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referente ao mês de setembro de 2021 em votação, o qual foi aprovado por maioria; 3. 
Deliberação e votação do cancelamento da Jornada de Saúde 2021, da Lei Municipal 
nº 2.387/91, artigo 4º inciso XXVII: em seguida, o Presidente explica aos conselheiros 
que tendo em vista que a Lei de criação do CMS traz como uma de suas atribuições a 
organização anual da Jornada de Saúde com ampla participação da comunidade, com 
o objetivo de fornecer e avaliar a situação da saúde no município, assim como oferecer 
subsídios para o seu aprimoramento e que, neste ano, foi realizada a 11ª Conferência 
Municipal da Saúde, na Câmara Municipal nos dias 23 e 24 de junho, em que se teve 
como tema “O Fortalecimento da Atenção Básica”, a finalidade da Jornada da Saúde 
foi alcançada com a realização da referida conferência e por isso, propõe ao plenário 
a deliberação do cancelamento da Jornada de Saúde 2021, item este aprovado por 
maioria, em seguida, o Sr. Presidente pergunta se alguém tem alguma colocação e, 
nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 14h46, na qual eu, Thaís Rocha 
Felipe, Secretária Executiva do Conselho Municipal da Saúde, atesto que tivemos pro-
blemas com a internet no local de reunião e que embora tenha havido suporte técnico 
da Prefeitura a reunião foi realizada com dificuldades, em seguida, redigi a presente 
ata, que após lida e aprovada será lançada em livro próprio e assinada pelo Presidente 
e Secretária Executiva, de acordo com o Art. 19, do Regimento Interno.

Francisco Antonio Marmo
Presidente do Conselho Municipal da Saúde

Thaís Rocha Felipe
Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS

PORTARIAS

PORTARIA Nº 3.236, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre Concessão de licença para tratar de pessoa doente (esposa) 
o servidor Antônio Evangelista de Lima, na forma que especifica.

IVAIR NUNES PEREIRA, Presidente do Departamento de Águas e Esgo-
tos de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO os elementos constantes no Expediente Administrativo 
nº 2.554/2021, resolve:

Art 1º Conceder com fundamento no artigo 176/177, da Lei nº 2.018, de 
17 de janeiro de 1.986, (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município 
de Valinhos), Licença para Tratar de Pessoa da Família, sem prejuízo de venci-
mentos ao servidor Antônio Evangelista de Lima, matrícula 835, portador do CPF 
nº 079.577.558-01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Tratorista II, lotado 
junto ao Departamento de Manutenção, durante o período de 03 (três) meses, sendo a 
partir de 20 de outubro de 2021. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 20 de outubro de 2021.

Valinhos, 22 de novembro de 2021.

IVAIR NUNES PEREIRA
Presidente

ALUÍSIO JOSÉ MAMPRIN BRUNELLO
Diretor do Departamento Administrativo

Redigida e lavrada consoante os elementos constantes no Expediente Administrativo 
nº 2.554/2021.

MARCELO TADASHI NISIHARA
Diretor da Divisão de Pessoal

em substituição

PORTARIA Nº 3.237, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Revoga a Portaria nº 3.158, de 15 de junho de 2021, que trata de nomea-
ção em substituição de servidor para o cargo de Diretor da Divisão de Manuten-
ção do Sistema de Esgoto, na forma que especifica.

IVAIR NUNES PEREIRA, Presidente do Departamento de Águas e Esgo-
tos de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO a determinação constante da C.I. nº. 61/2021, de 12 de 
novembro de 2021- D.M., resolve:

Art. 1º Revogar a Portaria nº. 3.158, de 15 de junho de 2021, que dispõe 
sobre a nomeação, em caráter de substituição, do servidor Cristiano Rogério Pinto, 
para o cargo de provimento efetivo de Diretor da Divisão de Manutenção do Sistema 
de Esgotos, diante do impedimento de seu titular, a partir da data de 20 de setembro 
de 2021.

 Parágrafo Único. O servidor substituto reassume as funções do cargo de 
origem. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os 
seus efeitos a 20 de setembro de 2021.

Valinhos, 22 de novembro de 2021.

IVAIR NUNES PEREIRA
Presidente

ALUÍSIO JOSÉ MAMPRIM BRUNELLO
Diretor do Departamento Administrativo

Redigida e lavrada consoante os elementos constantes na C.I. nº. 61/2021-D.M.-DA-
EV.

MARCELO TADASHI NISIHARA

Diretor da Divisão de Pessoal
Em Substituição

 

TERMO DE CONTRATO

Republicação em virtude de correções na edição da imprensa oficial nº 
2181

Termo de Contrato nº 051/2021 - DAEV
Contratante: Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos
Contratada: Pead Saneamento e MND Ltda..
CNPJ: 14.200.007/0001-61
Objeto: Contratação de empresa de engenharia, especializada para prestação 

de serviço de substituição de redes de cimento amianto nos bairros Jardim Pinheiros e 
Vila Santana e setorização das áreas, observadas as normal técnicas da ABNT.

Valor: R$ 4.192.000,00 (quatro milhões, cento e noventa e dois mil reais)
Classificação programática nº 17.512.0010.1.002 natureza da despesa nº 

4.4.90.51.00 empenhos nº 2218-000 e 2219-000.
Vigência: 12 (doze) meses
Processo de compras nº 532/2021, concorrência nº 01/2021
Data assinatura: 28 de outubro de 2021.

 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Aviso de Licitações

Pregão Eletrônico nº 34/2021
Processo de Compras nº 1700/2021
Data/Hora da sessão: 10/12/2021 às 09h30min.
Objeto: Licença de software perpétua, conforme Edital.

Pregão Presencial nº 12/2021
Processo de Compras nº 860/2021
Data/Hora da sessão: 13/12/2021 às 14h30min.
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviço de mão de obra de ma-

nutenção mecânica preventiva e corretiva da frota desta Autarquia e fornecimento 
parcelado de peças necessárias para manutenção, conforme Edital.

Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitaco-
es, ou consultar o Edital impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. 
Demais informações, fone (019) 2122-4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

Comissão Julgadora de Licitações

Julgamento

Tomada de Preços n° 03/2021
Processo de Compras n° 1393/2021
Objeto: Contratação de empresa de engenharia, especializada para interli-

gação de reservatório metálico localizado no bairro São Bento do Recreio, à rede 
pública de abastecimento de água e ao poço profundo P-5, incluindo o fornecimento e 
instalação de motobomba submersível completa no poço.

O Presidente da Comissão Julgadora de Licitações torna público aos interes-
sados a classificação ocorrida: 1ª classificada CONESAN CONSTRUÇÃO E SANE-
AMENTO LTDA - EPP CNPJ 55.277.545/0001-31, valor total r$ 314.605,69 (trezen-
tos e quatorze mil seiscentos e cinco reais e sessenta e nove centavos). E, em face da 
classificação ocorrida, abre-se o prazo para interposição de recurso com a publicação 
na imprensa oficial, conforme determina o artigo 109, inciso I, alínea "b", da Lei Fe-
deral nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Luiz Henrique Andretto
Presidente da Comissão Julgadora de Licitações

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº02/2021

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 
2486/2021, reconhecemos a dispensa de licitação, com base no artigo 24, inciso VIII, 
da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, visando à contratação da Socie-
dade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - SANASA, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 46.119.855/0001-37, com sede na Avenida da Saudade, nº 500, Bairro Ponte 
Preta, na cidade de Campinas/SP, para fornecimento de 800.000 m³ (oitocentos mil 
metros cúbicos) de água potável a granel, no valor de R$ 4,81 (quatro reais e oitenta e 
um centavos) o metro cúbico, totalizando R$ 3.848.000,00 (três milhões, oitocentos e 
quarenta e oito mil reais), durante o período de 36 (trinta e seis) meses.

Valinhos, 26 de novembro de 2021.

ALUÍSIO JOSÉ MAMPRIN BRUNELLO
Diretora do Departamento Administrativo 

CAIO CÉSAR CECCHERINI
Diretora do Departamento Administrativo 

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 
2486/2021, em especial o reconhecimento da dispensa de licitação, com fulcro no 
artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/1993, ratifico o ato, nos termos acima 
descritos.

Valinhos, 26 de novembro de 2021.

IVAIR NUNES PEREIRA
Presidente 

VALIPREV


