimentos Ltda EPP, CNPJ nº 27.339.484/0001-54, primeira classificada
para o Item 1 – 8.000 quilos de arroz agulhinha, beneficiado, polido, grãos inteiros,
longo fino, tipo 1, embalagem em pacotes de 05 quilos cada, em saco plástico transparente e atóxico, limpos e não violados, resistentes e acondicionados em fardos lacrados, no valor total do item de R$ 18.320,00 (dezoito mil, trezentos e vinte reais).
Valinhos, 05 de janeiro de 2018. Orestes Previtale Júnior - Prefeito Municipal.
PROCESSO LICITATÓRIO 565/2017
PREGÃO PRESENCIAL 248/2017
Com base nos elementos constantes neste Processo de compras e considerando a adjudicação do procedimento licitatório em questão pelo senhor Secretário de Licitações,
Compras e Suprimentos, HOMOLOGO o objeto da licitação a empresa vencedora
Magrão Comércio de Alimentos EIRELI ME, CNPJ nº 25.019.101/0001-35, primeira
classificada para os: Lote 01 – Lanches, contendos os itens: Item 01 - Fornecimento
de até 2.100 (dois mil e cem) unidades de lanches resfriados (lanches) naturais, com
no mínimo 150grs (cento e cinqüenta)gramas cada, embalados em filme plástico e em
embalagem de papel ou plástico, sendo que o lanche será composto de no mínimo de
três fatias de pão semi integral ou integral, um tipo de patê e recheio diversos - (frango, salame, light, atum, mussarela, presunto e queijo e similares) devendo indicar na
parte externa da embalagem de papelão ou plástico a data de fabricação e a validade
do mesmo; Item 02 - Fornecimento de até 2.100 (dois mil e cem) unidades de lanches
resfriado de pão tipo baguet, com no mínimo 150grs (cento e cinquenta) gramas cada,
embalados em envelopes plásticos, composto de duas fatias de pão e recheio diversos
(frango, salame, light, atum, mussarela, presunto e queijo e similares), devendo ter na
parte externa da embalagem a data de fabricação e a validade do mesmo., no valor
total do lote R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais);
Lote 02- Refrigerante , contendo o: Item 01 - Fornecimento de 4.200 (quatro mil)
latas de refrigerantes, com 350ml cada, marcas existentes no mercado, no valor total
do lote de R$ 12.390,00 (doze mil, trezentos e noventa reais).
Valinhos, 05 de janeiro de 2018. Orestes Previtale Júnior - Prefeito Municipal.
PROCESSO LICITATÓRIO 526/2017
PREGÃO PRESENCIAL 228/2017
Com base nos elementos constantes neste Processo de compras e considerando a adjudicação do procedimento licitatório em questão pelo senhor Secretário de Licitações,
Compras e Suprimentos, HOMOLOGO o objeto da licitação a empresa vencedora J
M M Paula Garcia Distribuidora - Me, CNPJ nº 20.740.314/0001-38, primeira classificada para a contratação de empresa especializada para o eventual fornecimento
de espessante instantâneo, a fim de atender ordens judiciais, Item 1 – 180 latas de
espessante alimentar, instantâneo, sem sabor, isento de sacarose e lactose, contendo
cada lata no mínimo 300 (trezentos) gramas, no valor total do item de R$ 14.580,00
(quatorze mil, quinhentos e oitenta reais).
Valinhos, 05 de janeiro de 2018. Orestes Previtale Júnior - Prefeito Municipal.
PROCESSO LICITATÓRIO 584/2017
PREGÃO PRESENCIAL 258/2017
Com base nos elementos constantes neste Processo de compras e considerando a adjudicação do procedimento licitatório em questão pelo senhor Secretário de Licitações,
Compras e Suprimentos, HOMOLOGO o objeto da licitação a empresa vencedora
Confortbrisa Serviços e Locações de Equipamentos para Climatização Ltda, CNPJ nº
19.915.138/0001-49, primeira classificada para a Contratação de empresa especializada para a locação e instalação de até 26 (vinte e seis) climatizadores evaporativos,
sem névoa, a serem instalados no Parque de Feiras e Exposições Monsenhor Bruno
Nardini, na cidade de Valinhos, São Paulo, durante a realização da 69ª Festa do Figo e
24ª Expogoiaba, a ser realizada no período de 20 de janeiro a 04 de fevereiro de 2018,
no valor total do item de R$ 28.080,00 (vinte e oito mil e oitenta reais).
Valinhos, 05 de janeiro de 2018. Orestes Previtale Júnior - Prefeito Municipal.
PROCESSO LICITATÓRIO 553/2017
PREGÃO PRESENCIAL 243/2017
Com base nos elementos constantes neste Processo de compras e considerando a
adjudicação do procedimento licitatório em questão pelo senhor Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos, HOMOLOGO o objeto da licitação a empresa
vencedora ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA - ME, CNPJ nº
10.721.486/0001-00, primeira classificada para os: LOTE 01 - Torneiras e Válvulas
– Item 1 - 60 UN Torneira para lavatório em metal cromado C-23; Item 2 – 30 UN
Torneira de jardim, tipo borboleta de 3/4” com bico de 3/4”; Item 3 – 30 UN Torneira
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para pia de cozinha longa, de metal cromado de 1/2”; Item 4 – 10 UN Válvulas para
lavatório de metal 7/8”, sem ladrão, no valor total do lote de R$ 2.855,00 (dois mil,
oitocentos e cinquenta e cinco reais); LOTE 02 – Tubos e conexões – Item 1 – 10
Barras de 6 (seis) metros Tubo de PVC Marrom 3/4”; Item 2 – 300 Metros Tubo de
PEAD 20mm preto/azul ( mangueira); Item 3 - 05 Barras de 6(seis) metros Tubo de
PVC Marrom 1/2”; Item 4 – 20 UN TE de PEAD preto de 20mm; Item 5 – 300 Metros Mangueira de Sucção Azul de 2” (50mm) para esgoto; Item 6 – 60 UN Joelho de
Redução de PVC Rígido 3/4” x 1/2”; Item 7 – 30 UN Luva de PVC Marrom Correr
20mm; Item 8 – 20 UN Luva de PVC Marrom correr 50mm; Item 9 – 100 UN Registro de pressão de PEAD 1/2” para ligação predial; Item 10 – 40 UN Engatex de PVC
Resistente de 40 cm; Item 11 – 50 UN Sifão Corrugado branco PVC resistente; Item
12 – 100 Rolos Fita Veda Rosca 50metros x 19mm resistente, com valor total do lote
de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais); LOTE 03 – Reparos – Item 1 – 30 UN Reparo
para válvula Hidra Master Luxo de 1/12”-DN40- cod 2520; Item 2 – 15 UN Reparo
para caixa acoplada completa; Item 3 – 20 UN Reparo para válvula de descarga DocoL DN40 de 1.1/2”; Item – 4 – 03 UN Reparo para caixa acoplada de deficiente físico
– completo; com valor total do lote de R$ 2.951,80 (dois mil, novecentos e cinquenta
e um reais e oitenta centavos).
Valinhos, 05 de janeiro de 2018. Orestes Previtale Júnior - Prefeito Municipal.
PROCESSO LICITATÓRIO 566/2017
PREGÃO PRESENCIAL 249/2017
Com base nos elementos constantes neste Processo de compras e considerando a adjudicação do procedimento licitatório em questão pelo senhor Secretário de Licitações,
Compras e Suprimentos, HOMOLOGO o objeto da licitação as empresas vencedoras:
J. C. S. Ramos Sonorização ME, CNPJ nº 07.137.387/0001-71, primeira classificada
para o Lote 01 - Contratação de empresa especializada para a locação, instalação e
operação do sistema de som e iluminação do PALCO 01, durante a realização da 69ª
Festa do Figo e 24ª Expogoiaba, no valor total de R$13.580,00 (treze mil, quinhentos
e oitenta reais);
- Pablo Sonsino Silva ME, CNPJ nº 26.157.393/0001-35, primeira classificada para
os: Lote 02 - Contratação de empresa especializada para a locação, instalação e operação do sistema de som e iluminação do ESPAÇO TENDA DO ROCK, durante a
realização da 69ª Festa do Figo e 24ª Expogoiaba, no valor total de R$ 5.500,00 (cinco
mil e quinhentos reais); Lote 04 - Contratação de empresa especializada para a locação, instalação e operação do sistema de som do CERIMONIAL DE ABERTURA e
LEILÃO DE FRUTAS, durante a realização da 69ª Festa do Figo e 24ª Expogoiaba,
no valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); Lote 05- Contratação de empresa especializada para a locação, instalação e operação do sistema de som da ÁREA
DE SKATE, durante a realização da 69ª Festa do Figo e 24ª Expogoiaba, no valor total
de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
- Soundness Soluções em Eventos, Sonorização e Iluminação Ltda. ME, CNPJ nº
09.102.324/0001-05, primeira classificada para o Lote 03- Contratação de empresa
especializada para a locação, instalação e operação do sistema de som e iluminação do
ESPAÇO ADONIRAN, durante a realização da 69ª Festa do Figo e 24ª Expogoiaba,
no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais);
Valinhos, 05 de janeiro de 2018. Orestes Previtale Júnior - Prefeito Municipal.
PROCESSO LICITATÓRIO 537/2017
TOMADA DE PREÇOS 002/2017
Com base nos elementos constantes neste Processo de compras e considerando a adjudicação do procedimento licitatório em questão pelo senhor Secretário de Licitações,
Compras e Suprimentos, HOMOLOGO o objeto da licitação a empresa vencedora
Correa & Barnabé Produções Ltda., CNPJ nº 15.129.214/0001-30, vencedora do certame que tem como objeto a autorização onerosa de uso de área pública, para a instalação, operação e exploração de Parque de Diversões a ser instalado no Parque Municipal de Feiras e Exposições “Monsenhor Bruno Nardini”, na cidade de Valinhos,
durante a realização da 69ª Festa do Figo e 24ª Expogoiaba, a ser realizada no período
de 20 de janeiro a 04 de fevereiro de 2018, no valor total de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), a ser pago para a Prefeitura do Municipio de Valinhos.
Valinhos, 05 de janeiro de 2018. Orestes Previtale Júnior - Prefeito Municipal.
PROCESSO LICITATÓRIO 538/2017
TOMADA DE PREÇOS 003/2017
Com base nos elementos constantes neste Processo de compras e considerando a adjudicação do procedimento licitatório em questão pelo senhor Secretário de Licitações,
Compras e Suprimentos, HOMOLOGO o objeto da licitação a empresa vencedora
EDSON DONIZETI ALVES – LOCAÇÕES - ME, CNPJ nº 18.649.054/0001-48,
vencedora do certame que tem como objeto a exploração do fornecimento de cervejas,
refrigerantes, água engarrafada com ou sem gás, gelo consumível e não consumível
e chopps, para comercialização na Àrea de alimentação da 69ª Festa do Figo e 24ª
Expogoiaba, a ser realizada no Parque Municipal de Feiras e Exposições “Monsenhor
Bruno Nardini, no valor total de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
Valinhos, 05 de janeiro de 2018. Orestes Previtale Júnior - Prefeito Municipal.
PROCESSO LICITATÓRIO 564/2017
PREGÃO PRESENCIAL 247/2017
Com base nos elementos constantes neste Processo de compras e considerando a
adjudicação do procedimento licitatório em questão pelo senhor Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos, HOMOLOGO o objeto da licitação a empresa
vencedora: R.S. Oliveira Comércio, Serviços e Distribuidora EIRELI ME, CNPJ nº
26.356.278/0001-90, primeira classificada para a contratação de empresa especializada na locação de tendas a serem instaladas durante a realização da 69ª Festa do Figo e
24ª Expogoiaba, a ser realizada no Parque de Feiras e Exposições Monsenhor Bruno
Nardini, Município de Valinhos – SP, no período de 20 de janeiro a 04 de fevereiro de
2018, no valor total do item de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais).
Valinhos, 05 de janeiro de 2018. Orestes Previtale Júnior - Prefeito Municipal.
PROCESSO LICITATÓRIO 419/2017
PREGÃO PRESENCIAL 172/2017
Com base nos elementos constantes neste Processo de compras e considerando a adjudicação do procedimento licitatório em questão pelo senhor Secretário de Licitações,
Compras e Suprimentos, HOMOLOGO o objeto da licitação a empresa vencedora:
Eletroteste Manutenções Elétricas Ltda. EPP, CNPJ nº 64.941.818/0001-91, primeira
classificada para a contratação de empresa especializada, para a execução com fornecimento de todos os materiais necessários para a realização de manutenção preventiva
e corretiva, na cabine primaria de 15kV do parque de exposições, na cabine primaria
de 15kV do ginásio municipal de esportes e do posto transformação de 15kV do palco II, todos localizados no recinto do parque municipal Monsenhor Bruno Nardini,
situado na R. dom João VI, 82 - parque Terranova, valinhos - SP, no valor total de R$
59.491,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais).
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Valinhos, 05 de janeiro de 2018. Orestes Previtale Júnior - Prefeito Municipal.
PROCESSO LICITATÓRIO 450/2017
PREGÃO PRESENCIAL 193/2017
Com base nos elementos constantes neste Processo de compras e considerando a adjudicação do procedimento licitatório em questão pelo senhor Secretário de Licitações,
Compras e Suprimentos, HOMOLOGO o objeto da licitação a empresa vencedora:
L.P. Santos Atacadista ME, CNPJ nº 24.926.663/0001-08, primeira classificada para o
Item 01: 200 (duzentas) latas de fórmula infantil de alimento em pó para lactente de 0
a 6 meses, com proteínas lácteas (pelo menos 70% de proteína de soro de leite), com
lactose como fonte exclusiva de carboidrato e com probiótica (4g/l mantendo uma relação gos/fos=9:1); possui um mix de gorduras que inclui os ácidos graxos essenciais
além de vitaminas e minerais. Apresentação em lata de 400 (quatrocentos) gramas, no
valor total de R$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais).
Valinhos, 05 de janeiro de 2018. Orestes Previtale Júnior - Prefeito Municipal.
PROCESSO LICITATÓRIO427/2017
PREGÃO PRESENCIAL 180/2017
Com base nos elementos constantes neste Processo de compras e considerando a adjudicação do procedimento licitatório em questão pelo senhor Secretário de Licitações,
Compras e Suprimentos, HOMOLOGO o objeto da licitação as empresas vencedoras:
Fergavi Comercial Ltda - EPP, CNPJ nº 14.968.227/0001-30, primeira classificada
para os: Item 1 – 40 Peças carretel para roçadeira lateral, no valor total do item de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais); Item 9 – 30 Peças carrinho de mão, no valor total do
item de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais); Item 13 – 20 peças pá de bico nº 3
em aço carbono temperado de alta qualidade e resistência, pintura eletrostática a pó,
com cabo, com valor total do item de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); a
empresa Candido & Cia Comercio de EPI – Ltda – EPP, CNPJ nº 17.209.732/000199, primeira classificada para os: Item 2 – 15 Peça abafador de ruídos, com valor total
do Item de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais); Item 3 – 100 UN cone
plástico – laranja, com valor total do item de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais);
Item 4 – 40 Par perneira de couro p/ proteção de operador de roçadeira, com valor total
do item de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais); Item 7 – 40 Peças avental de
raspa, com valor total do item de R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais); a empresa
Aguinaldo José Benatti Me, CNPJ nº 07.625.266/0001-79, primeira classificada para
os: Item 5 – 40 Peças protetor facial c/ tela de 10”, com valor total do item de R$
840,00 (oitocentos e quarenta reais); Item 8 – 80 Peça luva de vaqueta cano curto, com
valor total de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais); Item 10 – 40 Peças rastelo
metálico com regulagem (rabo de pavão, com valor total do item de R$ 712,00 (setecentos e doze reais); a empresa Eletrificar Serviços de Manutenção Elétrica e Hidráulica Ltda - ME, CNPJ nº 14.650.232/0001-08, primeira classificada para os: Item 6 – 80
Peças óculos de segurança em policarbonato cinza, tipo rio de janeiro, com valor total
do item de R$ 160,00 (cento e sessenta reais); Item 11 – 20 Peças pá quadrada grande
com cabo, com valor total do item de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais); a
empresa Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas LTDA – EPP, CNPJ
nº 21.500.755/0001-25, primeira classificada para os: Item 12 – 20 Peças enxada larga
2,5 libras em aço carbono temperado de alta qualidade e resistência, pintura eletrostática a pó, com cabo de madeira resistente e bem fixado a enxada de 150 cm, com valor
total do item de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais); Item 14 – 15 Peças roçadeira
lateral, com valor total do item de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), nas estritas
condições constantes do edital licitatório.
Valinhos, 05 de janeiro de 2018. Orestes Previtale Júnior - Prefeito Municipal.
PROCESSO LICITATÓRIO 333/2017
PREGÃO PRESENCIAL 140/2017
Com base nos elementos constantes neste Processo de compras e considerando a adjudicação do procedimento licitatório em questão pelo senhor Secretário de Licitações,
Compras e Suprimentos, HOMOLOGO o objeto da licitação as empresas vencedoras:
- Medimport Comércio de Produtos Hospitalares Eireli - EPP, CNPJ nº
03.434.334/0001-61, primeira classificada para o: Lote 1 – Abaixador de Língua ITEM 01: 240 (duzentos e quarenta),abaixador de lingua de madeira, descartável,
formato convencional, com extremidades arredondadas, 14 cm de comprimento, 1,4
cm de largura, 0,2 cm de espessura, isento de rebarbas. embalagem com dados de
identificação e procedência. pacotes com 100 unidades embalagens que contenham
externamente dados de rotulagem, no valor total do lote de R$ 720,00 (setecentos e
vinte reais);
- Farma 2 Produtos para Saúde Ltda, CNPJ nº 24.826.631/0001-22, primeira classificada para os: Lote 5 – Atadura Crepe - item 01 - 200 (duzentas) dúzias atadura de
crepe 10 cm x 1,80 m - 13 fios , com 13 fios cm² , medindo 10 cm de largura com 1,80
metros de comprimento desenrolado em repous, contendo massa por unidade de 21,8
gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento
na lateral sem fios soltos, expessura e textura uniformes, apresentando elasticidade e
maciez adequada a sua finalidade. Item 02 - 200 (duzentas) duzias de atadura de crepe
15 cm x1,80 m - 13 fios cm² , medindo 15 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolado em repous, contendo massa por unidade de 32,7 gr confeccionada
com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios
soltos, expessura e textura uniformes, apresentando elasticidade e maciez adequada a
sua finalidade. Item 03 - 40 (quarenta) duzias de atadura de crepe 20 cm x 1,8 m, com
valor total do lote de R$ 2.728,00 (dois mil, setecentos e vinte e oito reais); Lote 11 –
Cateter - ITEM 01: 480 (quatrocentos e oitenta) unidades de cateter tipo óculos, embalagem individual, contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação
e validade, registro na anvisa e ms.; Item 02 - 40 (quarenta) unidades de cateter nasal
de oxigênio nº 06; Item 03 - 40 (quarenta) unidades de cateter nasal de oxigênio nº 12,
com valor total do lote de R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais); Lote 15 – Eletrodo para monitor cardiológico - Item 01 - 12.000(doze) mil unidades de eletrôdo
para monitor cardiológico eletrodo para monitor cardiológico descartável, composto
por espuma de polietileno, filme de polipropileno, silicone, botão de aço inoxidável,
plástico coberto com ag/agcl, espuma de poliuretano, tampa de polipropileno, adesivo,
com valor do lote de R$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); Lote 18 – Esparadrapo - Item 01 - 120 (cento e vinte) rolos de esparadrapo 10 x 4,5 esparadrapo
10 x 4,5, impermeável, composto de tecido 100% algodão, com resina acrílica de impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina,
fácil de rasgar, excelente flexibilidade, com valor total do lote de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); Lote 20 – Fita Micro/Hipoalergênica - Item 01 - 480 (quatrocentos e oitenta) rolos de fita micro/hipoalergênica 5,0 x 10, fita adesiva cirúrgica, medindo 5,0 x 10m. constituída de rayon viscoso não trancado, poroso, hipoalérgico,
atóxico, superfície adesiva impregnada de substância a base de éter sintético, com
valor total do lote de R$ 1.460,00 (mil, quatrocentos e sessenta reais); Lote 21 – Fralda Descartável Geriátrica - Item 01 - 14(quatorze)pacotes contendo oito fraldas descartavel geriatrica cada, tamanho medio contendo gel para absorcao por toda a fralda,
fita adesiva e elastico de fio triplo para evitar vazamento, fitas adesivas reposiciona-
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veis para fixacao sem perda de aderencia. confeccionada em material hipoalergico e
ataxico; Item 02 - 30 (trinta) pacotes contendo oito fraldas geriátrica tamanho grande
descartável, contendo gel para absorção por toda a fralda, fita adesiva e elástico de fio
triplo para evitar vazamento, fitas adesivas reposicionáveis para fixação sem perda de
aderência. confeccionada em material hipoalérgico e atóxico, com valor total do lote
de R$ 312,40 (trezentos e doze reais e quarenta centavos); Lote 23 – Gazes - Item 01
- 12.000 (doze mil) pacotes de gazes 7,5 x 7,5 estéril c/10 compressa de gases 7,5 x
7,5, 13 fios cm2, esteril 100% algodão, sendo tipo tela 15 x 30cm, aberta ou tipo crochê 7,5cm x 30 cm aberta , alvejada , hidrofilizada, isenta de resíduos e impurezas,
manchas, falhas, sem filamento radiopaco, branqueadas, isenta de alvejante óptico e
amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos, trama fechada, textura uniforme, com valor total do lote de R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais); Lote 34 – Sonda ASP. Traqueal - Item 01 - 100 ( cem) unidades de sonda asp. traqueal nº 6 s/ valvula, nº 10, siliconizada, estéril, atóxica,
apirogênica, transparente, descartável, flexível, com conexão contendo dispositivo
para fechamento; Item 02: 100 (cem) unidades de sonda asp. traqueal s/ valvula, nº 12,
siliconizada, estéril, atóxica, apirogênica, transparente, descartável, flexível, com conexão contendo dispositivo para fechamento; Item 03 - 100 (cem) peças de sonda asp.
traqueal s/ valvula, nº 14, siliconizada, estéril, atóxica, apirogênica,transparente, descartável, flexível, com conexão contendo dispositivo para fechamento; Item 04 - 100
(cem) unidades de sonda asp. traqueal s/ valvula, nº 16, siliconizada, estéril, atóxica,
apirogênica,transparente, descartável, flexível, com conexão contendo dispositivo
para fechamento; Item 05:100 (cem) unidades de sonda asp. traqueal s/ valvula, nº 20,
siliconizada, estéril, atóxica, apirogênica, transparente, descartável, flexível, com conexão contendo dispositivo para fechamento; Item 06 - 100 (cem) unidades de sonda
asp. traqueal s/ valvula, nº 8, siliconizada, estéril, atóxica, apirogênica, transparente,
descartável, flexível, com conexão contendo dispositivo para fechamento, com valor
total do lote de R$ 300,00 (trezentos reais); Lote 36 – Sonda Nasogástrica - Item 01 100 (cem) unidades de sonda nasogástrica longa nº 06, descartável, confeccionada em
polivinil, siliconizada,flexível, atóxica, apirogênica, transparente, com conexão contendo dispositivo para fechamento; Item 02 - 100 (cem) unidades de sonda nasogástrica longa nº 08, descartável, confeccionada em polivinil, siliconizada, flexível, atóxica,
apirogênica, transparente, com conexão contendo dispositivo para fechamento; Item
03 - 100 (cem) unidades de sonda nasogástrica longa nº 10, descartável, confeccionada
em polivinil, siliconizada, flexível, atóxica, apirogênica, transparente, com conexão
contendo dispositivo para fechamento; Item 04 - 100 (cem) unidades de sonda nasogástrica longa nº 12, descartável, confeccionada em polivinil, siliconizada, flexível,
atóxica, apirogênica, transparente, com conexão contendo dispositivo para fechamento; Item 05 - 100 (cem) unidades de sonda nasogástrica longa nº 14, descartável, confeccionada em polivinil, siliconizada, flexível, atóxica, apirogênica, transparente, com
conexão contendo dispositivo para fechamento Item 06 – 100 (cem) unidades de
sonda nasogástrica longa nº 18, descartável, confeccionada em polivinil, siliconizada,
flexível, atóxica, apirogênica, transparente, com conexão contendo dispositivo para
fechamento; Item 07 - 100 (cem) unidades de sonda nasogástrica longa nº 20, descartável, confeccionada em polivinil, siliconizada,flexível, atóxica, apirogênica, transparente, com conexão contendo dispositivo para fechamento; Item 08:100(cem) unidades de sonda uretral plástica nº 10, descartável, confeccionada em polivinil,
siliconizada, flexível, atóxica, apirogênica, transparente, com conexão contendo dispositivo para fechamento; Item 09: 100 (cem) unidades de sonda uretral plástica nº 12,
descartável, confeccionada em polivinil, siliconizada, flexível, atóxica, apirogênica,
transparente, com conexão contendo dispositivo para fechamento, valor total do lote
de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais); Lote 37 – Sonda Uretral - Item 01 - 100
(cem) unidades de sonda uretral plástica nº 14, descartável, confeccionada em polivinil, siliconizada, flexível, atóxica, apirogênica, transparente, com conexão contendo
dispositivo para fechamento; Item 02 - 100 (cem) unidades de sonda uretral plástica nº
16, descartável, confeccionada em polivinil, siliconizada, flexível, atóxica, apirogênica, transparente, com conexão contendo dispositivo para fechamento; Item 03 - 100
(cem) unidades de sonda uretral plástica nº 18, descartável, confeccionada em polivinil, siliconizada, flexível, atóxica, apirogênica, transparente, com conexão contendo
dispositivo para fechamento; Item 04 - 100 (cem) unidades de sonda uretral plástica nº
4, descartável, confeccionada em polivinil, siliconizada, flexível, atóxica, apirogênica,
transparente, com conexão contendo dispositivo para fechamento; Item 05 - 100 (cem)
unidades de sonda uretral plástica nº 6, descartável, confeccionada em polivinil, siliconizada, flexível, atóxica, apirogênica, transparente, com conexão contendo dispositivo para fechamento; Item 06 - 100 (cem) unidades de sonda uretral plástica nº 8,
descartável, confeccionada em polivinil, siliconizada, flexível, atóxica, apirogênica,
transparente, com conexão contendo dispositivo para fechamento, com valor total do
lote de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais);
- SP Comércio e Serviço em Distribuição LTDA – ME , CNPJ nº 57.837.973/0001-05
como primeira classificada para os: Lote 10 – Canula - Item 01 - 12(doze) unidades
de canula orofaríngea (guedel nº 0), confeccionada em látex rígido, transparente e
atóxico, curvaturas adequadas à anatomia oral, dotada de orifício central, que garante
a ventilação, com bordas de segurança resistente a esterilização e desinfecção; Item
02 - 12(doze) unidades de canula orofaríngea ( guedel nº 3 ), confeccionada em látex
rígido, transparente e atóxico. curvaturas adequadas à anatomia oral, dotada de orifício central, qua garante a ventilação, com bordas de segurança resistente a esterilização e desinfecção, com valor total do lote de R$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta
centavos); Lote 12 – Cobertura para óbito - item 01: 20 (vinte) unidades de cobertura
para óbito tamanho médio, com valor total do lote de R$ 117,00 (cento e dezessete
reais); Lote 14 – Coletor - item 01 - 120 (cento e vinte) unidades de coletor diurese
sistema fechado, esterilizado em óxido de etileno, descartável, capacidade de 2000ml,
com escala para medir fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do
coletor, conector universal com ponto de coleta para amostra, com tampa protetora,
tubo extensor, alça sustentável, válvula antirefluxo e tubo de drenagem. embalagem
contendo dados de procedência, data de validade e esterilização com valor total do lote
de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais); Lote 19 - Fita crepe - Item 01: 240 (duzentos e quarenta) rolos de fita crepe 19 cm x 30 m, com boa aderência, em formato
de rolo, embalagem externa contendo dados de identificação e procedência, data de
fabricação, número do lote e registro na anvisa; Item 02 - 16 (dezesseis) rolos de fita
crepe para autoclave 1,6 cm x 30 m, com boa aderência em forma de rolo, embalagem
contendo externamente dados de identificação, procedência e data de validade, com
valor total do lote de R$ 602,40 (seiscentos e dois reais e quarenta centavos); Lote 25
– Haste Flexível de Polipropileno - item 01 - 16(dezesseis) caixas de haste flexível de
polipropileno, com pontas revestidas de algodão hidrófilo compacto nas extremidades
não estéril, antigerme, medindo aproximadamente 7 cm de largura e 0,3 cm, de diâmetro, que não solte lanugem, com valor total do lote de R$ 19,68 (dezenove reais e
sessenta e oito centavos); Lote 29 – Luva - Item 01 - 240 (duzentos e quarenta) pares
de luva cirúrgica estéril nº 6,5.; Item 02 - 240 (duzentos e quarenta) pares de luva cirúrgica estéril nº 8,5; Item 03 - 360 (trezentos e sessenta) pares de luva cirurgica estéril nº7,0 – pequena luva cirúrgica pequena, em látex, estéril, boasensibilidade tátil,
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formato anatômico, textura uniforme, resistente, sem falhas, envelopadas aos pares,
talcada ou lubrificada; Item 04 - 1.200(mil e duzentos) pares de luva cirurgica estéril
nº7,5 – média luva cirúrgica média, esteril, boa sensibilidade tátil, formato anatômico,
textura uniforme, resistente, sem falhas, envelopadas aos pares, talcada ou lubrificada;
Item 05 - 600 (siescentos) pares de luva cirurgica estéril nº8,0 – grande , luva cirúrgica
esteril grande, estéril, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme,
resistente, sem falhas, envelopadas aos pares, talcada ou lubrificada; Item 06 - 24(vinte e quatro) caixas de luva de vinil média - sem amido, hipoalergênica, sensibilidade
tátil, comprimento aproximado 24 cm , espessura 120 micras, cor transparente no tamanho médio; Item 07 -240(duzentos e quarenta) caixas de luva para procedimento
grande (látex).luva para procedimento grande, boa sensibilidade, tátil, formato anatômico, textura uniforme,resistente, sem falhas, ambidestra, talcada; Item 08 - 600 (seiscentas) caixas de luva para procedimento média (látex).luva para procedimento média, boa sensibilidade, tátil, formato anatômico, textura uniforme, resistente, sem
falhas, ambidestra, talcada; Item 09 - 600 (seiscentas) caixas de luva para procedimento pequena (látex). luva para procedimento pequena, boa sensibilidade, tátil, formato
anatômico, textura uniforme, resistente, sem falhas, ambidestra, talcada, com valor
total do lote de R$ 21.530,40 (vinte e um mil, quinhentos e trinta reais e quarenta
centavos); Lote 31 – Papel Grau Cirúrgico - Item 01 - 16 (dezesseis) rolos de papel
grau cirúrgico tubular 10cm x 100mts - papel grau cirúrgico para esterilização à vapor,
composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isenta de furos, rasgos, rugas, manchas, subtâncias tóxicas, corante, odores desagradáveis quando
umido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o seu uso normal, gramatura 60
a 80g/m2 e porosidade controlada; Item 02 -16 (dezesseis) rolos de papel grau cirúrgico tubular 20cm x 100m - papel grau cirúrgico para esterilização à vapor, composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isenta de furos, rasgos, rugas, manchas, subtâncias tóxicas, corante, odores desagradáveis quando umido
ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o seu uso normal, gramatura 60 a 80g/
m2 e porosidade controlada, com valor total do lote de R$ 1.744,80 (mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e oitenta centavos); Lote 32 – Papel lençol hospitalar – Item 01
- 240 (duzentos e quarenta) rolos de papel lencol hospitalar 70cm x 50m, branco, fabricado em papel reciclável, embalagem contendo orientações de armazenamento,
dados de identificação e procedência, com número do lote, com valor total do lote de
R$ 1.545,60 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos); Lote 35 –
sonda foley - Item 01 - 20 (vinte) unidades de sonda foley 3 vias nº 18; Item 02 20(vinte) unidades de sonda folley nº 08, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, flexível, com duas vias na extremidade distal e a proximal (ponta)
deverá ser arredondada com dois orifícios contra laterais. cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente; Item
03 - 20 (vinte) unidades de sonda folley nº 10, com balão, confeccionada em borracha
natural, siliconizada, flexível, com duas vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois orifícios contra laterais; Item 04 - 20 (vinte) peças
de sonda folley nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada,
flexível, com duas vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois orifícios contra laterais; Item 05 - 20 (vinte) unidades de sonda folley
nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, flexível, com duas
vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois orifícios contra laterais; Item 06 - 20 (vinte) unidades de sonda folley nº 16, com balão,
confeccionada em borracha natural, siliconizada, flexível, com duas vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois orifícios contra laterais; Item 07 - 20 (vinte) unidades de sonda folley nº 18, com balão, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, flexível, com duas vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois orifícios contra laterais; Item 08 - 20
(vinte) sonda folley nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, flexível, com duas vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois orifícios contra laterais; Item 09 - 20(vinte) unidades de sonda folley nº 22, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, flexível, com
duas vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois
orifícios contra laterais; Item 10 - 20 (vinte) unidades de sonda folley nº 24, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, flexível, com duas vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois orifícios contra
laterais, com valor total do lote de R$ 505,60 (quinhentos e cinco reais e sessenta
centavos);
- Biovalic Comércio de Equipamentos Médicos Ltda – ME, CNPJ nº 08.924.875/000191, primeira classificada para os: Lote 26 – Indicador Biológico - Item 01: 100 (cem)
unidades de floconetes de indicador biológico 3 horas - indicador biológico para vapor do tipo autoclave, com tempo de resposta de máximo 3 horas, por método de fluorescencia, indicado para controle biológico de ciclos de esterilização à vapor saturado
em esterilizadores equipados com pré-vácuo, com valor total do lote de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais); Lote 39 – Teste de Bowie-dick - Item 01: 24(vinte e quatro)
rolos de teste de bowie-dick, para vácuo , pacote-teste para verificação da eficiência
da bomba de vácuo de autoclave , constituído por duas folhas de teste impressas com
indicador químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas de um material
poroso, acondicionado em uma embalagem que forme um pacote, com valor total do
lote R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais).
Os lotes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 30, 33, 38 e 40 serão revogados
conforme Despacho de fls. 643 do Processo.
Valinhos, 08 de janeiro de 2018. Orestes Previtale Júnior - Prefeito Municipal.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E
PROJETOS PARTICULARES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2018
A Prefeitura do Município de Valinhos, por intermédio do Departamento de Gerenciamento de Projetos e Obras Particulares da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, NOTIFICA àcomparecer nesta Municipalidade os interessados abaixo descritos
para tratar de assuntos referente aos Processos Administrativos indicados:
0988/2005 - José Vitor Ribeiro - construção comercial - regularização
2980/2016 - Salvatore Urso - certidão - inf. sobre construção
3213/2009 - Maria Helena de Paula Shinozaki - construção residencial
3419/2006 - Luiz Cedran - construção comercial - regularização
3503/2016 - Solme do Brasil Ltda - alteração no C.A.E.
4588/2016 - Ribeiro da Silva & Ganzarolli Ltda - incrição no C.A.E.

Atos Oficiais

5

7756/1996 - Carlos Alberto Previtale e Outro - construção de posto de gasolina
8527/2015 - Mario Cesar Rogério - regularização residencial
8849/2014 - João Marcos de Paula - construção industrial
8853/2016 - Cesar Ferreira da Silveira - registro cadastral engenheiro
8875/2012 - Cleusa Rosani Borgmann - construção residencial
8967/2014 - SFT2 Negócios e Participações Ltda - redução IPTU - área verde
9263/2015 - Condomínio Residencial Morada das Nascentes - aprovação acesso a
lixeira para caminhão de recolhimento de recicláveis
9790/2014 - Fiorentino Empreendimentos Imobiliários Ltda
11856/2013 - Net Artur Indústria e Comércio de Caixas - projeto estação de radio-base
17807/2015 - Portela Arquitetos Ltda - inscrição no C.A.E.
Caso não haja manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, por parte do notificado, fará
com que o processo tenha movimentação indicada pelo interesse da Municipalidade.
E para que não se alegue ignorância, é expedido o presente Edital.
Valinhos, 05 de janeiro de 2018

ARQTª MARIÂNGELA CARVAS

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS PARTICULARES DIRETORA

ENGª MARIA SÍLVIA PREVITALE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - SECRETÁRIA

SECRETARIA DE SAÚDE
"PLANTÃO ATENDIMENTO SITUAÇÕES
EMERGENCIAIS" - PASE DECRETO N.º 5049 DE 13/01/99"
Atendendo ao contido no Decreto em referência, informamos os nomes
dos servidores que estarão de Plantão para Atendimento de Situações de
Emergência - PASE no mês de JANEIRO/2018.
Área Administrativa
Maristela Aparecida S. Fonseca - contato: (19) 991672106
CAFFI
Sandra Alves Rodrigues - contato: (19) 996461945
Área motorista do Departamento de Saúde Coletiva
Antonio Vito Pinheiro - contato: (19) 989372357
Valtercides Venturato - contato: (19) 991432314
Área Vigilância em Zoonoses
Eduardo Aparecido Nunes - contato: (19) 992740151
Área Vigilância Epidemiológica
Claudia Maria dos Santos Silva - contato: (19) 991663902
Área Vigilância Sanitária
Francisco Ernando V. Souza - contato: (19) 991440731
Valinhos, 02 de janeiro de 2018

NILTON SERGIO TORDIN
Secretário da Saúde

EDITAL 01/2018
O Departamento de Saúde Coletiva, vem pelo presente, comunicar a lavratura do Auto
de Imposição de Penalidade de Advertência do Estabelecimento nº 374 série B, a DROGARIA SÃO PAULO S/A.
Conforme o disposto nos Artigos 92, 93, 95, 110,111 e 112 e seus incisos XIX da Lei
Estadual 10.083/98 combinados com a Lei Municipal 2291/90. Contrariando o artigo
6º e seus parágrafos 2º, bem como o artigo 9º e seus parágrafos únicos da resolução
RDC Nº 44/99.
Valinhos, 08 de janeiro de 2018

CARINA MISSAGLIA

Diretora Departamento de Sáude Coletiva

NILTON SERGIO TORDIN
Secretario da Saúde

EDITAL 02/2018
O Departamento de Saúde Coletiva, vem pelo presente, comunicar a lavratura do Auto
de Imposição de Penalidade de Advertência nº 67 série B, a - ELIANA AMORIM
PINTO.
.
Conforme o disposto nos Artigos 92, 93, 112 e 122 - incisos XIX e XX todos da lei
10.083/98 - Código Sanitário do Estado de São Paulo. Constituição Federal Brasileira
de 1988 - art. 200 - inciso II.
Valinhos, 08 de janeiro de 2018

CARINA MISSAGLIA

Diretora Departamento de Sáude Coletiva

NILTON SERGIO TORDIN
Secretario da Saúde

EDITAL 03/2018
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O Departamento de Saúde Coletiva, vem pelo presente, comunicar a lavratura do Auto
de Imposição de Penalidade de Advertência nº 369 série B, a - WÂNIA LÚCIA PIMENTEL
.
Conforme o disposto nos Artigos 197 e 196 da Constituição Federal, artigo 92, 93,
110, e 122 do inciso I e XIX da Lei 10083 de 23/09/1998 do código sanitário Estadual
combinado com o art. 85 da lei 2953/96 - código de posturas do Município.

VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
VALINHOS

PORTARIA Nº 265 / 2018

Valinhos, 08 de janeiro de 2018

Thiago Augusto Cappello, Diretor de Benefícios do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 168, inciso V da Lei Municipal nº 4.877, de 11 de
julho de 2013,
Considerando que a segurada LUCIA HELENAJOANETTI, servidora da Prefeitura
do Município de Valinhos, sob matrícula 21.498, completou 55 anos em 15/10/2017
e requereu o benefício previdenciário de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição em 16/10/2017;
Considerando que a referida segurada atendeu os requisitos previstos na legislação e
possuir 13.649 (treze mil e seiscentos e quarenta e nove) dias de tempo de contribuição;
Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 367/2017;
RESOLVE:
1. Conceder o benefício da Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e
Idade, com fundamento no artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, c.c. artigo
208 da Lei Municipal nº 4.877/2013, a segurada LUCIA HELENA JOANETTI,
titular do cargo público de provimento efetivo de Ajudante Geral.
2. Os proventos de aposentadoria corresponderão à integralidade da última base de
remuneração da servidora, nos termos do Artigo 208 da Lei Municipal nº 4.877/2013.
3. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.
Esta Portaria tem seus efeitos a partir de 02/01/2018.

CARINA MISSAGLIA

Valinhos, 02 de janeiro de 2018

Valinhos, 08 de janeiro de 2018

CARINA MISSAGLIA

Diretora Departamento de Sáude Coletiva

NILTON SERGIO TORDIN
Secretario da Saúde

EDITAL 04/2018
O Departamento de Saúde Coletiva, vem pelo presente, comunicar a lavratura do Auto
de Imposição de Penalidade de Advertência nº 349 série A, a - JUAREZ INÁCIO DA
SILVA.
.
Conforme o disposto nos Artigos 197 e 196 da Constituição Federal, artigo 92, 93,
110, e 122 do inciso I e XIX da Lei 10083/98 combinado com o art. 85 da lei 2953/96
- código de posturas do Município.

Diretora Departamento de Sáude Coletiva

NILTON SERGIO TORDIN
Secretario da Saúde

EDITAL 05/2018
O Departamento de Saúde Coletiva, vem pelo presente, comunicar a lavratura do Auto
de Imposição de Penalidade de Advertência nº 366 série B, a - ANDREÇON ROSA
COSTA.
.
Conforme o disposto nos Artigos 197 e 196 da Constituição Federal, artigo 92, 93,
110, e 122 do inciso I da Lei 10083/98 código sanitário Estadual combinado com o art.
85 da lei 2953/96 - código de posturas do Município.
Valinhos, 08 de janeiro de 2018

CARINA MISSAGLIA

Diretora Departamento de Sáude Coletiva

NILTON SERGIO TORDIN
Secretario da Saúde

EDITAL 06/2018
O Departamento de Saúde Coletiva, vem pelo presente, comunicar a lavratura do Auto
de Imposição de Penalidade de Advertência nº 367 série B, a - SILVANA APARECIDA NICÉSIO
.
Conforme o disposto nos Artigos 197 e 196 da Constituição Federal, artigo 92, 93,
110, e 122 do inciso I e XIX da Lei 10083 de 23/09/1998 do código sanitário Estadual
combinado com o art. 85 da lei 2953/96 - código de posturas do Município.
Valinhos, 08 de janeiro de 2018

CARINA MISSAGLIA

Diretora Departamento de Sáude Coletiva

THIAGO AUGUSTO CAPPELLO
Diretor de Benefícios

WILSON VANDERLEI VENTURA
Presidente

PORTARIA Nº 266 / 2018
Thiago Augusto Cappello, Diretor de Benefícios do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 168, inciso V da Lei Municipal nº 4.877, de 11 de
julho de 2013,
Considerando que a segurada ELENIR AVANZE, servidora da Prefeitura do Município de Valinhos, sob matrícula 22.200.1, completou 55 anos em 05/02/2016 e requereu o benefício previdenciário de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição
em 31/10/2017;
Considerando que a referida segurada atendeu os requisitos previstos na legislação
e possuir 13.518 (treze mil e quinhentos e dezoito) dias de tempo de contribuição;
Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 388/2017;
RESOLVE:
1. Conceder o benefício da Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e
Idade, com fundamento no artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, c.c. artigo
208 da Lei Municipal nº 4.877/2013, a segurada ELENIR AVANZE, titular do cargo
público de provimento efetivo de Professor I.
2. Os proventos de aposentadoria corresponderão à integralidade da última base de
remuneração da servidora, nos termos do Artigo 208 da Lei Municipal nº 4.877/2013.
3. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.
Esta Portaria tem seus efeitos a partir de 02/01/2018.
THIAGO AUGUSTO CAPPELLO
Diretor de Benefícios

WILSON VANDERLEI VENTURA
Presidente

NILTON SERGIO TORDIN

PORTARIA Nº 267/ 2018

COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Thiago Augusto Cappello, Diretor de Benefícios do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 168, inciso V da Lei Municipal nº 4.877, de 11 de
julho de 2013;

Secretario da Saúde

PLANTAO DE ATENDIMENTO SITUAÇOES
EMERGENCIAIS
(PASE) DECRETO Nº 5.049 de 13/01/1999.
O servidor que estará de Plantão de situação de Emergência (PASE) no mês de Janeiro/2017.
Agente da Defesa Civil
- Sandra Maria Verdo
Matricula 22890
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Valinhos, 08 de janeiro de 2018

ISRAEL LADISMIR ANDREOLI
Diretor da Defesa Civil

VALIPREV

Considerando que a segurada IVONE CHIARAMONTE NERY BATISTA, servidora da Prefeitura do Município de Valinhos, sob matrícula 23811.01, completou 60
anos em 03/05/2013;
Considerando que a referida segurada atendeu os requisitos previstos na legislação
e possuir 4.586 (quatro mil quinhentos e oitenta e seis) dias de tempo de contribuição;
Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 393 / 2017;
RESOLVE:
1. Conceder o benefício da aposentadoria voluntária por Idade, com fundamento no
artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, c.c. artigo 42 da
Lei Municipal nº 4.877/2013, a segurada IVONE CHIARAMONTE NERY BATISTA, titular do cargo público de provimento efetivo de Professor I.
2. Os proventos de aposentadoria serão proporcionais ao tempo de contribuição
(4.586/10.950 dias), à razão de 41,89% da média aritmética simples dos 80% melhores salários de contribuição da servidora, desde julho de 1994, limitados à remuneração da respectiva servidora no cargo efetivo que se deu a aposentadoria, conforme
disposto no Artigo 40 da Constituição Federal e artigo 106 da Lei 4.877/2013.
3. A segurada não terá direito à paridade ativo-inativo e, portanto, os proventos
da aposentadoria serão reajustados anualmente, por ocasião do reajuste de benefícios concedidos pelo INSS, de acordo com o artigo 15 da Lei Federal nº 10.887 de
18/06/2014.
4. Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 02/01/2018.
Valinhos, 02 de janeiro de 2018

Valinhos, terça-feira, 09 de janeiro de 2018
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THIAGO AUGUSTO CAPPELLO
Diretor de Benefícios

WILSON VANDERLEI VENTURA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
Segundo Termo aditivo ao Contrato nº 10/2015
Contratante: Câmara Municipal de Valinhos
Contratada: Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comércio Eireli - EPP.
Prazo de Vigência: Prorrogado por mais 15 (quinze) meses a partir de 31 de dezembro de 2017.
Valor: Total de R$ 263.923,65 (duzentos e sessenta e três mil novecentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos).
Processo nº 110/2015.
Pregão Presencial nº 08/2015
Data da Assinatura: 19/12/2017.
ISRAEL SCUPENARO
Presidente

JANE CARVALHO DOS SANTOS
Diretora Administrativa em substituição

DRA. KARINE BARBARINI DA COSTA
Diretora Jurídica

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL
Contrato nº 24/2017
Contratante: Câmara Municipal de Valinhos
Contratada: Print Mailing Comércio Serviços e Assistência Técnica Ltda - EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de NOBREAK 6KVA, autonomia de sete minutos em caso de queda de energia, que suporte equipamentos com
consumo de 4Kva, tensão entrada 220v e saída 110v instalação incluso.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Valor: Total de R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais).
Processo nº 307/2017.
Pregão Presencial nº 13/2017
Data da Assinatura: 18/12/2017.
ISRAEL SCUPENARO
Presidente

JANE CARVALHO DOS SANTOS
Diretora Administrativa em substituição

DRA. KARINE BARBARINI DA COSTA
Diretora Jurídica

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA PRÁTICA E CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
A Câmara Municipal de Valinhos DIVULGA, no uso de suas atribuições legais, aos candidatos inscritos no Concurso Público nº 001/2017, o resultado da prova prática e a
classificação prévia para os cargos de Técnico em Produção de Áudio, Vídeo e Edição e de Jornalista.
Não houve a necessidade de utilização do critério de desempate na condição de “jurado”, conforme disposto no item 2. do Capítulo VIII. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL do Edital de Abertura de Inscrições, considerando que os desempates foram efetuados por uma das alíneas anteriores à condição de “jurado”,
conforme cada cargo.
RELAÇÃO DE CANDIDATOS ELIMINADOS
Opção:008 Técnico em Produção de Áudio, Vídeo e Edição
Inscrição
0574895 0
0578095 0
0581775 7
0586197 7
0598815 2
0599021 1
0600128 9
0602414 9
0606879 0
0611353 2
0612943 9
0614667 8
0637961 3
0651641 6

Documento
N.Pratica
465480275
32,00
37171876 4
34,00
55567373 X		
34599885 6		
36255903 X
35,00
20232839 9
18,00
35198640 6
40,00
421533134		
28467615 9
43,00
19270691 3
40,00
487666422		
308373005
37,00
43637569 2		
00207707802 0		

Situação
Eliminado
Eliminado
Ausente
Ausente
Eliminado
Eliminado
Eliminado
Ausente
Eliminado
Eliminado
Ausente
Eliminado
Ausente
Ausente

Opção:017 Jornalista
Inscrição Documento
N.Pratica
0601903 0 36628185 9		

Situação
Ausente

RELAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS E CLASSIFICADOS
Lista Especial
Opção:008 Técnico em Produção de Áudio, Vídeo e Edição
Inscrição Nome
0595959 4 RUBENS GOMES CARDOSO
Lista Geral
Opção:008 Técnico em Produção de Áudio, Vídeo e Edição

Documento
34927436 8

nascimento Por
22/05/1983 10

Mat
7

Leg
2

Inf Esp total N.Obj N.Prat N.Final Class
5 13
37 74,00 51,00 125,00
1
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Inscrição
0585463 6
0579971 6
0572223 3
0626464 6
0586302 3
0572281 0
0597064 4
0585918 2
0573835 0
0619895 3
0586306 6
0602285 5
0635225 1
0575705 3
0607533 9
0595959 4
0609901 7
0573409 6
0636859 0

Nome
BRUNO DATAN GRACHET
DIOGO ANGELI THEOTONIO
FABIANO GOBBI
GABRIEL COSTA MONTEIRO
GABRIEL PEREIRA BUENO MARTINS
GILSON ADRIANO PEREIRA DE SOUSA
GUILHERME ANTONIO CUNHA BRONZATTO
GUSTAVO FONSECA
MARCO ANTONIO VALLADAO
MAURICIO MINORU IWAOKA
NELSON DAVID DE JESUS TOMBOLATO
PEDRO WITOR LIMA DE VASCONCELOS
RENATO A G RODRIGUES
RICARDO JOSE TARDELLI
ROBERTO DE MELO GIGLIO
RUBENS GOMES CARDOSO
SERGIO MANABU UEHARA
VICTOR KENJI ITO
WESLEY SOALHEIRO DE SOUZA

Documento
46.787.449 9
20447000 6
16618759 8
62643546 8
43294138 1
33225205 X
44.907.651 9
45809641 6
18 567 821X
492374843
295403950
50259624 7
487038770
18171906
14843075 2
34927436 8
23260972X
43482794 0
47804493 8

nascimento Por
01/09/1989 10
19/11/1980
8
03/07/1965
7
29/09/1981
9
18/04/1985 10
15/05/1984 10
14/06/1989 10
13/04/1989
9
02/01/1966
8
19/03/1993
8
02/03/1983
9
03/04/1993
7
10/07/1992
9
05/05/1969
9
17/05/1962
9
22/05/1983 10
19/06/1976
9
06/12/1983
9
22/04/1991
8

Mat
8
10
7
10
10
7
8
8
7
6
4
8
10
7
6
7
2
7
10

Leg
4
3
3
3
2
3
4
4
4
3
3
3
3
5
2
2
2
3
4

Inf Esp total N.Obj N.Prat N.Final Class
4 16
42 84,00 57,00 141,00
11
5
9
35 70,00 50,00 120,00
19
4 15
36 72,00 76,00 148,00
8
5 18
45 90,00 93,00 183,00
1
3 11
36 72,00 53,00 125,00
15
4 15
39 78,00 63,00 141,00
10
3 17
42 84,00 56,00 140,00
12
3 17
41 82,00 97,00 179,00
3
2 15
36 72,00 88,00 160,00
5
5 15
37 74,00 64,00 138,00
13
3 17
36 72,00 50,00 122,00
18
5 13
36 72,00 51,00 123,00
17
4 14
40 80,00 71,00 151,00
7
3 17
41 82,00 97,00 179,00
4
5 15
37 74,00 71,00 145,00
9
5 13
37 74,00 51,00 125,00
16
5 18
36 72,00 81,00 153,00
6
4 18
41 82,00 98,00 180,00
2
5 13
40 80,00 52,00 132,00
14

Documento
W103683 1
34290356 1

nascimento Por
13/09/1973 13
29/11/1981 12

Leg
3
5

Atu
5
5

Inf Esp total N.Obj N.Prat N.Final Class
5 20
46 76,67 89,00 165,67
10
4 22
48 80,00 86,00 166,00
9

4
2
2
4
3
2
5
2
2
3
2
4

5
4
4
5
4
4
5
5
5
4
5
5

Opção:017 Jornalista
Inscrição Nome
0602733 4 AKIRA SUZUKI
0578526 0 ANA LUISA NASCIMENTO RODRIGUES DE
MATTOS
0593711 6 AURELIO DE MACEDO SANTOS
0615555 3 BRUNO HENRIQUE BATISTA TEIXEIRA
0643884 9 CRISTIANE VALERIA TORRES CARVALHO
0581932 6 DANIELLE LELLIS GAIOTO RIZZI
0623960 9 MARCELO ALEXANDRE MARCHI
0606640 2 MARCELO TOLEDO ANDRIOTTI
0576731 8 MARCOS ANTONIO SAMBO
0571715 9 MARCOS MASAHARU YAMAMOTO
0606812 0 NILBBERTH PEREIRA DA SILVA
0583235 7 RENATO BEVILACQUA
0574110 6 TATIANE SILVA DA CONCEICAO VERGUEIRO
0614419 5 TIERRI RAFAEL RIBEIRO ANGELUCI

11463340X
47873724 5
271539082
43215643 4
28311082X
16107631 2
10 949 403 9
279229367
54226386 5
17993046
332346298
13233256 8

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Valinhos,08 de janeiro de 2018.
Câmara Municipal de Valinhos

23/04/1958
27/12/1990
29/07/1975
21/07/1988
30/09/1977
11/10/1967
28/03/1960
02/10/1980
31/08/1990
22/05/1972
11/03/1982
17/04/1987

14
12
15
12
14
14
13
14
14
15
13
11

5
5
5
5
3
3
4
5
4
3
4
4

18
23
24
21
23
23
19
24
25
22
23
22

46
46
50
47
47
46
46
50
50
47
47
46

76,67
76,67
83,33
78,33
78,33
76,67
76,67
83,33
83,33
78,33
78,33
76,67

93,67
92,00
88,67
87,67
79,67
93,33
90,33
77,00
88,67
79,67
90,33
82,00

170,33
168,67
172,00
166,00
158,00
170,00
167,00
160,33
172,00
158,00
168,67
158,67

3
5
2
8
13
4
7
11
1
14
6
12

