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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

  Nº 02-18
A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DE AVARÉ - COMDEMA, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei n. º 1434/1984, em atendimento ao Regimento 
Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO EXTROR-
DINÁRIA Nº 02-18, a ser realizada no dia DEZ (10) DE JULHO DE 
2018 (terça-feira), na sede da Associação Regional dos Engenhei-
ros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA), Rua dos Engenhei-
ros, 26, Colina da Boa Vista, Avaré-SP, às 19h00 com a presença 
mínima de um terço dos membros. Os conselheiros titulares que 
não puderem comparecer deverão acionar o respectivo suplente. 
A reunião é aberta a qualquer interessado que poderá utilizar a 
palavra mediante autorização do presidente.
1) Abertura
1.1) Comunicação do Presidente;
1.2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº. 05/2018 do dia 
05/06/2018;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise e delibe-
ração;
2.3) Informes da Secretaria Executiva;
2.3.1) Correspondências Recebidas (planilha);
2.3.2) Correspondências Enviadas (planilha);
2.4)  Eleição de Secretário e Secretário adjunto;
2.5)  Palavra livre – assuntos diversos e comunicações;
- SMMA - alteração de legislação sobre compensação ambiental
Estância Turística de Avaré, 03 de junho de 2018.

Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA

Luiz Gustavo Gomes
Secretário Executivo

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solida-
riedade de Avaré vem por meio desta CONVOCAR a todos os mem-
bros, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 12/07/2018 às 
9h00 na Sala de Reunião dos Conselhos Municipais na SEMADS, 
sito a Rua Piauí, n.º 1.388, Centro.
Pauta:
* Leitura da Ata anterior;
* Plano de Trabalho da Escola da Beleza;
* Assuntos relacionados ao Inho Musa.
* Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência no e-mail: fundosocial@
avare.sp.gov.br 
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 04 de Julho de 2018.

Érica Alessandra Alves
Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo 

Social de Solidariedade de Avaré

Fundo Social de Solidariedade
Conselho Municipal do Fundo Social de Solidariedade

Lei Estadual n.º 10.064/68 – Lei Municipal n.º 1.405/83
Lei Municipal n.º 1.669/13
Lei Municipal n.º 1.960/15

Convocação
Venho por meio deste convocar os membros  do Conselho de Patri-
mônio Histórico, Artístico e Cultural (Condephac)para reunião ordi-
nária  a ser realizada no dia 12 de Julho de 2018, as 16 h no anexo 
do Museu Anita Ferreira de  Maria , Praça da Caic.A pauta que se 
segue:  Assuntos de planejamento do Conselho para o 2o semes-
tre de 2018 e as futuras  obras do Largo São João. Sem  mais para 
o momento, subscrevo-me. 

Valdirene Silva
Presidente Condephac/Avaré  

TERMO ADITIVO N°.  001/2018. 
TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 03/2018 AUTORIZADO COM 

BASE DA LEI N°. 1.985 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2016 E A 
CLÁUSULA ONZE DO CONVÊNIO 03/2018, QUE ENTRE SI CE-
LEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 

E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ.

 Pelo Presente, o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE AVARÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº 46.634.168/0001-50, com sede à Praça Juca Novaes, 1169, 
centro, representado neste ato pelo EXMº. Sr. Prefeito JOSELYR 
BENEDITO DA COSTA SILVESTRE, brasileiro, solteiro, inscrito no 
CPF/MF nº 299.164.959-58  portador do RG. Nº 34.044.592-0 pre-
sente o Sr. SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, Dr. ROSLINDO 
WILSON MACHADO RG. 1.026.183.391-RS, portador do CPF nº 
231.136.779-04,   doravante denominada simplesmente de CON-
VENENTE, e de outro lado a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE AVARÉ, inscrita no CNPJ/MF nº 44.584.019/0001-06, inscrita 
no CREMESP sob nº 04.419, entidade filantrópica, de personali-
dade jurídica de Direito Privado e com estatuto arquivado no Car-
tório de Registro de Pessoas Jurídicas de Avaré, em 28.07.20, sob 
nº 09, com sede à rua Paraíba nº 1003, nesta cidade, doravante 
denominada de CONVENIADA, neste ato representada pelo seu 
PROVEDOR, Senhor MIGUEL CHIBANI BAKR, RG. 6.935.884 , 
portador do CPF nº 749.914.188-87 ,TESOUREIRO Senhor CÉ-
SAR AUGUSTO MAZZONI NEGRÃO, RG. 8.909.646 , portador do 
CPF nº 033.391.108-32 residentes e domiciliados nesta cidade, em 
pleno e regular exercício de suas funções, RESOLVEM celebrar o 
presente TERMO ADITIVO:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente TERMO ADITIVO tem por objeto ampliar a  presta-
ção de Assistência Médica e hospitalar Especializada a ser presta-
da aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, que deles ne-
cessitem, em regime de plantão, durante as 24 horas, na Sede da 
CONVENIADA, para receber, avaliar e dar continuidade na Assis-
tência médica aos pacientes, uma vez que a Prefeitura da Estância 
Turística de  Avaré firmou Convênio com as Prefeituras de Águas 
de Santa Bárbara, Iaras e Manduri, com o propósito de ampliar a 
prestação dos serviços citados.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E DA EXECUÇAO ORÇA-
MENTÁRIA – 6.1.5:

CLÁUSULA TERCEIRA - Ficando as demais Cláusulas inalteradas.
E, por estar assim, justos e acordados, os partícipes firmam o pre-
sente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os 
devidos efeitos legais.
Estância Turística de Avaré,  05 de Julho de 2018.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:

________________________          ______________________
Joselyr Benedito da Costa Silvestre     Roslindo Wilson Machado
Prefeito Municipal                            Secretário Municipal da Saúde

CONVENIADA
________________________    ______________________
Miguel Chibani Bakr                       César Augusto Mazzoni Negrão
Provedor                                                         Tesoureiro
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Edital de Convocação nº. 008 de 5 de julho de 2018.

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, nos ter-
mos do Decreto nº. 5134 de 11 de abril de 2018, CONVOCA os 
seus agentes públicos ocupantes de cargo, função ou emprego 
público, independentemente de estarem afastados, licenciados ou 
cedidos com ou sem ônus, a qualquer órgão da União, do Estado 
ou de outros Municípios, ou ainda em férias ou licença prêmio; os 
Secretários Municipais, os aposentados e pensionistas que rece-
bam seus proventos dos Cofres da Administração Direta; o pessoal 
admitido por tempo determinado, nos termos do art. 37, inc. IX, da 
Constituição Federal; e conselheiros tutelares, abaixo relacionados 
para participarem do Recadastramento Funcional.
Os convocados deverão comparecer no Paço Municipal situado à 
Praça Juca Novaes, 1169, Centro, na sala da Controladoria do Mu-
nicípio, na data e horário abaixo indicados.

ANEXO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Anexo Edital de Convocação nº. 008 de 05 de julho de 2018

No ato do recadastramento o servidor deverá apresentar original 
dos seguintes documentos:
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JUSTIFICATIVAS

LEGISLATIVO

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 09/2018 – Processo 
12/2018, para a empresa GENTE SEGURADORA S.A., com CNPJ 
sob nº 90.180.605/0001-02, localizada na Rua Marechal Floriano 
Peixoto, nº 450, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90020-
060, visando a cobertura securitária de 12 (doze) meses para os 
veículos da frota da Câmara de Vereadores da Estância Turística 
de Avaré, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Valor total da contratação: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos re-
ais) para os três veículos oficiais.
As despesas decorrentes da presente serão empenhadas através 
da seguinte dotação orçamentária: 01.01.02-01.122.7005.2258-
3.3.90.39.69-13
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 04 de 
julho de 2018.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 08/2018
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: GENTE SEGURADORA S/A
Objeto: Contratação de cobertura securitária de 12 (doze) meses 
para os veículos da frota da Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré.
Valor: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para os três veí-
culos oficiais.
Referente: Processo nº 12/2018 – Dispensa 09/2018 (Artigo 24, 
Inciso II)
Data do ajuste: 04/07/2018

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, de 
13 de abril de 2017.

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de carne bovina, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para a merenda escolar da 
Educação Infantil.
Fornecedor: Acer Alimentos Eireli EPP
Empenho(s): 7735/2018
Valor: R$ 12.135,68
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 9686/2018
Valor: R$ 6.969,56
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica para 
pagamentos por se tratar de serviços médicos de psiquiatria, tal 
quebra de ordem se faz necessária para atender o CAPS- Centro 
de Atendimento Psicosocial.
Fornecedor: João Evangelista de Vasconcelos
Empenho(s): 5796/2018
Valor: R$ 2.950,00
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica para 
pagamentos por se tratar de locação de tendas, tal quebra de or-
dem se faz necessária para atender o evento Semana da Djanira.
Fornecedor: Karina Leardini
Empenho(s): 8976/2018
Valor: R$ 2.198,00
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de informática educacional, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para o aprendizado 
dos alunos da rede municipal de Ensino.
Fornecedor: Master Public Solution Eireli Me
Empenho(s): 522/2018
Valor: R$ 129.600,00
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de cotas de gás, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para uso do Paço Municipal.
Fornecedor: Odair Martins Boranelli ME
Empenho(s): 5733/2018
Valor: R$ 272,00
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 9661/2018
Valor: R$ 480,00
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento) 

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender pacientes de 
mandado de segurança.
Fornecedor: Portal Ltda.
Empenho(s): 11479/2017
Valor: R$ 1.231,44
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de massa asfáltica usinada 
a quente CBUQ, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para Conservação de Vias Públicas.
Fornecedor: Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda
Empenho(s): 7235, 5380/2018
Valor: R$ 26.610,40
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de controle de acesso à internet, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária pois o serviço 
proverá autenticação e registros de acessos à rede sem fio para 
atender o Gabinete do Prefeito.
Fornecedor: Wide – Ti Desenvolvimento de Solucoes LTDA - ME
Empenho(s): 876/2018
Valor: R$ 198,00
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de sistemas informatizado, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para uso na Con-
troladoria Geral do Município.
Fornecedor: Confiatta Sistemas e Tecnologia Ltda ME 
Empenho(s): 5208/2018
Valor: R$ 4.000,00
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar confecção de troféus, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender as necessidades do 
evento “IX Torneio de Pesca Esportiva da Estância Turística de 
Avaré.”
Fornecedor: Troféus São Roque Ltda
Empenho(s): 5748/2018
Valor: R$ 750,00
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica por se 
tratar de fornecimento de cotas de gás, tal quebra de ordem se faz 
necessária para atender a Secretaria da Educação.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli Rocha – EPP
Empenho(s): 7031/2018
Valor: R$ 2.400,00
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar fornecimento de hortifruti, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para manutenção do C.S.U-
-Centro Social Urbano.
Fornecedor: Joice Ariana Schimidt 
Empenho(s): 8029/2018
Valor: R$ 698,76
Avaré, 06 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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ESPORTES

De 3 a 14 de julho, as cidades de Cerquilho, 
Boituva e Tietê sediam as tradicionais competi-
ções dos Jogos Regionais da 8ª Região. Este ano, 
a delegação de Avaré é formada por 150 atletas 
de diferentes modalidades. Na terça-feira, 3, parte 
da delegação local viajou para Tatuí e se alojou na 
Escola “Professor Thomas Borges”. 

Na quarta, 4, as equipes de futebol e handebol 
masculino, assim como a de basquete feminino 
entraram em quadras pela primeira vez. Os resulta-
dos foram os seguintes: no futebol  (categoria sub 
20), Avaré perdeu de Itararé por 4 a 0. No handebol 
(categoria sub 20) Avaré teve uma disputada parti-
da com Porto Feliz, sendo derrotada pelo placar de 
24 a 23. No basquete (categoria sub 20), os avare-
enses venceram Cerquilho por 63 a 42. 

Avaré ganha as primeiras
medalhas nos Jogos Regionais 

Atletismo ACD
Na quinta-feira, 5, o atletismo ACD ini-

ciou as disputas e a atleta Jéssica Oliveira 
conquistou a primeira medalha de ouro ao 
correr 100 metros. Já em 100 metros rasos, 
Washington Luiz também conquistou ouro e 
Róger Vieira, prata. Em salto a distância, Isa-
ías conseguiu a medalha de prata. 

No total, os competidores Róger Viei-
ra dos Santos, Washington Luiz Justino, 
Isaías Aparecido da Silva, Jéssica Luiza de 
Oliveira e a Fátima Aparecida de Paul con-
quistaram 11 medalhas, sendo 5 de ouro, 
5 de prata e 1 de bronze. Os competidores 
foram auxiliados pelo técnico José Alde-
mi e pelo assistente técnico, Frank Junior.  

Novos veículos 
para o Esporte 
e Saúde
Ampliada a frota municipal

A Secretaria de Esportes da Prefeitura de 
Avaré ( SEME) passa a contar com um novo 
veículo zero km para auxiliar no transporte 
de atletas da cidade. O veículo, entregue na 
última Segunda, 02, é do modelo máster mi-
nubus, tem 16 lugares e é fabricado pela Re-
nault e foi adquirido com recursos próprios do 
município  ao valor de R$ 155 Mil. Em breve, 
um novo veículo será acrescentado a frota da 
SEME.

SAÚDE
Dando continuidade ao projeto de revi-

talização da frota da Secretaria da Saúde, a 
Prefeitura  adquiriu mais uma  ambulância 
zero km, no valor de R$ 96 Mil. Do total, R$ 
85 mil foram investidos por meio de convê-
nio junto ao Governo do Estado. Outros  R$ 
11 Mil foram pagos com  recursos do mu-
nicípio. Após a liberação da documentação 
necessária, os veículos serão liberados para 
uso da população.
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EDUCAÇÃO

Acontecerá neste domingo, 
8, o processo seletivo para o se-
gundo semestre de 2018 da Uni-
vesp – graduação à distância. As 
inscrições, abertas em 21 de maio 
e encerradas no dia 19 de junho, 
oferecem mais de 20 mil vagas em 
124 polos do Estado, incluindo o 
de Avaré.

Serão realizadas provas para os 
cursos de Pedagogia (6.150 vagas), 
Engenharia de Computação (4.450), 
Engenharia de Produção (5.600), 
Matemática (2.950) e Tecnologia em 
Gestão Pública (2.500) nos polos do 
Estado. 

Em Avaré, estarão em disputa 200 
vagas no total, sendo 50 vagas para 
Engenharia de Computação, 50 para 
Engenharia de Produção, 50 para Pe-
dagogia e 50 para Técnico em Gestão 
Pública.

Os candidatos inscritos nes-
te processo seletivo deverão 
acessar o site da Universida-
de (www.vunesp.com.br) para 
identificar o local e horário 
das provas. 

Provas do vestibular da
Univesp serão neste domingo

Orientações 
O horário de fechamento dos por-

tões é às 14 horas. Para fazer o exame 
o candidato deverá levar caneta es-
ferográfica de tinta preta, lápis preto 
e borracha, bem como apresentar o 
original de um dos seguintes docu-
mentos de identificação pessoal: 
• Documento de identidade expedido 
pelas Secretarias de Segurança Públi-
ca (RG), pelas Forças Armadas ou pela 
Polícia Militar. 
• Cédula de identidade de estrangei-
ros (RNE) dentro da validade. 
• Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
• Documento expedido por ordens 
ou conselhos profissionais que, por 
lei federal, valem como documento 
de identidade em todo o país (exem-
plo: OAB, COREN, CREA e outros). 
• Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS). 
• Passaporte brasileiro 

Resultados 
O gabarito oficial da prova será 

divulgado a partir das 10h do dia 
10/07/2018, no link www.vunesp.
com.br/uvsp1801. 

 

Evento é do programa 
Caminhos para a Cidadania

Alunos da rede pública munici-
pal de Avaré compareceram, nesta 
quinta-feira, 28, no espetáculo “Cadê 
o amor que estava aqui?”, da CIAVIP 
Cultura. A encenação teatral faz parte 
do programa Caminhos para a Cida-
dania, do Instituto CCR, mantido pela 
CCR SPVias, concessionária que man-
tém estradas estaduais da região.

Tendo como público os alunos do 

Alunos do Ensino Básico assistiram peça teatral
4º e do 5º ano das escolas, o espe-
táculo busca desenvolver, de maneira 
lúdica, a cidadania dos espectadores, 
abordando temas como a preser-
vação da natureza, inclusão social e 
diversidade. A peça ressalta a impor-
tância do trabalho em grupo e como 
pequenas atitudes podem ajudar a 
mudar o planeta.

O enredo, a propósito, conta as 
experiências de um dedicado profes-
sor deficiente visual, que luta por um 
mundo melhor, formando cidadãos 
conscientes.
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OBRAS

Na manhã da sexta-feira, 6 de ju-
lho, o prefeito de Avaré assinou novo 
convênio com a Secretaria Estadual 
de Turismo, ato que vai garantir a li-
beração de mais R$ 4 milhões para 
a construção da Arena de Eventos 
(Arenão) no Parque Fernando Cruz 
Pimentel, o recinto da Emapa.

A obra, iniciada ainda em 2008, 
emprega recursos liberados pelo 
Departamento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias (Dadetur), 
os quais só podem ser aplicados em 
projetos ligados diretamente à ex-
pansão ou revitalização de estruturas 
ligadas ao desenvolvimento turístico. 
Despesas com serviços de saúde, en-
sino ou limpeza urbana não podem 
ser custeadas com esses valores.

A retomada das obras do “Are-
não” está dividida em 4 fases. Juntas 
elas somarão investimentos de R$ 
9 milhões. A primeira e a segunda 
fase vão aplicar verbas provenien-
tes do convênio Dadetur 10/2016 
nos valores de R$ 1.261.642,45 e R$ 

Novo convênio garante mais R$ 4 milhões 
para a construção do Arenão

1.260.947,45. A terceira fase utilizará 
verbas do convênio Dadetur 55/2016 
de R$ 2.087.729,21. Já a quarta eta-
pa, recém-autorizada, deve consumir 
outros R$ 4.099.426,00.

Em virtude da legislação eleitoral 
que veda o início de obras custea-
das com recursos federais e estadu-
ais durante os 90 dias que antece-
dem o pleito, a Prefeitura de Avaré 
deverá iniciar as obras somente no 
fi nal do ano.

Para o prefeito de Avaré, a cons-
trução da Arena de Eventos (Are-
não)  será de grande importância 
para o futuro turístico da cidade. 
“Uma arena multiuso voltada à pro-
moção de grandes eventos atrai, 
automaticamente, um grande pú-
blico vindo de todos os lugares. E 
é esse público que vai aquecer o 
consumo interno, incentivar a ins-
talação de  empresas ligadas ao 
setor, gerando mais emprego e re-
ceita para o município. Nós temos 
um ótimo exemplo que é a ABQM. 

Quem duvida do potencial deles?”, 
argumenta o chefe do executivo.

O direcionamento dos recursos 
do Dadetur para a conclusão das 
obras da Arena de Eventos teve a 
aprovação do Conselho Municipal 

de Turismo (Comtur) e do Con-
selho de Orientação e Controle 
(COC), cuja função é planejar, su-
pervisionar e controlar a distribui-
ção dos recursos fi nanceiros do 
Fundo de Melhoria das Estâncias.

Maquete
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OPORTUNIDADE

A Secretaria Municipal de Indús-
tria, Comércio, Ciência e Tecnologia, 
através do Sebrae Aqui, promoverá 
nos próximos dias 17 e 18 a oficina 
“Na Medida: Gestão para E-commer-
ce”. O objetivo é aprimorar novas 
técnicas e implementar ferramentas 
para o comércio online. 

Com carga horária de seis horas, 
a oficina será ministrada em quatro 
etapas: introdução; entendendo a 
gestão como diferencial competitivo; 
gestão de um E-commerce (paga-
mentos de chargeback; situação-pro-

A Estância Turística de Avaré foi 
beneficiada com dois cursos desen-
volvidos pelo Programa Estadual de 
Qualificação e Requalificação Pro-

Avaré recebe cursos de
qualificação profissional 

fissional, através da Secretaria do 
Emprego e Relações do Trabalho do 
Estado de São Paulo (SERT). No to-
tal foram disponibilizadas 120 vagas, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Sebrae Aqui abre 
inscrições para oficina 

blema; chargeback x intermediador; 
rotina de gestão e indicadores; web 
analítica; painel e funil de vendas; pla-
no de ação) e encerramento. 

O evento terá lugar no Sebrae 
Aqui, das 19h às 22h. A taxa de ade-
são é de R$ 160,00 e os participantes 
receberão material didático e garan-
tia de certificação. Para se inscrever, 
o interessado deve se dirigir pesso-
almente à Casa do Cidadão, na Rua 
Bahia, 1580. Outras informações po-
dem ser obtidas no Sebrae Aqui pelo 
telefone (14) 3732.0747. 

sendo 30 para auxiliar administrativo, 
contabilidade, logística e televendas.

As inscrições foram abertas na 
quarta-feira, 4, e se encerraram 
na quinta-feira, 5. Os cursos serão 
ministrados a partir da próxima se-
mana, na EMEB “Professor Flávio 

Nascimento”. A iniciativa tem por 
finalidade oferecer qualificação 
profissional aos participantes, aos 
quais são oferecidos bolsa-auxílio, 
vale-transporte, kit lanche e certifi-
cado de conclusão, além de mate-
rial didático. 

SAÚDE

Secretaria informa 
sobre setor de 
Vacinação
Transferido para a ESF VI “Flavio Negrão” 

A Secretaria Municipal da Saúde informa que o setor de vacinação 
permaneceu até quarta-feira, 4 de julho, no Postão da Rua Acre (Centro 
de Saúde I). Depois, devido a reforma no local, o setor será transferido 
para a ESF VI “Flavio Negrão”, localizada na Avenida Getúlio Vargas, S/N.

A partir da próxima terça-feira, 10 de julho, os cidadãos deverão bus-
car atendimento nesse local. A Secretaria da Saúde pede desculpas pelo 
transtorno e agradece a todos pela compreensão.
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CONCURSO PÚBLICO TERMO DE ADOÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 108/18 – PROCESSO Nº. 288/18

COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material es-
pecífico para curativos
Recebimento das Propostas: 24 de Julho de 2.018 das 10 horas 
até 02 de Agosto de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 02 de Agosto de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão:02 de Agosto de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 05 de julho de 2.018 – Andréia 
de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 109/18 – PROCESSO Nº. 289/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de acessórios e 
equipamentos para oxigenoterapia das unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 27 de Julho de 2.018 das 10 horas 
até 07de Agosto de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 07 de Agosto de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão:07 de Agosto de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 05 de julho de 2.018 – Andréia 
de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 110/18 – PROCESSO Nº. 290/18
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Aquisição de carrinho para armazenar lixo para Secretaria 
de Serviços
Recebimento das Propostas: 23 de Julho de 2.018 das 10 horas 
até 01 de Agosto de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 01 de Agosto de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão:01 de Agosto de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 05 de Julho de 2.018 – Andréia 
de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 111/18 – PROCESSO Nº. 291/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI.

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Feijão Cario-
quinha para Merenda Escolar e Internos dos Equipamentos Muni-
cipais (SEMADS).
Recebimento das Propostas: 06 de agosto de 2.018 das 10 horas 
até 16 de agosto de 2.018 às 08 horas.

LICITAÇÃO
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Abertura das Propostas: 16 de agosto de 2.018 das 08h30 min às 
09h30min.
Início da Sessão: 16 de agosto de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 06 de julho de 2018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 112/18 – PROCESSO Nº. 292/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI.

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Equipamentos 
de Proteção Individual EPIs para toda a Municipalidade.
Recebimento das Propostas: 09 de agosto de 2.018 das 10 horas 
até 21 de agosto de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 21 de agosto de 2.018 das 08h30 min às 
09h30min.
Início da Sessão: 21 de agosto de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax 14) 
3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 06 de julho de 2018 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 113/18 – PROCESSO Nº. 295/18
Objeto: Aquisição de dois Veículos Aéreos Não Tripuláveis (Dro-
nes) classe 3, com rádio controle com tela integrada e quatro ba-
terias adicionais, para atender as necessidades da Administração 
Municipal; em especial, as Secretarias de Obras, Meio Ambiente, 
Saúde e Comunicação. 
Recebimento das Propostas: 30 de Julho de 2.018 das 10 horas 
até 08 de Agosto de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 08 de Agosto de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão:08 de Agosto de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 05 de Julho de 2.018 – Andréia 
de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 114/18 – PROCESSO Nº. 296/18
Objeto: Aquisição de estante de aço
Recebimento das Propostas: 31 de Julho de 2.018 das 10 horas 
até 09 de Agosto de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 09 de Agosto de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão:09 de Agosto de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 06 de Julho de 2.018 – Andréia 
de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 093/18 – PROCESSO Nº. 286/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP e MEI.

Objeto: Aquisição de switch para a Secretaria Especial dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência.
Data de Encerramento (entrega dos envelopes): 20 de julho de 
2018 das 09h30min às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de julho de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 06 de julho de 2018 – Crislaine Apa-
recida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 094/18 – PROCESSO Nº. 287/18
Objeto: Aquisição de trator e roçadeira.
Data de Encerramento (entrega dos envelopes): 20 de julho de 
2018 das 14h30min às 15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de julho de 2018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 06 de julho de 2018 – Crislaine Apa-
recida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/18
PROCESSO Nº. 254/18

Objeto: Contratação de empresa para realização de exames de 
baciloscopia de escarro para atender pacientes usuários do SUS 
do município.
Data de Encerramento (entrega dos envelopes): 24 de julho de 
2018 das 14h30min às 15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 24 de julho de 2018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 06 de julho de 2018 – Crislaine Apa-
recida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 086/18 – PROCESSO N° 266/18

Considerando que o Departamento de Compras realizou a cotação 
de alguns itens de forma errada, o Senhor ABELARDO FERREIRA 
MENDES, Secretário Municipal de Serviços, no uso de suas atri-
buições legais, DETERMINA a rerratificação do edital nos termos a 
serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 10.520 de 
17 de julho de 2002, fixa-se o dia 23 de julho de 2018, às 15 horas para início 
da sessão. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de julho de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 087/18 – PROCESSO N° 267/18
Considerando que foi necessário correção nos quantitativos na 
requisição, feita pelo Departamento de Compras, o Senhor ABE-
LARDO FERREIRA MENDES, Secretário Municipal de Serviços, 
no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do 
edital em epígrafe, nos seguintes termos:
Onde se lia:
ENCERRAMENTO (entrega dos envelopes): dia 13 de julho de 
2.018 das 09h30min às 10 horas.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: dia 13 de julho 
de 2.018 a partir das 10 horas.
LOCAL: Departamento de Licitações – Praça Juca Novaes nº 1169 
– Centro. Fone/Fax: 14-3711-2508.
Agora se leia:
ENCERRAMENTO (entrega dos envelopes): dia 24 de julho de 
2.018 das 09h30min às 10 horas.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: dia 24 de julho 
de 2.018 a partir das 10 horas.
LOCAL: Departamento de Licitações – Praça Juca Novaes nº 1169 
– Centro. Fone/Fax: 14-3711-2508.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 24 de julho de 2018, às 
10 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 05 de julho de 2018.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto a Publicação do Aviso de Edital do PREGÃO PRESENCIAL 
N° 089/18 – Processo n° 281/18, motivo pelo qual os atos pratica-
dos por este setor, deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de seguro para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Agora se leia:
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de seguro para veículo da Secretaria Municipal de Saúde.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estân-
cia 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 as empresas 
DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOS-
PITALARES – EIRELI, PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES 
– EIRELI, CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, DENTAL HIGIX PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI – EPP, 
DENTAL OPEN – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA – EPP, responsáveis pelo registro de preços para eventual aqui-
sição de material odontológico de consumo para saúde bucal, unida-
des: CEO, ESFS, UBS e EMEBS, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde Referente ao Pregão Eletrônico n° 073/18 – Pro-
cesso n° 198/18.  Homologado em: 03/07/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância 
Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo De-
creto 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 CIRÚRGICA NE-
VES LTDA – EPP, responsável pelo fornecimento de Ventilador Mecânico 
para UTI Móvel que atende ao Colegiado, relativa ao Pregão Eletrônico 
nº. 082/18 – Processo nº. 213/18. Homologado em: 25/06/2018.

Josená Bijolada Araújo – Secretário Municipal de Comunicação da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 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 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PRO-
PAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP, no valor global de R$ 
109.000,00 (Cento e nove mil reais), responsável pelo registro de 
preços para contratação futura de empresa para prestação de ser-
viços de agenciamento de publicação em jornal diário de grande 
circulação no Estado de São Paulo, relativa ao Pregão Eletrônico 
nº. 094/18 – Processo nº. 251/18. Homologado em: 05/07/2.018.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 049/18 – Processo nº. 260/18

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa HVL ASSESSO-
RIA E PLANEJAMENTO EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA, 
com valor total de R$ 3.870,00 (Três mil, oitocentos e setenta re-
ais), objetivando a prestação de serviços de laudos radiométricos 
para equipamento do Pronto Socorro Municipal, com fulcro no arti-
go 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 28 de junho de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secre-
tário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 010/18 – Processo nº. 152/18

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à PHILIPS MEDICAL 
SYSTEMS LTDA, no valor global de R$ 48.944,00 (Quarenta e oito 
mil, novecentos e quarenta e quatro reais), objetivando o forneci-
mento e instalação de equipamento de sistema de imagem do apa-
relho de Raio-X do Pronto Socorro, com fulcro no artigo 25 da Lei 
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de 
junho de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Inexigibilidade de Licitação nº. 011/18 – Processo nº. 197/18
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à MEDTRONIC CO-
MERCIAL LTDA, no valor global de R$ 5.478,00 (Cinco mil, quatro-
centos e setenta e oito reais), objetivando o fornecimento de trans-
missor para atender paciente de Mandado Judicial, com fulcro no 
artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 28 de junho de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Se-
cretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 068/18 – Processo nº. 186/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI – 
ME (lote 03)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material 
odontológico para a Saúde Bucal.
Valor Global: R$ 13.890,48 (treze mil, oitocentos e noventa reais e 
quarenta e oito centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 20/06/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 073/18 – Processo n° 198/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ-
DICOS HOSPITALARES – EIRELI
Valor global: R$ 8.346,00 (Oito mil, trezentos e quarenta e seis reais) 
Detentora: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI
Valor global: R$ 27.290,59 (Vinte e sete mil, duzentos e noventa 
reais e cinquenta e nove centavos)
Detentora: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Valor global: R$ 14.209,90 (Quatorze mil, duzentos e nove reais e 
noventa centavos)
Detentora: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ-
DICOS HOSPITALARES – EIRELI – EPP
Valor global: R$ 1.104,36 (Hum mil, cento e quatro reais e trinta e 
seis centavos) 
Detentora: DENTAL OPEN – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODON-
TOLÓGICOS LTDA – EPP
Valor global: R$ 3.786,23 (Três mil, setecentos e oitenta e seis reais 
e vinte e três centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mate-
rial odontológico de consumo para saúde bucal, unidades: CEO, 
ESFS, UBS e EMEBS, conforme solicitação da Secretaria Muni-
cipal de Saúde
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 03/07/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 094/18 – Processo nº. 251/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPA-
GANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP
Objeto: Registro de preços para contratação futura de empre-
sa para prestação de serviços de agenciamento de publica-
ção em jornal diário de grande circulação no Estado de São 
Paulo
Valor Global: R$ 109.000,00 (Cento e nove mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 05/07/2.018
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DECRETOS

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 049/18 – Processo nº. 260/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: HVL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM PROTE-
ÇÃO RADIOLÓGICA LTDA
Objeto: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de laudos radiométricos para equipamento do Pronto 
Socorro Municipal, conforme solicitação da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde
Valor Global: R$ 3.870,00 (Três mil, oitocentos e setenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 28/06/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 010/18 – Processo nº. 
152/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação 
de equipamento de sistema de imagem do aparelho de Raio-X do 
Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da 
Saúde
Valor Global: R$ 48.944,00 (Quarenta e oito mil, novecentos e qua-
renta e quatro reais)
Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2.018

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 011/18 – Processo nº. 
197/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Objeto: Aquisição de transmissor para atender paciente de Manda-
do Judicial, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 5.478,00 (Cinco mil, quatrocentos e setenta e oito 
reais)
Data da Assinatura do Contrato: 28/06/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 082/18 – Processo nº. 213/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CIRÚRGICA NEVES LTDA – EPP.
Objeto: Aquisição de Ventilador Mecânico para UTI Móvel que 
atende ao Colegiado.
Valor Global: R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2018

TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/15 – PROCESSO Nº 436/15 (Con-
trato nº 445/18), fica aditado o valor total de R$ 150,00 (Cento e 
cinquenta reais), com a MALUF & TINÓS LTDA EPP, o que cor-
responde a aproximadamente 0,093% (zero vírgula zero noventa 
e três por cento) do total do contrato, o que objetiva a locação de 
equipamentos multifuncionais de impressão, cópias e digitalização, 
com o fornecimento e instalação de equipamentos com tecnologia 
laser. Assinatura do Termo Aditivo: 03/07/2.018.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 010/15 – PROCESSO N° 222/15 – 

CONTRATO Nº 201/15
Considerando o contrato do Senhor DOUTOR JOÃO EVANGELIS-
TA DE VASCONCELOS, os atos praticados por este setor e as-
sinados pelo Senhor Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré e pela empresa deverão ser rerratificados da 
seguinte maneira.
Onde se lia:
(…) A despesa com a presente prorrogação será empenhada den-
tro da seguinte dotação orçamentária:
07.01.15.3.3.90.36.00.10.302.1013.2549.691 (…) 
Agora se leia:
(…) A despesa com a presente prorrogação será empenhada den-
tro da seguinte dotação orçamentária:
07.01.15.3.3.90.36.00.10.302.1013.2549.2336 (…) 
Ficam ratificados os demais termos do referido contrato. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, aos 04 de junho de 2.018.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 057/14 – PROCESSO N° 314/14 – 
CONTRATO Nº 301/14

Considerando o contrato do Senhor APARECIDO LEONARDO 
POMPEO, os atos praticados por este setor e assinados pelo Se-
nhor Secretário Municipal da Administração da Estância Turística 
de Avaré e pela empresa deverão ser rerratificados da seguinte 
maneira.
Onde se lia:
Locadores:

(…) APARECIDO LEONARDO POMPEO, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 8.797.484-8 e inscrito no CPF/MF nº826.059.718-
12, residente e domiciliado na cidade de Avaré (…) 
Agora se leia:
Locadores:
(…) APARECIDO LEONARDO POMPEO, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 8.797.484-8 e inscrito no CPF/MF nº826.059.718-
12, residente e domiciliado na cidade de Avaré e HERMÍNIA FER-
REIRA GUIMARÃES, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
22.211.451-14 e inscrita no CPF/MF nº 096.285.438-73, residente 
e domiciliada na cidade de Avaré (…) 
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, aos 19 de junho de 2.018.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO UNILATERALMENTE o Contrato n° 
081/18, referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/18 – 
PROCESSO Nº 048/18, que originou a contratação da empre-
sa SER REAL CONSTRUTORA & EMPREITEIRA LTDA ME, 
para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e 
mão de obra para execução do término da obra de Revitaliza-
ção da Praia Costa Azul, de acordo com o artigo 77 e artigo 
79, inciso I, da Lei 8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão 
em: 05/07/2.018.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 088/18 – PROCESSO N° 229/18, que tem por objeto a 
aquisição de dois Veículos Aéreos Não Tripuláveis (Drones) classe 
3, com rádio controle com tela integrada e quatro baterias adicio-
nais, para atender as necessidades da Administração Municipal; 
em especial, as Secretarias de Obras, Meio Ambiente, Saúde e 
Comunicação, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revoga-
da em: 05/07/2.018. Josená Bijolada Araújo – Secretário Municipal 
de Comunicação.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO 090/18 – PROCESSO N° 243/18, que tem por objeto a aqui-
sição de estantes, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 06/07/2.018. Ronaldo Adão Guardiano – Secretário 
Municipal de Administração.

Aviso de Percurso

O Departamento Municipal de Trânsito 
comunica que, no próximo domingo, 
15, será realizada a 2ª Meia Maratona 
Alecrim, com largada às 8h e previsão 
de encerramento ao meio-dia. O per-
curso da corrida não afetará a via urba-
na, uma vez que a corrida de 7K será 
dentro do Horto Florestal e dos 21k 
acontecerá a volta dos três coqueiros.
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Meta é criar arquivo 
genealógico

Quem conserva e guarda em casa álbuns foto-
gráficos de família pode a partir de agora participar 
de um projeto de conservação da memória ava-
reense. Basta levar o material para ser digitalizado 
pela equipe do Museu Municipal Anita Ferreira De 
Maria. A iniciativa tem o objetivo de preservar ima-
gens e viabilizar a criação de um acervo genealógi-
co de Avaré, por meio do registro das famílias que 
formam a sociedade local.

Atendendo a um pedido da Secretaria da Cultu-
ra, a Prefeitura investiu na aquisição de um scanner 
de mesa A3 da Avision, o FB5000, baseado em tec-
nologia de CIS (Contact Image Sensor) e adequado 
para digitalizar livros completos, grande formato 
de revistas, documentos em tamanho ofício, foto-
grafias e muito mais, tudo em cores brilhantes.

A proposta, segundo os dirigentes da Cultura, 
é estimular as pessoas a levarem ao Museu fotos 
e documentos de família para escaneamento. “Em 
casa, guardamos muita coisa da nossa memória 
pessoal ou familiar. Documentos, como registros 
de casamento ou nascimento, cartas e fotografias 
de nossos antepassados, avós e bisavós, são valio-
sos para compreendermos as nossas origens e as-
sim recompor a nossa genealogia. É o que vamos 
fazer com a colaboração de todos”, explicam.

Prefeitura equipa Museu para
digitalização de álbuns de família

CULTURA

Campanha
Municipalizado por lei em março último, 

o Museu Municipal está sendo reorganizado 
com a digitalização de seu extenso arquivo 
documental agora viabilizada pela instala-
ção do scanner de mesa. Outra conquista é 
a inserção do acervo fotográfico do memo-
rialista Joaquim Negrão, doado pela família, 
também em processo de digitalização.

“O novo equipamento favorece a elabo-
ração de um arquivo genealógico digital 
para o município. Além do escaneamento 
de fotografias antigas e raras, estamos es-
caneando imagens familiares para enten-
der melhor o povoamento da região com a 
vinda de imigrantes desde o fim do século 
dezenove. Nosso trabalho nem é demora-
do. As pessoas cedem o material para es-
caneamento e o leva de volta para casa”, 
afirma o professor Gesiel Theodoro Neto, 
diretor do Museu.

Para cooperar nessa campanha pela con-
servação da memória da cidade, os interes-
sados podem comparecer ao Museu apre-
sentando documentos antigos e álbuns de 
família. No local a equipe faz gratuitamente 
os serviços de digitalização. O horário do 
atendimento ao público é de segunda a sex-
ta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. 
Informações pelo telefone (14) 99800-0182.

Campanha da FEB 
encerra mostras da 
2ª Guerra

 Promovidas desde abril com apoio do pro-
fessor e colecionador Marcus Carmo, a terceira 
e última mostra da série sobre a 2ª Guerra Mun-
dial será aberta ao público no próximo dia 11, 
no Museu Municipal Anita Ferreira De Maria. O 
tema é especial: a campanha da Força Expedi-
cionária Brasileira (FEB), que levou cerca de 25 
mil soldados do país para combater o nazismo 
nos campos da Itália.

Até 18 de agosto, o público poderá visitar 
gratuitamente a exposição, que fica aberta das 
8h ao meio-dia e das 13h às 17h. No local, esta-
rão expostas medalhas, cartas, capacetes, diplo-
mas, equipamentos e trajes dos heróis do Bra-
sil. “Os pracinhas, como os soldados brasileiros 
eram chamados, nunca serão esquecidos pela 
sua luta contra os fascistas na Itália, e farão sem-
pre parte da história dos italianos e da vitória 
dos Aliados”, destaca o colecionador. 

História da ponte – Outra mostra de ima-
gens organizada pela Secretaria da Cultura 
acontece no hall do Paço Municipal e exibe as-
pectos da história avareense. Desta vez, a série 
de fotografias raras que integra o acervo do 
Museu Municipal inclui poses da velha ponte 
sobre o Rio Paranapanema e da construção da 
Ponte Carvalho Pinto, erguida sobre a Represa 
de Jurumirim.


