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LEGISLATIVO

CONVITE
  
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Avaré -AVAREPREV convida os senhores vereadores, associa-
ções de bairros, imprensa, representantes de classes e munícipes 
em geral, a participarem da Audiência Pública da Gestão Fiscal re-
ferente ao 2º Quadrimestre de 2021.

Data: 21/10/2021  
Horário: 19h 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Aveni-
da Gilberto Filgueiras, n.º 1631 - Alto da Colina - Avaré-SP - CEP: 
18706-240.

CONVITE
  
A Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA convida os 
senhores vereadores, associações de bairros, imprensa, represen-
tantes de classes e munícipes em geral, a participarem da Audiên-
cia Pública da Gestão Fiscal referente ao 2º Quadrimestre de 2021.

Data: 21/10/2021  
Horário: 19h 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Aveni-
da Gilberto Filgueiras, n.º 1631 - Alto da Colina - Avaré-SP - CEP: 
18706-240.

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 27/09/2021, a saber: 

A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”

Projeto de Lei nº 162/2021
Autoria: Vereadora Carla Flores
Dispõe sobre as diretrizes para as ações de promoção da dignidade 
menstrual, de conscientização e informação sobre a menstruação, o 
fornecimento de absorventes higiênicos e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 163/2021
Autoria: Vereadora Carla Flores
Institui o "BANCO DE RAÇÃO" e o "BANCO DE ACESSÓRIOS 
PARA ANIMAIS" no município da Estância Turística de Avaré e dá 
outras providências.

Projeto de Lei nº 164/2021
Autoria: Vereador Carlos Wagner Januário dos Santos
Dispõe sobre a autorização da Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Avaré em disponibilizar a instalação de banheiros quí-
micos e lixeiras no local onde se realizam as aulas e exames do 
Curso de Formação de Condutores de veículo automotor, e adota 
outras providências.

Projeto de Lei nº 165/2021
Autoria: Vereadora Maria Isabel Dadário
Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais 
atropelados no Município da Estância Turística de Avaré.

Projeto de Lei Complementar nº 166/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração do inciso I, do artigo 12 da Lei Complemen-
tar nº 216 de 03 de maio de 2016 e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 167/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 250.000,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS).

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 12/2021 – Processo 
18/2021, para a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A, com CNPJ 
02.558.157/0001-62, localizada na Av. Engenheiro Luiz Carlos Ber-
rini, nº 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04.571-936, vi-
sando contratação de empresa especializada na legalmente auto-
rizada pela Agência Nacional de Telecomunicação – ANATEL, para 
prestação de serviços SMP (Serviço Móvel Pessoal) de telefonia 
e de acesso à internet sem fio e demais condições constantes do 
Termo de referência, para utilização da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré, com fulcro no artigo 24, inciso II da Lei 
n.º 8.666/93 c/c Decreto Federal 9412/2018.
Valor total estimado da contratação: de R$ 8.637,84 (oito mil, seis-
centos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$ 
719,82 (setecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) 
mensais, para 18 linhas.
As despesas decorrentes da presente solicitação serão 
empenhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.58-13
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 09 de 
setembro de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 13/2021
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Objeto: contratação de empresa especializada na legalmente auto-
rizada pela Agência Nacional de Telecomunicação – ANATEL, para 
prestação de serviços SMP (Serviço Móvel Pessoal) de telefonia 
e de acesso à internet sem fio e demais condições constantes do 
Termo de referência, para utilização da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do Contrato: até 08 de setembro de 2022.
Valor Estimado: R$ 8.637,84 (oito mil, seiscentos e trinta e sete 
reais e oitenta e quatro centavos).
Referente: Processo nº 18/2021– Dispensa nº 12/2021.
Data do ajuste: 09/09/2021

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, vem pelo presente, ADJUDI-
CAR o objeto do Pregão Presencial nº 05/2021 – Processo 14/2021 
para a empresa RAMIRES MOTORS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
nº 02.196.466/0001-30, com sede na Rua Nicolau Alonso Filho, n° 
51, bairro Santa Rosália, CEP 18090-070, Sorocaba/SP, visando 
a aquisição de 01 (um) veículo de passeio tipo sedan médio, DE-
VENDO O BEM FORNECIDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, 
equipado com todos os acessórios exigidos pelo Código Nacional 
de Trânsito, conforme itens constantes do anexo I do edital, para 
a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, no valor 
global de R$ 145.200,00 (cento e quarenta e cinco mil reais e du-
zentos reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 27 se-
tembro de 2021.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e em conformidade com o Termo 
de Adjudicação datado de 27 de setembro de 2021, vem acolher o 
objeto da licitação de que trata o Pregão Presencial nº 05/2021 - 
Processo 14/2021, HOMOLOGANDO para a empresa  RAMIRES 
MOTORS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.196.466/0001-30, com 
sede na Rua Nicolau Alonso Filho, n° 51, bairro Santa Rosália, CEP 
18090-070, Sorocaba/SP, visando a aquisição de 01 (um) veícu-
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lo de passeio tipo sedan médio, DEVENDO O BEM FORNECIDO 
ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, equipado com todos os aces-
sórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, conforme itens 
constantes do anexo I do edital, para a Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré, no valor global de R$ 145.200,00 (cen-
to e quarenta e cinco mil reais e duzentos reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 27 de 
setembro de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 16/2021
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: RAMIRES MOTORS LTDA
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo de passeio tipo sedan médio, 
DEVENDO O BEM FORNECIDO ESTAR EM LINHA DE PRODU-
ÇÃO, equipado com todos os acessórios exigidos pelo Código Na-
cional de Trânsito, conforme itens constantes do anexo I do edital, 
para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do Contrato: 180 dias.
Valor Estimado: R$ 145.200,00 (cento e quarenta e cinco mil reais 
e duzentos reais).
Referente: Processo nº 14/2021– Pregão Presencial nº 05/2021.
Data do ajuste: 27/09/2021

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 – Lei de Criação 237/98 alterada pela Lei 

Municipal nº 1.695/13

CONVOCAÇÃO 
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares e 
Suplentes para Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 05/10/2021 
(terça) às 14:00 na sala dos Conselhos, Endereço, Praça Prefeito 
Romeu Bretas S/N- Centro, (Concha Acústica).

Pauta:
 * Eleição CMAS;
 * Outros Assusntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevis-
tos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 29 de setembro de 2021.

Deilin Coimbra da Silva
  Presidente do CMAS 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 

6.295/22/03/2021

Ata da reunião extraordinária n° 009/2021-CMDCA - Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada 
aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, com 
início às 14:35h. Reuniu-se este Conselho, via online, diante da 
permanência das recomendações e orientação de saúde pública 
sobre a pandemia do corona vírus, através da plataforma Google 
Meet, nesta cidade e comarca de Avaré, Estado de São Paulo. A 
Presidente Priscilla Maria Ribeiro abriu a reunião, cumprimentou e 
agradeceu a presença de todos, pediu aos participantes anotarem 
seus nomes e entidades ou órgão que representam no chat da pla-
taforma e na sequência pediu que o secretário Clovis Felipe fizesse 
a leitura da convocação contendo a pauta da reunião, passando 
à discussão/ aprovação dos seguintes tópicos: 1) Leitura da Ata 
Anterior: após a leitura da ata do mês de agosto foi aprovada por 
todos os presentes. 2)  Minuta do Edital Fumcad 2021 – revisão: 
após envio de cópia da minuta do edital por email, com antece-
dência para avaliação dos conselheiros,  na reunião foi proposto 
alterar o prazo de apresentação dos projetos para 30 de outubro 
e incluir textos mais abrangentes nos eixos da saúde e educação 
pelos conselheiros para atender as propostas de todas as OSC;  
colocado em votação todos aprovaram as alterações apresentadas 
e bem como o texto final do edital para ser publicado no semaná-
rio oficial. No item 3) Projeto SAI I e II – revisão: foi aprovado o 
encaminhamento do projeto Kid Space  do SAI I para aquisição 
dos materiais do parque infantil e da brinquedoteca; foi aprovado a 
compra dos computadores e cadeiras do SAI II através da lista de 
compra realizada pela prefeitura, com licitação concluída, usando 
o recurso do Fumcad, conforme email do setor de compras da Se-
mads enviado à presidente do Conselho.  4) Outros assuntos: foi 
lembrado que a reunião ordinária de setembro continua mantida. 
Nada mais havendo a tratar a presidente, Priscilla Maria Ribeiro, 
encerrou a reunião ás 16:10h, com o de acordo dos conselhei-
ros participantes:   Renata C. Roman, representante supelnte da 
Semads, Alexandra Príncipe A. de Mello, representante titular da 
Secretaria da Educação, Cassia Aparecida Vieira da Silva, repre-
sentante titular da Secretaria de Esportes, Tatiane Cristina Deolin e 
Kerlen Mariano Ribeiro, representantes titulares, Karina E Mori, re-
presentante suplentes de entidades de assistência de atendimento 
sócio educativa e de capacitação à criança e adolescente, Mariana 
Furigo e Daiane Correa Novaga, representantes titular e suplente 
de entidade de atendimento a saúde da criança e do adolescente, 
Clovis Rodrigues Felipe , representante titular e  Silmara Rodrigues 
representante suplente da Sociedade Civil – Clube de Serviços do 

Rotary Clube. Estiveram presentes na reunião como visitantes:  
Érica Alves do Gaadc). Eu, Clovis Rodrigues Felipe, Secretário do 
Conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será 
assinada pelo presidente da gestão 2019-21.   

Priscilla Maria Ribeiro
Presidente CMDCA – Gestão 2021-23

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 208/21 – PROCESSO Nº. 348/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de pães para 
atender as Unidades da SEMADS
Recebimento das Propostas: 05 de outubro de 2.021 das 08 horas 
até 19 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 19 de outubro de 2.021 
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 22 de setembro de 2.021 
– Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 209/21 – PROCESSO Nº. 349/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Gêneros Pere-
cíveis para atender aos Equipamentos da SEMADS
Recebimento das Propostas: 04 de outubro de 2.021 das 08 horas 
até 18 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de outubro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 18 de outubro de 2.021 
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax )14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 22 de setembro de 2.021 
– Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

II REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021 – PRO-
CESSO Nº 294/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para serviços de instalação de 
calhas/rufos incluindo materiais, mão-de-obra, limpeza e demais 
produtos para alguns locais da Secretaria de Saúde.
Data de Encerramento: 18 de outubro de 2.021 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de outubro de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 27 de setembro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empre-
sas MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA ME (Itens 04, 05, 06, 07, 
10, 20, 23, 33, 39, 40, 41, 43, 53 e 65), EGC COMÉRCIO E ATACA-
DISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI ME 
(Itens 11, 12, 17, 30, 32, 34, 35, 50, 62, 64, 66 e 67), MEGADATA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNI-
COS EIRELI EPP (Itens 13, 16, 22, 25, 26, 27, 46, 49, 55, 56, 58 
e 60), REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS 
GERAIS LTDA (Itens 14, 15, 47 e 48), HABITUS DIGITAL – CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME (Itens 18 e 
51), DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 
ME (Itens 28, 59 e 61) e MIDAS INFORMÁTICA E PRODUTOS 
EIRELI ME (Itens 44 e 45), responsáveis pelo registro de preços 
para eventual fornecimento material de informática para manuten-
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ção e reparos nos equipamentos de toda a Prefeitura, relativa ao 
Pregão Eletrônico nº. 173/21 – Processo nº. 304/21. Homologado 
em: 29/09/2021.

Márcio Danilo dos Santos – Secretário Municipal de Turismo da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as em-
presas SIMOAGRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA EPP (Item 01) 
e KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI (Item 02), res-
ponsáveis pelo fornecimento de trator com cabine e grade para a 
Secretaria Municipal de Turismo, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
176/21 – Processo nº. 307/21. Homologado em: 28/09/2021.

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de 
Serviços da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme 
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa D. MILIORINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE CONFECÇÕES LTDA – ME, responsável pelo fornecimento de 
Uniformes para Limpeza Urbana, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
182/21 – Processo nº. 314/21. Homologado em: 22/09/2021.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa 
EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 
ME, referente a aquisição de oxímetro de pulso portátil mais cabos 
para o SAMU, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 183/2021 – Proces-
so nº. 315/2021. Homologado em: 21/09/2021.

Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA a empresa F&R TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao 
registro de preços para eventual aquisição futura de materiais para 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e cabeamen-
tos telefônicos das escolas e creches do Município, relativa ao Pre-
gão Eletrônico nº. 189/2021 – Processo nº. 321/2021. Homologado 
em: 23/09/2021.

Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 
4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa ANGELO RIBEIRO 
LIMA – ME, responsável pelo registro de preços para eventual for-
necimento de Gêneros de Padaria prontos para consumo, relativa 
ao Pregão Eletrônico nº. 191/21 – Processo nº. 326/21. Homologa-
do em: 28/09/2021.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no 
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as 
empresas VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDI-
CO E ODONTO LTDA (lotes 01, 02, 04, 07), CIRULABOR PRODU-
TOS CIRÚRGICOS LTDA – EPP (Lote 03), PROLINE MATERIAL 
HOSPITALAR – EIRELI (Lote 05), responsáveis pelo fornecimento 
de Materiais Médicos Hospitalares para a Clínica Veterinária Mu-
nicipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 196/21 – Processo nº. 
335/21. Homologado em: 29/09/2021.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 066/2021 – Processo nº. 330/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com o senhor JOSÉ MI-
GUEL BERNA, no valor total de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil 
reais), objetivando a locação de imóvel situado a Rua Pará, n° 673 
– Vila Ayres – Avaré, para instalação do Departamento de Saúde 
e Segurança do Servidor – DESS, com fulcro no artigo 24 da Lei 
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de 
setembro de 2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretário Munici-
pal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 075/2021 – Processo nº. 373/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa COMER-
CIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA ME, no valor total de RR$ 
162.489,40 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta 

e nove reais e quarenta centavos), objetivando a contratação de 
empresa responsável pelo fornecimento emergencial de medica-
mentos para atender a demanda dos pacientes atendidos pela Co-
missão de Análises de Solicitações Especiais – CASE, com fulcro 
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 24 de setembro de 2.021. Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº.076/2021 – Processo nº. 381/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa COLO-
PLAST DO BRASIL LTDA, no valor total de R$  24.640,00 (vinte 
e quatro mil, seiscentos e quarenta reais), objetivando a aquisição 
emergencial de curativos para atender pacientes com queimadu-
ras, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 30 de setembro de 2.021. Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Tu-
rística de Avaré.

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 173/21 – Processo nº. 304/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA ME
Valor Global: R$ 101.346,00 (Cento e um mil, trezentos e quarenta 
e seis reais)
Detentora: EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E 
ELETROELETRÔNICOS EIRELI ME
Valor Global: R$ 42.968,00 (Quarenta e dois mil, novecentos e ses-
senta e oito reais)
Detentora: MEGADATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU-
TOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI EPP
Valor Global: R$ 105.349,00 (Cento e cinco mil, trezentos e qua-
renta e nove reais)
Detentora: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MI-
NAS GERAIS LTDA
Valor Global: R$ 36.780,00 (Trinta e seis mil, setecentos e oitenta reais)
Detentora: HABITUS DIGITAL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN-
FORMÁTICA LTDA ME
Valor Global: R$ 6.098,00 (Seis mil e noventa e oito reais)
Detentora: DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
EIRELI ME
Valor Global: R$ 23.029,55 (Vinte e três mil, vinte e nove reais e 
cinquenta e cinco centavos)
Detentora: MIDAS INFORMÁTICA E PRODUTOS EIRELI ME
Valor Global: R$ 8.219,50 (Oito mil, duzentos e dezenove reais e 
cinquenta centavos)
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento material 
de informática para manutenção e reparos nos equipamentos de 
toda a Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Administração
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 29/09/2.021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 189/2021 – Processo nº. 321/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: F&R TECNOLOGIA EIRELI ME
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de mate-
riais para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e 
cabeamentos telefônicos das escolas e creches do Município
Valor Global: R$ 62.000,00
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 23/09/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 191/21 – Processo nº. 326/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ANGELO RIBEIRO LIMA – ME
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para for-
necimento de Gêneros de Padaria prontos para consumo
Valor Global: R$ 85.950,75 (oitenta e cinco mil, novecentos e cin-
quenta reais e setenta e cinco centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 28/09/2021

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 066/2021 – Processo nº. 330/2021
Locatário: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locador: JOSÉ MIGUEL BERNA
Objeto: Locação de imóvel situado a rua Pará, n° 673 – Vila Ayres 
– Avaré, para instalação do Departamento de Saúde e Segurança 
do Servidor – DESS, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
da Saúde
Valor Global: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 27/09/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 075/2021 – Processo nº. 373/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA ME
Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos para atender a 
demanda dos pacientes atendidos pela Comissão de Análises de 
Solicitações Especiais – CASE
Valor Global: R$ 162.489,40 (cento e sessenta e dois mil, quatro-
centos e oitenta e nove reais e quarenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 24/09/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 076/2021 – Processo nº. 381/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Objeto: Aquisição emergencial de curativos para atender pacientes 
com queimaduras, conforme solicitação da Secretaria Municipal da 
Saúde
Valor Global: R$ 24.640,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e qua-
renta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 30/09/2.021

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 176/21 – Processo nº. 307/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SIMOAGRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA EPP
Valor Global: R$ 181.500,00 (Cento e oitenta e um mil e quinhentos reais)
Contratada: KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI
Valor Global: R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais)
Objeto: Aquisição de trator com cabine e grade para a Secretaria 
Municipal de Turismo
Data da Assinatura da Contrato: 28/09/2.021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 182/21 – Processo nº. 314/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: D. MILIORINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CON-
FECÇÕES LTDA – ME
Objeto: Aquisição de Uniformes para Limpeza Urbana
Valor Global: R$ 21.042,58 (vinte e um mil, quarenta e dois reais e 
cinquenta e oito centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 22/09/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 183/2021 – Processo nº. 315/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALA-
RES LTDA ME
Objeto: aquisição de oxímetro de pulso portátil mais cabos para o 
SAMU
Valor Global: R$ 13.950,00 (treze mil novecentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 21/09/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 196/21 – Processo nº. 335/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉ-
DICO E ODONTO LTDA
Valor Global: R$ 6.154,92 (seis mil, cento e cinquenta e quatro re-
ais e noventa e dois centavos)
Contratada: CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA – EPP
Valor Global: R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais)
Contratada: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR – EIRELI
Valor Global: R$ 4.299,20 (quatro mil, duzentos e noventa e nove 
reais e vinte centavos)
Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para a Clínica 
Veterinária Municipal
Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2021

TERMO DE ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020 – PROCESSO Nº 
034/2020 (Contrato n° 062/2020), fica aditado o valor de R$ 
119.780,74 (cento e dezenove mil, setecentos e oitenta reais e se-
tenta e quatro centavos) com a empresa CONSTRUTORA ALPHA 
VITÓRIA LTDA, o que corresponde a aproximadamente 3,51% 
(três vírgula cinquenta e um por cento) do total do contrato, ob-
jetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos 
e mão de obra, para execução da obra de construção da escola 
de Ensino Fundamental, situado na Avenida Carlos Ramires, s/n – 
Avaré/SP. Assinatura do Termo de Aditivo: 22/09/2.021.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
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CITAÇÃO Nº 051/2021 – PROCESSO N° 252/2021 (Contrato n° 
114/2021), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa INSTITUTO EDUCAÇÃO DOM SAÚDE, objeti-
vando a realização de plantões médicos de urgência e emergência 
no Pronto Socorro Municipal, no período de 24 (vinte e quatro) ho-
ras diárias e disponibilização de médico para realização de trans-
ferências inter-hospitalares, conforme Portaria do Ministério da 
Saúde n° 104 de 15 de janeiro de 2014, com prorrogação do prazo 
de vigência contratual até 10 de dezembro de 2.021, no valor total 
de R$ 1.593.000,00 (hum milhão, quinhentos e noventa e três mil 
reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde 
da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 099/18 – PROCESSO N° 313/18 (Contrato n° 
380/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa GRIZZO & GRIZZO S/S LTDA, objetivando a prestação 
de serviços médicos em pneumologia, com prorrogação do prazo 
de vigência contratual até 04 de setembro de 2.022, no valor global 
de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REEQUILÍBRIO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020 – PROCESSO Nº 
034/2020 (Contrato n° 062/2020) ficam reequilibrados os valores 
do 1° Aditamento: R$ 77.213,37 (setenta e sete mil, duzentos e tre-
ze reais e trinta e sete centavos) e do 3° Aditamento: R$ 13.223,79 
(treze mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centa-
vos) com a empresa CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA, 
objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos 
e mão de obra, para execução da obra de construção da escola 
de Ensino Fundamental, situado na Avenida Carlos Ramires, s/n – 
Avaré/SP. Assinatura do Termo de Reequilíbrio: 22/09/2.021.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO os Itens 01, 02, 03, 08, 09, 19, 21, 24, 29, 31, 36, 
37, 38, 42, 52, 54. 57 e 63 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 173/21 
– PROCESSO N° 304/21, objetivando o registro de preços para 
eventual aquisição material de informática para manutenção e re-
paros nos equipamentos de toda a Prefeitura, conforme preceitua 
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Su-
premo Tribunal Federal. Revogado em: 29/09/2.021. Ronaldo Adão 
Guardiano – Secretário Municipal da Administração da Estância 
Turística de Avaré.

Fica REVOGADO os Itens 01 e 02 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 
177/21 – PROCESSO N° 308/21, objetivando o registro de preços 
para eventual aquisição de espelhos para a Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social e seus equipamentos, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 
28/09/2.021. Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO o LOTE 06 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
196/21 – PROCESSO Nº. 335/21, objetivando aquisição de Ma-
teriais Médicos Hospitalares para a Clínica Veterinária Municipal, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 
29/09/2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 197/21 – PROCESSO Nº. 336/21, objetivando Contrata-
ção de empresa especializada através de Registro de Preços para 
fornecimento de Bloquetes para confecção de Praças e Jardins, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
29/09/2.021. Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário 
Municipal de Serviços da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 041/2021 – PROCESSO Nº. 328/2021, ob-
jetivando a Contratação de empresa para gerenciamento do Pro-
jeto “Retomada da Arte em Avaré”, conforme preceitua o “caput” 
do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 30/09/2.021. Isabel 
Cristina Cardoso – Secretária Municipal de Cultura da Estância Tu-
rística de Avaré.
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Profissionais da saúde e 
idosos a partir de 60 anos re-
cebem a dose adicional nes-
sa etapa da vacinação contra 
a Covid-19. 

Na segunda-feira, 4 de 
outubro, o atendimento ao 
público vai das 8 às 17 horas 
sem interrupção durante o 

Profissionais da saúde e idosos a partir 
de 60 anos recebem dose adicional

É necessário respeitar intervalo de seis meses entre a segunda dose e a aplicação extra

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

horário de almoço. 
A Secretaria Municipal da 

Saúde ressalta que é neces-
sário respeitar o intervalo de 
seis meses entre a segunda 
dose e a dose adicional. 

O profissional da saúde 
deve comprovar o vínculo 
com a área por meio de car-

teira do conselho profissio-
nal, holerite, declaração ou 
diploma. A etapa segue até 
10 de outubro. 

Locais de vacinação
A imunização contra a Co-

vid-19 acontece de segunda 
a sexta-feira nos seguintes 
locais e horários:

Posto Vera Cruz (Rua Car-
mem Dias Faria, s/n) das 8 às 
11 e das 13 às 16 horas;

Drive-thru no Parque Fer-
nando Cruz Pimentel (Ema-
pa) das 8 às 11 e das 13 às 
16 horas. Em caso de chuva, 
o serviço será temporaria-
mente transferido para o 

Centro de Saúde I (Rua Acre, 
nº 1281);

Posto Brabância (Praça 
Armando de Paula Assis, s/n) 
das 8 às 11 horas e das 13 às 
16 horas;

Posto Santa Elizabeth 
(Rua Saul Bertolacini, s/n) das 
13 às 16 horas.
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SAÚDE

Acontece no sábado, 2 de 
outubro, o Dia V da Vacina-
ção, cujo foco é a aplicação 
de doses contra a Covid-19. 

A etapa inclui a dose adi-
cional em idosos acima de 60 
anos, faltosos e repescagem 
para quem já foi contempla-
do, mas ainda não tomou a 
vacina. 

O Dia V acontece das 8 às 

Dia V: Avaré tem vacinação contra a Covid no sábado, 2 de outubro
Imunização acontece das 8 às 16 horas em quatro locais

16 horas nos quatro pontos 
de vacinação (confira os lo-
cais abaixo). 

A Secretaria Municipal da 
Saúde ressalta que é neces-
sário respeitar o intervalo de 
seis meses entre a segunda 
dose e a dose adicional. 

Profissionais de saúde do 
Pronto Socorro, SAMU e Am-
bulatório de Síndrome Gripal 

também recebem o reforço 
no sábado, 2. 

Os demais profissionais 
da área recebem a dose extra 
a partir de segunda-feira, 4. 
É necessário comprovar vín-
culo por meio de carteira do 
conselho profissional, holeri-
te, declaração ou diploma. 

Também neste caso, o in-
tervalo para receber a dose 

adicional é de seis meses 
desde a última aplicação. 

Redução de intervalo  
A Saúde lembra ainda 

que o intervalo entre a pri-
meira e a segunda dose da 
Pfizer foi reduzido para 8 
semanas (56 dias). 

Quem pertence a esse 
grupo, portanto, deve apro-

veitar o Dia V para completar 
o esquema vacinal. 

Locais de vacinação
Posto Vera Cruz (Rua Car-

mem Dias Faria, s/n);
Centro de Saúde I (Rua 

Acre, nº 1281);
Posto Brabância (Praça 

Armando de Paula Assis, s/n); 
Posto Santa Elizabeth 

(Rua Saul Bertolacini, s/n).

Tem início na sexta-feira, 
1º de outubro, a Campanha 
Nacional de Multivacinação 
voltada para crianças e ado-
lescentes. 

O foco é ampliar a co-
bertura vacinal contra polio-
mielite, sarampo, catapora, 
caxumba, hepatite A e B, co-
queluche, febre amarela, ru-
béola, varicela, meningite C e 
HPV, entre outras doenças.  

O objetivo é atualizar a 
carteira de imunização de 
jovens que deixaram de to-
mar vacinas que fazem par-
te do Calendário Nacional 
de Vacinação.

Campanha de Multivacinação 
prioriza crianças e adolescentes
Objetivo é atualizar carteira de
jovens que deixaram de tomar
vacinas disponíveis

A campanha segue até 29 
de outubro. Já o Dia V aconte-
ce no sábado, 16 de outubro. 

A vacinação acontece du-
rante a semana nos seguin-
tes locais e horários:  

Posto Flávio Celso Negrão 
das 8 às 11 horas e das 13 às 
15 horas;

Posto Bairro Alto das 8 às 
11 horas e das 13 às 15 horas;

Posto Santa Elizabeth das 
8 às 11 horas; 

Posto Mário Bannwart 
(segundas, quartas e sextas) 
das 8 às 12 horas;

Posto Bonsucesso das 8 às 
11 horas e das 13 às 15 horas. 

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS
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INVESTIMENTO

A Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré acaba de fazer 
mais um investimento no Cor-
po de Bombeiros da cidade. 

Foram adquiridas man-
gueiras de alta pressão e 
produtos para a geração de 
espuma usada no combate a 
incêndios de alta complexi-

Prefeitura de Avaré adquire equipamentos 
para o Corpo de Bombeiros
Foram compradas mangueiras e produto químico utilizado no combate a incêndios

dade, totalizando R$ 150 mil. 
O material foi recebido na 

terça-feira, 28, pela tenente 
Olivia Perrone Cazo, coman-
dante da unidade, e por inte-
grantes da corporação.  

Em junho de 2020, a cor-
poração teve sua frota refor-
çada por mais um veículo ad-

quirido pelo Executivo. 
Foram investidos mais de R$ 

750 mil na compra de um cami-
nhão auto-bomba com capaci-
dade para 4 mil litros de água. 

Com cabine dupla, o 
equipamento projetado para 
seis pessoas é empregado 
tanto no combate a incên-

dios quanto em salvamentos.
Já o investimento em 

anos anteriores superou R$ 
500 mil. Foram adquiridas na 
época uma Unidade de Res-
gate e uma viatura para vis-
torias técnicas. 

Além dos veículos, o municí-
pio também já destinou à cor-

poração ferramentas para sal-
vamento, cilindros de oxigênio 
e itens de proteção individual, 
entre outros insumos técnicos.  

A parceria também já havia 
garantido a instalação de uma 
nova fachada e a construção 
de uma sala de aula na sede 
do Corpo de Bombeiros. 
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HABITAÇÃO

A Estância Turística de 
Avaré foi contemplada com 
360 moradias populares por 
meio do programa estadual 
Nossa Casa. 

Representantes do Execu-
tivo Municipal participaram 

Avaré é contemplada com 
360 moradias populares
Programa Estadual Nossa Casa foi anunciado na quarta-feira, 29 de setembro

do anúncio oficial realizado 
na quarta-feira, 29, no Palá-
cio dos Bandeirantes. 

O projeto da Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano (CDHU) pre-
vê a construção de 12 torres 

habitacionais em uma área 
de 150 mil metros quadrados 
doada pelo município. Cada 
prédio tem 4 andares, totali-
zando até 360 apartamentos. 

Avaré está inserida na 
modalidade Nossa Casa-Pre-

ço Social. Os imóveis contam 
com 2 dormitórios com 45 
metros quadrados de área 
útil (casas) e 40 metros qua-
drados (apartamentos). 

Parte das unidades habita-
cionais é destinada a preço so-

cial, ou seja, com valor reduzido 
em relação ao preço normal 
para famílias de baixa renda. 

O restante das unidades 
habitacionais será comercia-
lizado pela empresa a preço 
de mercado.
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Foram iniciadas na se-
gunda-feira, 27, as aulas dos 
cursos Costureiro de Máqui-
na Reta e Overloque e Ope-
rador de Microcomputador. 

A capacitação gratuita é 

Aulas dos cursos de costureiro de máquina e 
operador de microcomputador são iniciadas

Parceria entre SENAI e Prefeitura de Avaré, capacitação busca qualifi car mão de obra local
uma parceria entre SENAI e 
Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, por meio da 
Secretaria Municipal de In-
dústria, Comércio, Ciência e 
Tecnologia. 

O objetivo é qualifi car a 
mão de obra para o mercado 
local. As atividades são reali-
zadas na Unidade Móvel do 
SENAI (estacionada no SESI) 
e na empresa Lunelli, que ce-

deu o espaço para a realiza-
ção do treinamento. 

Já as aulas do curso de mi-
crocomputador acontecem 
na Casa do Cidadão, também 
com turmas à tarde e à noite.  

Além de aspectos técni-
cos, a capacitação aborda 
temas como trabalho em 
equipe e atuação profi ssio-
nal colaborativa, entre outros 
tópicos. 

A Secretaria Municipal 
de Cultura acaba de lançar 
uma campanha de incentivo 
à formalização da classe ar-
tística. 

Intitulada “Artista Avare-
ense: Regularize-se", a inicia-
tiva é uma parceria com Se-
cretaria Municipal Indústria, 
Comércio, Ciência e Tecnolo-
gia e Sebrae Aqui.

Secretaria lança campanha de estímulo à formalização do artista avareense
Iniciativa é uma parceria com o Sebrae Aqui e Secretaria de Indústria e Comércio

CULTURA

"A formalização permite 
o acesso a linhas de crédito 
com taxas atrativas e a pos-
sibilidade de venda direta ao 
poder público, ampliando os 
rendimentos do profi ssional”, 
ressalta a pasta.  

Plantão 
Nos dias 4, 5 e 6 de ou-

tubro, últimos dias para a 
entrega da documentação 

relativa à Lei Aldir Blanc, os 
técnicos do Sebrae Aqui fa-
rão um plantão na sede da 
Cultura para a regularização 
e o esclarecimento de dúvi-
das sobre a formalização. O 
endereço é Rua Minas Gerais, 
nº 279. 

Já o Sebrae Aqui fi ca na 
Casa do Cidadão (Rua Bahia, 
nº 1580). Outras informações 

pelos telefones (14) 3732-
0747 e (14) 98204-0377 
(WhatsApp).  

Quem pode ser MEI?
Para ser enquadrado 

como Microempreendedor 
Individual (MEI), o artista 
deve ter faturamento de até 
R$ 81 mil por ano e não pode 
participar como sócio, admi-
nistrador ou titular de qual-

quer outra empresa.
Benefícios 

Ao se formalizar, o MEI 
passa a ter cobertura pre-
videnciária com direito à 
aposentadoria por idade ou 
invalidez, auxílio-doença e 
salário-maternidade. 

Já a família do titular pode 
receber pensão em caso de 
morte e auxílio-reclusão. 
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OPORTUNIDADE

O Posto de Atendimento ao Traba-
lhador (PAT) divulgou na quinta-feira, 
30, as vagas de emprego disponíveis 
em Avaré. A atualização é semanal.

São elas:
Encarregado de governança – 

01 vaga 
Auxiliar administrativo - 01
Auxiliar de logística (curso 

NR12 e curso de operador de em-
pilhadeira) - 01

Auxiliar de mecânico  (máqui-
nas agrícolas) - 01

Auxiliar técnico de montagem de 
equipamentos agropecuários - 01

Costureiro na confecção em sé-
rie - 02

Confira as vagas de emprego 
disponíveis em Avaré
Ofertas estão sujeitas à alteração sem qualquer aviso prévio

Encarregado de manutenção de 
maquinários de serraria - 01

Engenheiro civil - 01
Extrusor filme balão -01
Impressor filme flexográfico - 01
Manobrista - 01
Mecânico de automóvel - 01
Mecânico (motor a diesel) -  02
Montador de estruturas metáli-

cas - 01
Motorista de ônibus urbano - 01
Oficial de manutenção predial - 

01
Pintor de estruturas metálicas - 01
Recepcionista atendente - 01
Soldador de máquina Mig Mag  

- 01

Técnico em segurança eletrôni-
ca - 01

Técnico em segurança do traba-
lho - 01

Vendedor externo – 02 vagas
Vagas de emprego para pesso-

as com deficiência: Costureiro na 
confecção em série – 01 vaga 

Sujeitas à alteração
As vagas estão sujeitas à alteração 

sem aviso prévio conforme o preen-
chimento ou retirada das mesmas 
pelas empresas.

Empregador
É necessário o cadastro da empre-

sa ou pessoa física no endereço ele-
trônico empregabrasil.mte.gov.br ou 

diretamente no PAT para a disponibi-
lização de vagas e processo seletivo.

Candidatos
Já o candidato deve se cadastrar 

no site empregabrasil.mte.gov.br ou 
por meio do PAT. Os documentos ne-
cessários são o PIS, NIT, PASEP, Bolsa 
família, Cartão Cidadão, Carteira de 
Trabalho, RG, CPF e CNH.

É importante ainda que o candi-
dato mantenha seu cadastro atua-
lizado junto ao PAT, o que pode ser 
decisivo no processo de contratação.

Serviço
O PAT fica na Casa do Cidadão (Rua 

Bahia, nº 1.580, centro). Outras infor-
mações pelo telefone (14) 3732-1414.

Conselho Tutelar cria cartaz 
em alusão à campanha
Setembro Amarelo

SOCIAL

O Conselho Tutelar de Avaré foi 
um dos apoiadores em âmbito local 
da campanha Setembro Amarelo, ini-
ciativa nacional que busca conscien-
tizar a população sobre a prevenção 
ao suicídio. 

A equipe preparou um cartaz com 
mensagens sobre a importância da 
valorização da vida. O painel está ex-

Equipe fixou painel com mensagens sobre 
valorização da vida

posto na sede do órgão encarregado 
de zelar pelo cumprimento dos direi-
tos da criança e do adolescente. 

O Conselho Tutelar fica na Rua 
Rio Grande do Norte, nº 921. O tele-
fone é o (14) 3732-1199. Denúncias 
sobre violação de direitos humanos 
também podem ser registradas pelo 
Disque 100. 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 062/2021 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/21 E 6123/21 , considerando exoneração de Magda Apa-
recida Nunes Pereira,  CONVOCA, classificados do Concurso 
Publico 001/2018, homologado através do Decreto nº 5232/2018, 
de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 de Julho de 2018, no 
Semanário Oficial Eletrônico, prorrogado pelo Decreto 6206/2021, 
publicado em 23/03/2021,para o cargo/função de MONITOR, 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a par-
tir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Re-
cursos Humanos e Gestão de Pessoal, munido dos  documentos 
abaixo descritos, sito a  a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, 
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida.                                                                                                                                         
                    
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

CARGO: MONITOR 

Classificação	 	 Nome
34   MICHAEL LUIS DA ROCHA

Estância Turística de Avaré, aos 01 de Outubro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  MONITOR

DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende em executar tarefas 
DO CARGO  sob supervisão, serviços de aten 
(L.C. 127/2010)   dimento às crianças em suas ne-
cessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação, 
garantindo seu bem-estar, adaptação e desenvolvimento físico e 
mental, bem como monitorar jovens e adultos em unidades escola-
res, ou de desenvolvimento de programas sociais. Executa tarefas 
afins designadas pela chefia imediata.

REQUISITO  ENSINO FUNDAMENTAL COM 
(L.C. 126/2010)   PLETO

LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pela Secretária 
Municipal De Assistência e Desenvolvimento Social

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– conclusão de Ensino Fundamental Completo
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via internet) 
01    certidão de ações cíveis e criminais 
(TJ)
01   Foto 3x4

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 063/2021
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 e 6123/2021,e considerando justificativas contidas na 
CI 641496/2021/SEMADS, considerando exoneração de Patricia 
Andrea Vasconcelos de Mendonça CONVOCA, o(s) classificado(s) 
do Concurso Publico 002/2018, homologado através do Decreto nº 
5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro 
de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de 
PSICÓLOGO, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento 
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, munidos com os do-
cumentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, 
das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional 
(nomeação, exames médicos) e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 	 Nome	(classificado	(a))
16º   GABRIEL ALVES BEZERRA
Estância Turística de Avaré, aos 01 de Outubro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende as tarefas que se des 
DO CARGO  tinam a estudos, pesquisas, ava 
(L.C. 188/2013)   liações e consultas para o desen-
volvimento emocional e os processos mentais e sociais de indiví-
duos, prestando assistência de saúde mental, bem como atender e 
orientar na área assistencial, educacional e do trabalho, elaboran-
do e aplicando técnica psicológica para possibilitar a orientação e o 
diagnóstico clínico e adaptação social;
REQUISITO  Ensino superior completo com for
(L.C. 188/2013)  mação específica na área de Psico-
logia e competente registro no CRP
HORÁRIO DE TRABALHO 30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário 
Municipal De Assistência e Desenvolvimento Social

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos filhos (me-
nores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R. , incluindo 
CPF)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 064/2021
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/21 e 6123/21, considerando justificativas contidas no Oficio 
251/2021/Educação, CI 635886/2021/SMS e CI 634280/2021/SMS 
considerando falecimento de João Carlos Stefanin, Guilherme 
Belchior, aposentadoria de Oscar Gregório e não comparecimen-

to do 15º classificado, CONVOCA  os classificados do Concurso 
Publico 002/2018, homologado através do Decreto nº 5362/2018, 
de 07 de Dezembro de 2018, publicado em 07 de Dezembro de 
2018, no Semanário Oficial e Homologação complementar Decre-
to nº 6484/2021, publicado em 24/09/2021, para o cargo/função 
de CONDUTOR DE VEÍCULOS E TRANSPORTE COLETIVO, a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal , munidos dos documentos abaixo 
descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 
hs, para orientação do procedimento admissional, nomeação, exa-
mes médicos e entrega da documentação exigida, considerando o 
retorno das aulas previsto para 08/02/2021.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 Nome
25  VALDIR DO AMARAL
26  RODRIGO ALVES DA SILVA ALBIN
28  JULIANO PORTO DE ALMEIDA
34  AMAURI RODRIGUES GUIMARÃES
*27, 29, 30, 31, 32, 33 - Reprovado-TAF
Estância Turística de Avaré, aos 01 de Outubro de 2021.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  CONDUTOR DE VEÍCULOS E   
   TRANSPORTE COLETIVO
DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende as tarefas que desti 
DO CARGO  nam a dirigir e conservar veículos 
(L.C. 188/2013)   automotores, da frota da adminis-
tração pública, tais como: ambulâncias, automóveis, picapes, ca-
minhões, ônibus, micro-ônibus e peruas escolares, manipulando os 
comandos de marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-
-os e operando-os em programas determinados de acordo com as 
normas de trânsito e segurança do trabalho e as instruções recebi-
das, para efetuar o transporte de materiais, pessoas e estudantes
REQUISITO  Ensino Fundamental Incompleto- 
(L.C. 188/2013)   mínimo 4º série e CNH “D” e curso 
específico com credencial
JORNADA DE TRABALHO 40 horas semanais 
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário 
Municipal de Administração 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– diploma frente e verso autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos filhos (meno-
res de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 065/2021
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020, consi-
derando CI 635625/2021/SMS e Ofício 192/2021/SME, e as exo-
nerações , aposentadoria e falecimento dos servidores ocorrido 
no exercício de Neli Aparecida Ignacio, Benedita Neuza Bento de 
Oliveira, Luiz Eduardo de Moraes, Silvana Maria Marcelino, Pa-

tricia Latanzio de Oliveira, Ana Maria Furtado, Vera Lucia Morei-
ra Gregorio, Maria Aparecida de Souza Almeida, CONVOCA, os 
classificados do Concurso Publico 003/2019, homologado através 
do Decreto nº 5560, de 15/08/19, publicado em 16/08/2019, no Se-
manário Oficial Eletrônico e Homologação Complementar Decreto 
6485/2021, publicado em 24/09/2021, para o cargo/função de OFI-
CIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoal, munidos dos documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio 
Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do 
procedimento admissional, nomeação, exames médicos e entrega 
da documentação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 Nome
13  DAYANE BARROS DE OLIVEIRA ROCHA
15  ANDREZA CARVALHO DA CRUZ PEROTO
16  ROSEMARY DE SOUSA FAUSTINO
17  ELAINE NAOMI YONAMINE
20  JENNIFER ROCHA FRANCISCO
21  IRINEUZA MESSIAS DE OLIVEIRA
22  LILIANE FRAGOSO DA SILVA
23  EDERALDO HELENO FERREIRA
* 11, 12, 14, 18, 19 – Reprovado - TAF
Estância Turística de Avaré, aos 01 de Outubro de 2021
                                                              

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  OFICIAL DE MANUTENÇÃO E  
   SERVIÇOS
DESCRIÇÃO  Compreende as atividades que se 
DO CARGO   destinam a executar serviços de 
(L.C. nº 188/2013)   apoio operacional (capinação, con-
servação de estradas rurais, praças, parques e jardins, ruas, ave-
nidas, varrição e coleta de lixo, carregar e descarregar materiais, 
preparar sepultura , abrindo e fechando covas) e de manutenção 
(limpeza interna e externa, em geral, nos prédios municipais) e ou-
tros relacionados a área de atuação, para atender as necessidades 
da administração municipal e  manter as condições de higiene e 
conservação.
REQUISITO  Ensino Fundamental incompleto –  
   mínimo 4ª série 
CARGA HORÁRIA  40 horas semanais / 08 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário  
   Municipal de Administração

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 066/2021
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020,  conside-
rando justificativas contidas CI 638352/2021/SMS e exoneração de 
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PROCESSO/EXPEDIENTE 247/2021
Interessado : GABRIELA LOPES PERES LOURENÇO
Assunto : Licença médica - pagamento
Considerando análise dos documentos juntados ao processo/expe-
diente nº 247/2021, 
Considerando manifestação do DESS nas paginas 53 a 56 encar-
tada no processo em tela, 
Considerando informações do DRHGP, trazidas nos autos e junta-
das como páginas 144 e 145;
INDEFIRO a solicitação do pagamento referente a licença médica
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
Estância Turística de Avaré, aos 24 dias do mês de Setembro de 2021.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

Sara Nunes Oliveira e não comparecimento do 67º classificado, 
CONVOCA, os classificados do Concurso Publico 002/2018, ho-
mologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 
2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial 
Eletrônico, para o cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO, 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal , munidos dos documentos abaixo 
descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 
hs, para orientação do procedimento admissional, nomeação, exa-
mes médicos e entrega da documentação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 	 Nome
68º   GUSTAVO SILVA ALMEIDA

Estância Turística de Avaré, aos 01 de Outubro de 2021
                                                              

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  AGENTE ADMINISTRATIVO 

ATRIBUIÇÃO  Compreende em executar serviços 
LC 188/2013   de apoio nas áreas administrativas, 
financeiras, logísticas e recursos humanos das diversas unidades 
administrativas; classificar documentos diversificados e correspon-
dência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e digitação 
em programas específicos, prestação de informações de proces-
sos, arquivo, atendimento ao publico em geral; executar atividades 
auxiliares de classificação e catalogação de manuscritos, livros, 
periódicos e outras publicações; planejar , organizar e executar ati-
vidades pertinentes ao centro de documentação e arquivo da mu-
nicipalidade, verificando a legislação quanto ao tempo correto para 
arquivo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas afins de-
signadas pelo superior imediato.

REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo e conheci 
   mento em informática

HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais / 8 horas diárias

LOCAL DE TRABALHO Local a ser determinado pelo Se 
   cretário Municipal da Saúde

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos, RG e CPF 
dos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para 
I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

circumpercursos HUMANOS/DEPTO.DE PESSOAL

Notificação	-	Processos/expedientes	conclusos	
para ciência  

Notificação do(s) despacho (s), dos processos/ expedientes abaixo 
relacionados, conclusos, à disposição para ciência dos interessa-
dos, no Departamento de Recursos Humanos /Depto. de Pessoal, 
de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, a saber:                                                                                                                                    

Data: 01/10/2021

SEC DE CULTURA
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SOCIAL
SOCIAL

O cadastro para rece-
bimento de brinquedo no 
Natal das Crianças continua 
aberto até 15 de outubro. 

A iniciativa do Fundo 

Natal das Crianças: cadastro para 
brinquedos vai até 15 de outubro

Fundo Social promove plantão no sábado, 9 de outubro, das 8 às 12 horas
Social de Solidariedade é 
voltada para crianças de 
até 12 anos. 

Pais ou responsáveis 
devem apresentar RG, CPF, 

comprovante de residên-
cia atualizado, RG ou Cer-
tidão de Nascimento dos 
pequenos.  

O órgão vai promover um 

novo plantão de cadastra-
mento no sábado, 9 de outu-
bro, das 8 às 12 horas. 

O Fundo Social fica na 
Rua Rio Grande do Sul, nº 

1842. O atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.

Outras informações pelo 
telefone (14) 3731-2658.


