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serviços Teste hidrostático em mangueira de incêndio tipo II de 1 1/2” x 30 m, valor 
unitário R$ 7,92 e valor total R$ 554,40; Item 12 - 600 serviços Teste hidrostático em 
extintor - 500 g a 12 Kg, valor unitário R$ 5,28 e valor total R$ 3.168,00 e Item 13 - 
600 serviços Manutenção de válvula de extintor AP, PQS e espuma, valor unitário R$ 
2,64 e valor total R$ 1.584,00, no valor total do lote de R$ 40.000,00.

Valinhos, 21 de dezembro de 2021.

Lucimara Godoy Vilas Boas
Prefeita Municipal

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
EDITAL Nº 043/2021

O Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Planejamento e Meio 
Ambiente vem pelo presente comunicar que:

1. A empresa Global Label Rótulos Adesivos Ltda recebeu, no dia 08/12/2021, 
a Licença de Operação – Renovação, através do processo nº 18138/2017, para a ativi-
dade de “fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado 
para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo”. (M)

2. A empresa Eco Renova Polímeros Ltda requereu, no dia 07/12/2021, as 
Licenças Prévia e de Instalação, através do processo nº 21298/2021, para a atividade 
de “fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais”. (M)

3. A empresa Ayo Indústria e Comércio de Compositos Ltda requereu, no dia 
09/12/2021, as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, através do processo nº 
21539/2021, para a atividade de “fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, 
peças e acessórios”. (G)

4. A empresa Arteip Indústria, Comércio e Serviços EIRELI recebeu, no dia 
15/12/2021, as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação (nº 1448), através do 
processo nº 178712021, para a atividade de “fabricação de embalagens de material 
plástico”. (M)

5. A empresa Global Label Rótulos Adesivos Ltda requereu, no dia 
15/12/2021, as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação – Ampliação, através 
do processo nº 22029/2021, para a atividade de “fabricação de produtos de papel, 
cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto 
formulário contínuo”. (M)

Valinhos, 20 de dezembro de 2021.

Arqº Eduardo Galasso Calligaris
Secretário da Secretaria de Planejamento

e Meio Ambiente

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

EDITAL DE NOTIFICACÃO Nº 39/2021 – S.M.U.

A Prefeitura do Município de Valinhos, através da Secretaria de Mobilidade 
Urbana, notifica os recorrentes que apresentaram recursos de Autos de Infrações de 
Trânsito Municipais, perante a 1ª JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções, o resultado do julgamento realizado na sessão do vinte de dezembro de 2021, às 
16:00 horas, à Rua Dr. Fernando Leite Ferraz nº 705, neste município:

Nº DO RECURSO PLACA A.I. RESULTADO
260/2021 EWK7900 T250101-7 DEFERIDO
270/2021 ENX7775 Z182110-5 DILIGÊNCIA
276/2021 EMW8387 A191417-1 DILIGÊNCIA
279/2021 GBI5160 T127917-7 INDEFERIDO
280/2021 EVI7173 T300317-7 INDEFERIDO
287/2021 FKW1G06 T200248-7 INDEFERIDO
288/2021 FKK4737 A188484-1 INDEFERIDO
292/2021 IIW3G38 A187571-1 DEFERIDO

Valinhos, 21 de dezembro de 2021.

Marcio Luis Aprigio
Secretaria de Mobilidade Urbana

Secretário

** CONSELHOS MUNICIPAIS **

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

Ata da 146ª (centésima quadragésima sexta) Reunião Ordinária do Con-
selho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, realizada ao 
oitavo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um (8/11/2021), na modalidade 
virtual pelo aplicativo Google Meet, em razão da pandemia COVID-19, em primei-
ra chamada às oito horas e trinta minutos (8h30min), estando presentes os seguintes 

conselheiros: TITULARES: Poder Público: Marcos Antônio Lopes – Secretaria de 
Esportes e Lazer, Wagner Lange Firetti – Secretaria de Planejamento e Meio Ambien-
te e Lucimara Esteves - Secretaria de Mobilidade Urbana. Sociedade Civil: Claudia 
Regina de Melo Melchert – OAB Valinhos, Jessica Jhoane Martins Marques – ACESA 
Capuava, Maria Teresa Del Niño Jesus E. S. Amaral – “Teresita” - CCDDHDS “Do-
rothy Stang”, Carolina Speglich Rossi – APAE Valinhos e Alsimir Muzel Abuchain 
Araujo - ACES. SUPLENTES:  Poder Público: Tatiane Gonçalves Tomizawa – Secre-
taria de Assistência Social e Adriana de Cassia Nini - Secretaria da Educação. Com 
a seguinte pauta: I – EXPEDIENTE: a) Leitura e aprovação da ata anterior: aprova-
ção das seguintes ATAS: 01º, 02°, 03º extraordinárias e 145º reunião ordinária, todas 
previamente enviadas para os conselheiros através de aplicativo de mensagem, com 
ressalva da Conselheira Lucimara referente a ATA 02º onde está descrito que a Conse-
lheira Valderez era titular, mas na realidade estava como suplente e na ATA 03º onde 
informa que justificou sua ausência e sua suplente Luciana participou da reunião. b) 
Comunicação e justificativas de ausência de conselheiros: Justificaram a ausência as 
conselheiras Valderez Aparecida De Paula – Secretaria de Assistência Social e Maria 
Benedita das Dores – CCDDHDS ”Dorothy Stang” e atraso Maria Teresa Del Niño Je-
sus E. S. Amaral – “Teresita” - CCDDHDS “Dorothy Stang”. c) Leitura dos documen-
tos recebidos: Não houve recebimento de documentos. d) Leitura dos documentos en-
viados: Claudia informou que conforme acordado na última reunião foi enviado ofício 
para a Câmara Municipal solicitando todas as legislações municipal que tenha como 
objeto direitos da Pessoa com Deficiência e ainda não recebemos retorno. e) Relato 
da visita à ACESA e APAE Valinhos: Claudia visitou as instituições ACESA Capuava 
e a APAE Valinhos no mês de outubro, informou que foi bem recebida em ambas as 
instituições, onde conheceu o espaço físico das mesmas e pode conhecer o trabalho 
que realizam. Informou, ainda,que na visita à APAE, a vice-presidente do Conselho, 
Lucimara, esteve presente acompanhando a visita. II - ORDEM DO DIA:  a) Progra-
mação do evento em comemoração ao “Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”:  
Claudia apresentou a programação da semana que será de 29/11 a 03/12: 29/11 – se-
gunda-feira, 9h00 às 12h00 - ADAPTA VALINHOS - atividade esportiva promovida 
pela Secretaria de Esportes e Lazer. Explicou que foi solicitado para Secretaria de 
Educação enviar 1 representante de cada escola, para que participem acompanhados 
de alunos e que a APAE e ACESA irão participar com seus assistidos. Discorreu que 
o objetivo é a inclusão de pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, através 
das práticas esportivas. Na terça-feira, 30/11, uso da Tribuna na Câmara Municipal, 
por um ou dois representantes do CMDPD para conscientizar sobre o TEMA/Dia In-
ternacional da Pessoa com Deficiência e divulgar o conselho e Semana da Pessoa com 
Deficiência. Dia 01/12 – quarta-feira, divulgação de folder informativo, por e-mail, 
para empresas do Município, conscientizando sobre o MERCADO DE TRABALHO 
PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, folder elaborado pela Comissão de Direito do 
Trabalho da OAB de Valinhos, em conjunto com a APAE Valinhos. Discorreu que a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do PAT, ajudará com a divulga-
ção do informativo. Dias 02 e 03/12, mesa redonda para discussões e reflexões, na Câ-
mara Municipal, das 9h00 às 12h00, sendo na quinta o tema: POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA e na sexta ESPORTE COMO FERRAMENTA 
DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Passando para o 
próximo tópico da pauta, b) Processo Administrativo 1846/2021 – Claudia informou 
aos conselheiros que no processo existe a solicitação de visitação para averiguação de 
acessibilidade a 124 lugares, trouxe também a problemática de dificuldade de realizar 
este trabalho devida a falta de pessoal e tempo hábil, e gostaria de saber se algum 
conselheiro possui alguma ideia de como realizar este trabalho ou se é viável recusar 
o trabalho, trazendo todas as justificativas, quanto a dificuldade de realização. Foi 
aprovado por unanimidade a recusa da realização da atividade, ante a falta de pessoal 
e falta de conhecimento técnico. III – ASSUNTOS GERAIS:  Claudia comunicou que 
realizou um levantamento referente a participação dos conselheiros nas reuniões e 
identificou que os representantes da Secretaria da Cultura, da instituição Rosa e Amor 
e Marcia Bernardes De Souza Bueno, não vêm participando das reuniões e também 
não justificaram as ausências, sugeriu então o envio de ofício de comunicação referen-
te a retomada das reuniões do conselho e chamamento da participação nas mesmas, 
a sugestão foi aprovada por unanimidade. A Conselheira Jéssica trouxe a dúvida re-
ferente a forma de contato de famílias direto com o conselho. Claudia informou que 
todo contato é través da casa dos conselhos, que a família pode ser orientada a ligar ou 
mandar e-mail para casa dos conselhos para trazer a demanda.Encerrada a reunião às 
9h30min, eu Jessica Jhoane Martins Marques, 1ª Secretária, redigi a presente ATA e, 
após sua aprovação, será publicada no órgão oficial do município.

Jessica Jhoane Martins Marques
1ª Secretaria do CMDPD

Claudia Regina de Melo Melchert
Presidente do CMDPD

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Divisão de Licitações e Compras

Homologações

Pregão Eletrônico nº 34/2021
Processo de Compras nº 1700/2021
Objeto: Licença de software perpétua.
Com base nos elementos constantes no processo de compras e considerando a 

adjudicação do objeto pelo Pregoeiro, HOMOLOGO em 20/12/2021, o lote 01 à favor 
da empresa LBTECH DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EI-
RELI, CNPJ 35.459.909/0001-97, no valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil 
reais); e o lote 02 à favor da empresa STAR RUM INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 
34.806.377/0001-54, no valor total de R$ 9.962,00 (nove mil novecentos e sessenta e 
dois reais), conforme elementos que compõem o presente processo de compras

Pregão Presencial nº 12/2021
Processo de Compras nº 860/2021
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.

Com base nos elementos constantes no processo de compras e considerando a 


