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SEC. DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE SAÚDE-D.E.S.S.

SEC. DE EDUCAÇÃO

Portaria SME nº 013 , de 10 de novembro de 2022

Dispõe sobre atualização de endereço da Instituição de Ensino 
“Espaço Infantil Recrear”.
JOSIANE APARECIDA MEDEIROS DE JESUS,  Secretária Muni-
cipal da Educação de Avaré, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, 
Resolve

Artigo 1º – Fica situada a Instituição de Ensino Espaço Infantil Re-
crear, à Rua Bahia nº 1773, Bairro Centro, CEP 18707-000.

Artigo 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Josiane Aparecida Medeiros de Jesus
Secretaria Municipal da Educação

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:

AIIM Nº 242/22 – RUA AV MÁRIO COVAS – 4.524.003-000 – 
GMDS – AUSÊNCIA DE CALÇADA

AIIM Nº 243/22 – RUA LUDOVICO ROLIM PINHEIRO – 
04*.***.558-*5 – JAO – IRREGULARIDADE 
AIIM Nº 244/22 – RUA CASTRO ALVES – 4.190.005-000 – BDD – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA 

NOTIFICAÇÕES:

1556/22 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.561.013-000 – 
CAML – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1557/22 – RUA BENEDITO FERREIRA DA SILVA – 4.334.027-
000 – JFS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1558/22 – RUA ANTONIO ROSSITO – 4.619.007-000 – NOF – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1559/22 – RUA ANTONIO ROSSITO – 4.619.010-000 – E-AVS – 
AUSÊNCIA DELIMPEZA  
1561/22 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.618.003-000 – 
EAVS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1562/22 – AV PADRE JOSÉ DE ANCHIETA – 4.322.011-000 – 
ECF – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1564/22 – TV ANTONIO BATISTA PRESTES – 4.319.009-000 – 
EAM – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1565/22 – RUA ZITUMOTI HIRATA – 4.619.011-000 – 4.619.011-
000 – E AVS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1566/22 – RUA ZITUMORI HIRATA – 4.620.006-000 – E AVS – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1567/22 – RUA DR. CARLOS AMADEU DE A BOTELHO – 
4.620.010-000 – AHVB – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1568/22 – RUA DR. CARLOS AMADEU DE A BOTELHO – 
4.620.011-000 – EAVS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1569/22 – RUA DR. CARLOS AMADEU DE A BOTELHO – 
4.620.012-000 – AHVB – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1570/22 – RUA DR. CARLOS AMADEU DE A BOTELHO – 
4.620.013-000 – AHVB – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1571/22 – RUA DR. CARLOS AMADEU DE A BOTELHO – 
4.620.014-000 – AHVB – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1572/22 – RUA MATO GROSSO – 3.220.033-000 – MAC/NPV – 
SONORIZAÇÃO                        
1573/22 – RUA SEBASTIANA REINALDO RIBEIRO – 4.609.007-
000 – MAO – SONORIZAÇÃO 
1573/22 – RUA SEBASTIANA REINALDO RIBEIRO – 4.609.007-
000 – MAO – SONORIZAÇÃO A
1574/22 – PRAÇA DA PAZ – L**-7E50 – FGC – VEÍCULO ESTA-
CIONADO IRREGULARIDADE
1575/22 – RUA DOS ANGICOS – 5.322.011-000 – MLM – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA
1576/22 – AV TRÊS MARIAS – IP –SONOZIRAÇÃO 
1581/22 – RUA MARIANA DA SILVA GARCIA – 4.372.013-000 – F 
S/A – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1583/22 – RUA MAXIMIA BRIZOLA – 4.330.034-000 – TMHO – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1584/22 – RUA VICENTE PANCCIONI – 4.604.002-000 – EBS – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1585/22 – AV ARMANDO PADREDI – 3.295.016-000 – PARAISO 
– AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1587/22 – AV PAULO CONTRUCCI LEAL – 5.328.017-000 – 
MANC – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1588/22 – AV PAULO CONTRUCCI LEAL – 5.328.018-000 – JHC 
– AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1589/22 – AV MADRE PAULINA – 2.173.004-000 – DAA – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA 
1589/22 – AV PAULO CONTRUCCI LEAL – 5.328.019-000 – CAC 
– AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1590/22 – AV CELSO FERREIRA DA SILVA – 40.**3.***/0001-*7 – 
PHBN – SONORIZAÇÃO 
1590/22 – RUA WALDOMIRO DIAS DE CAMARGO – 5.355.014-
000 – JIC – AUSÊNCIA DE LIMPEZA
1591/22 – AV ARMANDO PADREDI – 3.295.016-000 – PARAISO 
– AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1592/22 – RUA BAURU – 5.014.008-000 – EGP – AUSÊNCIA DE 
LIMPEZA 
1593/22 – RUA CARVALHO PINTO – 5.028.011-000 – JB – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA 
1594/22 – RUA CARVALHO PINTO – 5.028.012-000 – APA-E – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1595/22 – RUA MARIANA DA SILVA GARCIA – 4.373.012-000 – 
ECPADF – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1596/22 – RUA DAS PAINEIRAS – 4.173.003-000 – BGO – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA 
1597/22 – RUA JOAQUIM FRANCISCO CARDOSO – 4.170.016-
000 – AA – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
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O Conselho Muni-
cipal dos Direitos da 
Criança e do Adoles-
cente (CMDCA), com 
apoio da Prefeitura 
de Avaré, promove na 
próxima terça-feira, 29, 
a 12ª Conferência dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

Aberta ao público, 
a edição com início às 
7h30 será realizada na 
UniFSP. O endereço é 
Avenida “Professor Cel-

SOCIAL

Conferência debate efeitos da pandemia 
na vida de crianças e adolescentes
Evento do CMDCA será realizado na terça-feira, 29, na UniFSP

so Ferreira da Silva”, nº 
1001, Jardim Europa. 

“O objetivo é refletir 
e avaliar os reflexos da 
pandemia da Covid-19 
na vida das crianças, 
adolescentes e de suas 
famílias para a cons-
trução de propostas de 
ações e políticas públi-
cas que garantam seus 
direitos no contexto 
pós-pandêmico”, afir-
ma a organização.

O tema da edição é 

“Situação dos direitos 
humanos de crianças e 
adolescentes em tem-
po de pandemia da 
Covid-19: violações e 
vulnerabilidades, ações 
necessárias para re-
paração e garantia de 
políticas de proteção 
integral”. 

A exposição será 
conduzida pela pales-
trante Fabiana Grava, 
consultora e especialis-
ta em capacitação na 

área de Assistência So-
cial. 

Após a palestra, se-
rão debatidos os cinco 
eixos relacionados ao 
tema. O evento inclui 
ainda a votação de 
propostas e a eleição 
de delegados para as 
conferências regional 
e estadual. Confira 
abaixo a grade com-
pleta. 

Programação 
07:30h – Credencia-

mento, recepção e café 
08:15h – Abertura – 

Composição da Mesa 
– Hino Nacional – Fala 
das autoridades

08:35h – Leitura e 
aprovação do Regi-
mento Interno

08:50h – Palestra 
magna da conferência 
por Fabiana Grava

09:50h – Divisão dos 
grupos por eixo e de-
bates para apresenta-
ção de propostas

11:30h – Lanche
12:10h – Debate 

conclusivo, apresenta-
ção e votação das pro-
postas

13:00h – Eleição de 
delegados para Confe-
rência Regional/Esta-
dual

14h – Atividade re-
creativa – apresenta-
ção de show, dança, 
música

14:30h – Encerra-
mento – Lanche final
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MEIO AMBIENTE

Oitenta mudas nativas 
foram plantadas recente-
mente no bairro do Avaré 
Golf Country por meio de 
parceria entre Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente e moradores da 
localidade.

Aproximadamente 
20 pessoas participa-
ram do plantio. Elas 
puderam ainda adquirir 

Moradores participam do plantio 
de mudas em bairro de Avaré
Ação foi realizada em parceria com a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

conhecimentos sobre 
métodos e cuidados 
para que as mudas pos-
sam se desenvolver.

“A proposta é conti-
nuar esta ação para que 
outras áreas possam 
ser arborizadas”, ressal-
ta a pasta.

Benefícios
Além de sombra e 

do melhoramento esté-

tico do ambiente, as ár-
vores são responsáveis 
pela qualidade do ar e 
ainda agregam a fauna 
silvestre urbana.

A iniciativa é uma 
continuidade das ativi-
dades executadas pela 
pasta dentro do Pro-
grama Município Verde 
Azul, do qual Avaré faz 
parte.

A Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) 
está com matrículas 
abertas em Avaré. A 
modalidade é voltada 
para adultos quem não 
conseguiram concluir 
os estudos na idade 
adequada.

Estão disponíveis 

EDUCAÇÃO

EJA de Avaré está com inscrições abertas
Modalidade é voltada para adultos que não 
completaram os estudos na idade adequada

matrículas para o En-
sino Fundamental nas 
escolas municipais Sa-
lim Antonio Curiati (1º 
ao 9º ano), Maria The-
resa de Oliveira Picalho/
Dondoca (1º ao 9º ano) 
e Fausto dos Santos Ro-
drigues (1º ao 5º ano).

As aulas são minis-

tradas à noite, ressalta 
a Secretaria Municipal 
de Educação. Outras 
informações podem 
ser obtidas nas pró-
prias unidades pelos 
telefones (14) 3731-
7253, (14) 3733-7017 
e (14) 3732-7541, res-
pectivamente. 
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Professores de in-
formática da Rede Mu-
nicipal de Ensino ini-
ciaram o Projeto Copa 
do Mundo. O objetivo 
é utilizar a tecnologia 
para trabalhar curio-
sidades, mascotes e 

Copa do Mundo vira atividade 
educacional em aulas de informática

Projeto envolve estudantes dos ensinos 
Infantil, Fundamental I e EJA

bandeiras dos países 
que disputam a com-
petição, além de dinâ-
micas.

“As tarefas são trans-
formadas em ativida-
des educacionais que 
os alunos realizam nos 

computadores”, explica 
a Secretaria Municipal 
da Educação.

O projeto envolve 
estudantes dos ensinos 
Infantil, Fundamental I 
e Educação para Jovens 
e Adultos (EJA).

O Largo São João 
vai ser palco da Feira 
do Artesanato duran-
te o mês de dezem-
bro. As edições espe-
ciais de final de ano 
acontecem nos dias 
10 e 11 e 17 e 18. 

O atendimento ao 
público é das 9 às 18 
horas. A iniciativa tem 

Largo São João vai receber Feira 
do Artesanato em dezembro

EVENTO

Evento será realizado nos dias 10 e 11 e 17 e 
18, das 9 às 18 horas

o apoio das secre-
tarias municipais de 
Cultura e Turismo.

O artesanato é um 
setor tradicional em 
Avaré. Para fomentar 
a atividade, o muni-
cípio mantém a Casa 
de Artes e Artesanato 
“Floriza Souto Fer-
nandes”, cuja propos-

ta é dar visibilidade à 
produção local.

Instalada no com-
plexo do Centro Cul-
tural “Esther Pires No-
vaes”, a Casa de Artes 
e Artesanato fica na 
Rua Grande do Sul, 
nº 1793. Outras infor-
mações pelo telefone 
(14) 3711-2586.

EDUCAÇÃO
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EVENTO

Shows com gran-
des nomes do cená-
rio artístico brasileiro 
são a marca da Expo-
sição Municipal Agro-
pecuária e Industrial 
de Avaré (Emapa).

Para boa parte do 
público, a tradicional 
festa avareense re-
presenta a chance de 
ver ao vivo os repre-
sentantes dos gêne-
ros de maior suces-
so no país. E o mais 
importante: todas as 
apresentações têm 
entrada franca.

A 52ª edição da 
maior festa com por-
tões abertos do país 
acontece entre 2 e 11 
de dezembro.

A abertura será 
feita pelas duplas Cé-
sar Menotti e Fabiano 
e Israel e Rodolffo. A 
programação segue 
com Alok (sábado, 3 
de dezembro) e Ana 
Castela (domingo, 4 
de dezembro).

Barões da Pisa-
dinha são a atração 
na quinta-feira, 8. Zé 
Neto e Cristiano (sex-
ta, 9) e Wesley Safa-

Grandes shows gratuitos 
são destaque na 52ª Emapa
Zé Neto e Cristiano, Alok e Maiara e Maraísa, entre outros nomes, vão subir ao palco da 
tradicional feira avareense  

dão (sábado, 10) dão 
continuidade à grade 
de shows.

Já Maiara e Ma-
raísa encerram a 52ª 
Emapa no domingo, 
11 de dezembro.

Mais atrações 
Rodeio em touros 

e cavalos, cavalgada, 
exposições, leilões, 
competições das mais 
variadas raças, bailão 
gaúcho, estandes com 
implementos e pro-
dutos ligados ao setor 
agropecuário também 
integram o evento.

Há opções para 
toda a família. A edi-
ção vai contar com 
praça de alimentação 
e parque de diver-
sões, além de estacio-
namento com seguro 
no valor de R$ 30. 
Confira a programa-
ção completa no link 
https://is.gd/nmyvCX

A 52ª Emapa é 
uma realização da 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré. O 
evento tem o patrocí-
nio da UniFSP e apoio 
da CNAR e Organiza-
ção Estrela.
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FROTA

Um caminhão-bas-
culante 0 km é o mais 
novo item da Frota 
Municipal. O equipa-
mento será utilizado 
na manutenção de es-
tradas rurais, incluindo 
outras demandas, in-
forma a Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e 
Abastecimento.

Avaré conquista caminhão-basculante 
para manutenção de estradas rurais 

Equipamento é fruto de convênio entre 
Prefeitura de Avaré e o Governo do Estado 
de São Paulo

A conquista é fruto 
de convênio entre a 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré e o 
Governo do Estado de 
São Paulo.  

O veículo da marca 
Iveco, modelo Tector 
150 E21, possui seis 
marchas e sistema de 
travamento da caçam-

ba, entre outros itens 
de série. 

Além do novo ca-
minhão, o Programa 
Nova Frota SP Não 
Para já destinou ao 
município este ano 
uma retroescavadeira, 
pá-carregadeira, ca-
minhão-pipa e ambu-
lância.

Vinte e quatro mo-
delos participaram do 
desfile inclusivo Moda 
Eficiente realizado na 
sexta-feira, 18, no Cen-
tro Cultural Esther Pires 
Novaes.

O evento protagoni-
zado por pessoas com 
deficiência é uma re-
alização da Secretaria 
Especial dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
(SEDPD). 

O objetivo é dar vi-
sibilidade à inclusão do 
público-alvo, fomen-
tando o olhar da indús-

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Desfile inclusivo dá protagonismo a pessoas com deficiência
Evento realizado pelo município reuniu 24 modelos e mobilizou empresas de Avaré

tria para a confecção 
de roupas adaptadas a 
esta comunidade. 

Mobilização 
A edição que foi 

destaque no portal G1 
de Itapetininga contou 
com o apoio da em-
presa Lunelli, que con-
feccionou as roupas 
utilizadas pelos partici-
pantes. 

Outras empresas do 
ramo têxtil e de bele-
za de Avaré doaram os 
brindes que foram sor-
teados durante o even-
to. 

“O Moda Eficiente 
vem para quebrar esse 
paradigma e mostrar 
para a indústria que es-
ses corpos também exis-
tem”, explica a SEDPD. 

Inclusão 
O morador Tito Lima 

de Silva foi um dos par-
ticipantes do evento, 
que chegou à oitava 
edição em 2022. 

“É uma oportuni-
dade para mostrar que 
as pessoas com defi-
ciência estão vivendo”, 
ressaltou em entrevista 
ao G1. 
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CULTURA

Música, Papai Noel 
chegando de tirolesa, 
apresentações cultu-
rais e exposição inte-
gram a programação 
do II Natal Cultural de 
Avaré, que acontece 
entre 15 e 22 de de-
zembro.

Além de eventos 
em locais públicos, 
a Casa de Artes e 

Natal Cultural traz programação 
especial no fim de ano
Música, Papai Noel aventureiro e apresentações culturais integram programação gratuita

Artesanato “Floriza 
Souto Fernandes” vai 
funcionar das 9 às 22 
horas durante o perí-
odo, acompanhando 
o horário comercial 
natalino. 

Já o Centro Cultu-
ral “Esther Pires No-
vaes” traz uma exten-
sa programação com 
apresentações de 

final de ano e expo-
sição do artista Flávio 
de Oliveira. 

Aberto ao públi-
co, o II Natal Cultural 
é uma realização da 
Secretaria Municipal 
de Cultura. Confira 
mais detalhes abaixo. 

Dia 15 Dezembro 
(quinta-feira)

Apresentação do 

Coral Municipal No 
Café Cravo e Cane-
la no Espaço Flam-
boyant às 19h00

Dia 18 de Dezem-
bro (Domingo)

Apresentação do 
Coral Municipal na 
igreja Nossa Senhora 
de Fátima após a mis-
sa das 19h30

Dia 19 de Dezem-

bro (Segunda-Feira)
Apresentação da 

John Brass Orquestra 
às 20 horas no Largo 
do Mercado

Dia 20 de Dezem-
bro (Terça-Feira)

Chegada do Pa-
pai Noel de Tirolesa 
no Santuário Nossa 
Senhora das Dores às 
20h30 (parceria com  

Corpo de Bombeiros) e 
apresentação da Banda 
Marcial Municipal 

Dia 22 de Dezem-
bro (Quinta-Feira)

Apresentação da 
Banda Marcial da Po-
lícia Civil às 20 horas 
nas principais ruas 
comerciais da cidade, 
finalizando na praça 
da matriz.
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SEMADS

O Programa de Inclu-
são Produtiva capacitou 
49 mulheres em Avaré 
por meio de parceria 
entre o SEBRAE-SP e a 
Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social (SEMADS), 
através do Centro de 
Referência da Assistência 
Social (CRAS). 

A ação teve como 
objetivo fomentar o 
empreendedorismo 
como oportunidade de 

Programa de Inclusão Produtiva 
capacita 49 mulheres em Avaré
Ação do SEBRAE é uma parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

geração de trabalho e 
renda, transformando 
a vida de mulheres em 
situação de vulnerabi-
lidade e tornando-as 
protagonistas de suas 
próprias histórias. 

O programa envol-
veu cinco capacitações 
entre julho e novembro. 
O Mil Mulheres con-
templou ensinamentos 
sobre empreendedoris-
mo, gestão e soft skills.

A programação se-

guiu com três capaci-
tações técnicas para as 
participantes aprende-
rem ou aprimorarem 
os conhecimentos. Os 
cursos realizados foram 
jardinagem, bolo no 
pote e design de so-
brancelhas.

A empreendedora 
Juliane Cristina de Oli-
veira, da Mister Churros 
Gourmet, foi uma das 
participantes do Mil 
Mulheres e do curso de 

bolo no pote. Ela estava 
em uma fase difícil, in-
clusive com o negócio 
parado. 

“Os cursos trouxe-
ram não só a vonta-
de de trabalhar, mas 
também voltei a viver. 
Além dos churros, pas-
sei a vender os bolos de 
pote que representam 
60% do faturamento. 
Consegui mais clientes 
e minha renda aumen-
tou”, relata Juliana. 

“O programa em 
Avaré faz parte da es-
tratégia do SEBRAE 
para contribuir com 
um Estado menos de-
sigual, ampliando o 
olhar para um enorme 
contingente de pes-
soas sem condições 
de gerar a sua própria 
renda”, destaca o ge-
rente regional Eduar-
do Nascimento Jesus. 

“A Secretaria Munici-
pal de Assistência e De-

senvolvimento Social 
acredita no potencial 
das mulheres e reafirma 
o compromisso em dar 
continuidade em proje-
tos sociais de inclusão 
produtiva para pesso-
as em vulnerabilidade 
social, ofertando fer-
ramentas para a supe-
ração desta situação, a 
melhoria de qualidade 
de vida e rompimento 
de ciclos de violência”, 
afirma a pasta.
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O Centro de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor e Empreendedor 
(CATE) divulgou na 
terça-feira, 22, a lista 
atualizada de vagas de 
emprego disponíveis 
em Avaré.

Ligado à Secretaria 
Municipal de Indústria, 
Comércio, Ciência e 
Tecnologia, o CATE faz 
a ponte entre empre-

CATE anuncia vagas de emprego 
e ofertas para banco de currículos
Órgão localizado na Casa do Cidadão faz ponte entre empresas e trabalhadores

sas e trabalhadores.
Há vagas para iní-

cio imediato e para o 
banco de currículos. 
As opções são as se-
guintes: 

Marceneiro (com 
experiência)

Auxiliar de Marce-
naria

Mecânico Industrial 
de Máquinas e Imple-
mentos Agrícolas

Técnico em Automa-
ção ou Instrumentação

Soldador em Arco 
Elétrico MIG/MAG

Auxiliar de Cozinha 
(Banco de currículos 
-Ensino Médio Com-
pleto)

Repositor (Banco 
de currículos -Ensino 
Médio Completo)

Operador de Loja 
(Banco de currículos 

-Ensino Médio Com-
pleto)

Caixa (Banco de 
currículos -Ensino Mé-
dio Completo)

Açougueiro (Banco 
de currículos -Ensino 
Médio Completo)

Operador de Empi-
lhadeira c/ certificado 
do curso. (Banco de 
currículos -Ensino Mé-
dio Completo)

Candidatos
As ofertas estão su-

jeitas à alteração sem 
qualquer aviso prévio. 
O candidato deverá 
comparecer ao CATE, 
situado na Casa do 
Cidadão, para entrega 
de currículo.

O endereço é Rua 
Bahia, nº 1.580, cen-
tro. O atendimento ao 
público é de segunda 

a sexta-feira, das 8 às 
16h30. 

Outras informações 
podem ser obtidas 
pelos telefones (14) 
3731-7303 e (14) 9 
8204-0788.

É importante que o 
candidato mantenha o 
cadastro atualizado jun-
to ao CATE, o que pode 
ser decisivo no processo 
de contratação.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
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LEGISLATIVO

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  21/11/2022, 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 278/2022
Autoria: Prefeito
Autoriza a doação de bem imóvel público à ABOVA - ASSOCIA-
ÇÃO BENEFICIENTE ONCOLÓGICA VOLUNTÁRIOS DE AVARÉ 
e, dá outras providências.

Projeto de Lei nº 279/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências  - (R$ 140.051,41 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO).

Projeto de Lei nº 280/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe  sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que es-
pecifica e dá providências - (R$ 2.531.520,00 - SECRETARIAS 
DIVERSAS).

INEDITORIAIS
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Ata da reunião extraordinária n° 013/2022-
CMDCA – 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, rea-
lizada aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e 
dois, com início às 09:45 horas; reuniu-se este Conselho de forma 
presencial na Sala dos Conselhos, situado na Praça Romeu Bre-
tas, S/N, centro, nesta cidade e Comarca de Avaré, Estado de São 
Paulo, com a presença dos conselheiros ao final citados. A Presi-
dente Alexandra P.A. Homem de Mello abriu a reunião, cumprimen-
tou e agradeceu a presença de todos e na sequência pediu que o 
secretário Clóvis Felipe fizesse a leitura da convocação contendo a 
pauta da reunião, passando à discussão dos seguintes tópicos: 1) 
Leitura da Ata Anterior: após a leitura a ata da reunião Ordinária do 
dia 19 de outubro de 2022, realizada de forma presencial, foi apro-
vada por todos os presentes. 2) Edital Chamamento Público FUM-
CAD 2022 – definição dos eixos para apresentação de projetos: o 
secretário Clovis Felipe apresentou sugestão dos eixos a constar 
do edital com base nas informações prestadas pelas entidades so-
bre suas prioridades e necessidades relatadas na reunião ordinária  
de outubro  bem como as considerações sobre situação da cidade 
como um todo em relação a criança e ao adolescente e citadas 
anteriormente tais como: a) aumento de ocorrências envolvendo 
adolescentes com uso de substâncias lícitas e ilícitas (relatórios 
estatístico do C Tutelar), b) insuficiência em entidade de atendi-
mento no regime de apoio sócio familiar nos bairros Jardim Vera 
Cruz, Alto da Boa Vista, Jardim Europa II, dos Conjuntos Habitacio-
nais e Residenciais Avaré I, Nova Avaré, Padre Emilio Immos, An-
tônio F Inocêncio, Camargo (a UNA e a Associação Amigo Solidário 
que se encontram nessa região foram instaladas a cerca de 1 ano 
e ainda estão se estruturando); c) os bairros periféricos não pos-
suem equipamentos de lazer (parques infantis, quadras de espor-
tes) para atender as crianças e adolescentes no contra turno esco-
lar); d) existe demanda reprimida de crianças para atendimento nas 
entidades; abeta a palavra aos membros, a representante do No-
caija informou que a entidade tem um terreno doado pelo municí-
pio, localizado na rua Ângelo Paulucci no Jd Boa Vista, próximo da 
Av Espanha e que tem interesse de construir sua sede nesse local, 
uma vez que a instalação locado atualmente não atende as neces-
sidades dos 130 usuários assistido pela entidade: mostrou as fotos 
do espaço locado onde são realizadas as atividades: um mesmo 
local é utilizado como refeitório, área de lazer e outras ações; infor-
mou também que o Nocaija tem projeto completo da área a ser 
construída ,  pode ser construída por módulos e que parte do proje-
to (quadra coberta e sanitários) e seu fechamento foram encami-
nhados para obtenção de recursos, via emenda parlamentar, atra-
vés do deputado Major Meca); diante da exposição feita e como há 
demanda de implantação de entidade de atendimento nessa região 
foi sugerido pelo secretário que a verba extraordinária recebida 
pelo FUMCAD da justiça da Infância e Juventude de Avaré, no valor 
de R$1.878,246,74  pudesse  ser incluída no edital para atender 
essa demanda para construir em torno de 600m² de área (4 salas 
de atividade e administração, cozinha, refeitório e páteo coberto) , 
ficando o valor remanescente do ano de 2021 (Decreto nº 6.720, de 
08 de março de 2022, no valor de R$2.000.000,00) para atender os 
demais eixos; após a análise das sugestões feitas ficou decidido 
incluir como um dos eixo do edital a implantação da entidade na 

região dos bairros elencados acima; colocado em votação foi apro-
vado que os eixos do edital seriam os seguintes: I – Eixo: ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL – IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO: a) Projeto 
de implantação/construção de entidade de atendimento cuja ação 
atue intervindo diretamente junto à criança, adolescente e/ou famí-
lia, num dos regimes de atendimento previstos no artigo 90, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. b) Reforma ou ampliação de 
instalação para atender demanda reprimida de atendimento em re-
gime de orientação e apoio sócio familiar; II – Eixo: PROMOÇÃO 
DA VIDA E DA SAÚDE: a) Prevenção, apoio, e/ou orientação às 
famílias com crianças e adolescentes quanto ao uso, abuso ou de-
pendência de substâncias psicoativas; b)  Planejamento familiar, 
orientação sexual, prevenção de doenças sexualmente transmissí-
veis e da gravidez na adolescência; c) Ações de prevenção e aten-
dimento a depressão e suicídios entre crianças e adolescentes; d) 
Prevenção, acompanhamento e atendimento de crianças e adoles-
centes vítimas de violências domésticas; e) Ações que visem à pro-
moção da autonomia e protagonismo de crianças e adolescentes 
com deficiência. III - Eixo: ENFRENTAMENTO E PREVENÇAO DE 
VIOLAÇÃO DE DIREITOS: a) Prevenção da violência e exploração 
sexual infanto-juvenil; b) Ação de grupos reflexivos no relaciona-
mento familiar com a finalidade de prevenir a violência doméstica e 
familiar contra crianças e adolescentes; c) Estímulo ao protagonis-
mo infanto-juvenil para crianças e adolescentes com deficiência fí-
sica, intelectual, psicossocial e/ou sensorial; d) Ações de proteção 
de crianças e adolescentes em situação de rua; d) Apoio e orienta-
ção para familiares e profissionais sobre cuidados e práticas de 
prevenção de  acidentes domésticos, fortalecimento da convivência 
familiar; e) Ações de proteção de crianças e adolescentes que es-
tejam vivenciando situações de risco e ameaças para sua saúde 
física e mental por abandono ou negligência familiar, violências do-
mésticas e  sexuais; Ações que visem à promoção da autonomia e 
protagonismo de crianças e adolescentes com deficiência. IV - 
Eixo: GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO: a) Fomentar o tema 
Educação ambiental, o consumo consciente e responsável de água 
e reciclagem de lixo; b) Atendimento e orientação para pais e pro-
fissionais sobre o ciclo de vida, fases e educação dos seus filhos na 
formação de valores (Disciplina Positiva – Escola de Pais); c) Dis-
seminação de práticas restaurativas e de mediação para resolução 
de conflitos no âmbito da escola; d) Ações que visem à promoção 
da autonomia e protagonismo de crianças e adolescentes com de-
ficiência. V — Eixo: GARANTIA DO DIREITO A CULTURA, ES-
PORTE E LAZER: a) Ação com crianças e adolescentes em ativi-
dades culturais, esportivas e de lazer, em espaços públicos do 
território em que atua em parcerias com escolas; b) Ações ligadas 
à promoção do esporte, cultura e lazer que tenham como foco a 
inclusão social e ações preventivas; c) Ações que visem à promo-
ção da autonomia e protagonismo de crianças e adolescentes com 
deficiência. VI - Eixo: GARANTIA AO DIREITO DE PROFISSIONA-
LIZAÇÃO E PROTEÇÃO AO TRABALHO: a) Prevenção e/ou en-
frentamento do Trabalho Infantil ou trabalho irregular de adolescen-
te, especialmente no que tange ao envolvimento de adolescentes 
no tráfico de drogas; b) Ações de apoio à formação, educação para 
o trabalho, aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional do ado-
lescente visando à inserção no mercado de trabalho e geração de 
renda; VII - Eixo: GARANTIA AO DIREITO DE CONVIVÊNCIA FA-
MILIAR E COMUNITÁRIA: a)  Ações para fortalecimento da capa-
cidade de proteção das famílias em benefício da consolidação dos 
vínculos afetivos, do estímulo à convivência familiar e comunitária 
e ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente; b) Estí-
mulo ao protagonismo infanto-juvenil para crianças e adolescentes 
com deficiência física, intelectual, psicossocial e/ou sensorial. VIII 
- EIXO: DIAGNÓSTICO E PESQUISA SOBRE CRIANÇA E ADO-
LESCENTES: a) Projetos de pesquisas destinadas à identificar as 
causas do envolvimento de adolescentes em ilícitos penais e pro-
posição de políticas públicas e ações na área de adolescentes em 
conflito com a lei; b) Projetos que visem à capacitação de profissio-
nais que atuem no atendimento de adolescentes em conflito com a 
lei, e à produção de materiais formativos, informativos visando à 
redução - das dúvidas e preconceitos que os envolvam. 7) Comis-
são Organizadora da Conferência:  definição da programação - foi 
confirmado que o local da conferência será na UNIFSP,  na data de 
29 de novembro e assim que a empresa contratada para realizar a 
conferência for divulgada será marcada nova reunião para acerto 
da programação conforme previsto no termo de referência. Nada 
mais havendo a tratar a presidente, Alexandra de Mello, encerrou a 
reunião às 11:30h, com o de acordo dos conselheiros participantes: 
Alexandra P. A. Homem de Mello representante titular da Secretaria 
Educação, Rejane Cristina Tech representantes titular da Secreta-
ria de Assistência e Desenvolvimento Social, Alexandre Faustino 
representante titular da Secretaria de Esporte, Kerlen Mariano Ri-
beiro, Tatiane Cristina Deolin e Karina Emika Mori, representantes 
titulares e suplente de entidades de assistência de atendimento 
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LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 22/2022
Referente: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, sem reajuste, 
do Contrato nº 13/2018 – Pregão Presencial 05/2018 – Processo 
16/2018. 

socioeducativa e de capacitação à criança e adolescente e de Cló-
vis Rodrigues Felipe representante titular da Sociedade Civil – Clu-
be de Serviços e sociedade religiosa. Eu, Clovis R Felipe, Secretá-
rio, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 
pelo presidente em exercício da gestão 2021-23.

Alexandra P. A. Homem de Mello
Presidente CMDCA

Gestão 2021-23

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA)

Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente será no dia 
29 de novembro de 2022
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), com apoio da Prefeitura de Avaré, promove na próxima 
terça-feira, 29, a 12ª Conferência dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente”, das 07:30h às 14:30h, na UniFSP. 
O objetivo da Conferência é promover ampla mobilização social 
para refletir e avaliar os reflexos da pandemia da Covid-19 na vida 
das crianças, adolescentes e de suas famílias para construção de 
propostas de ações e políticas públicas que garantam seus direitos 
no contexto pós pandêmico.
O tema desta edição: “Situação dos direitos humanos de crianças 
e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19: violações e 
vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de 
políticas de proteção integral” será exposto em palestra magna por 
Fabiana Grava.
Após a palestra serão debatidos, em salas separadas, os 5 eixos 
relacionados ao tema: Promoção e garantia dos direitos humanos 
de crianças e adolescentes nesse contexto. –  Enfrentamento das 
violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia. –  Amplia-
ção e consolidação da participação de crianças e adolescentes 
nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de 
promoção, proteção e defesa dos seus direitos. –  Participação da 
sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de 
políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes –  Garantia de recursos para as Políticas 
Públicas voltadas para Crianças e Adolescentes durante e após a 
pandemia.
Programação 
O evento trará uma programação diversa, com proposição de 
ações de prevenção, promoção e defesa de direitos de crianças e 
adolescentes nas políticas públicas para proteção integral e repara-
ção dos danos causados pela pandemia da Covid-19.
 Confira a programação: 
07:30h – Credenciamento, recepção e Café. 
08:15h – Abertura – Composição da Mesa – Hino Nacional – Fala 
das autoridades. 
08:35h – Leitura e aprovação do Regimento Interno. 
08:50h – Palestra magna da conferência por Fabiana Grava. 
09:50h – Divisão dos grupos por eixo e debates para apresentação 
de propostas.
11:30h – Lanche.
12:10h – Debate Conclusivo, apresentação e votação das propos-
tas.
13:00h – Eleição dos delegados para Conferência Regional/Esta-
dual.
14h – Atividade recreativa – apresentação de show, dança, música. 
14:30h – Encerramento – Lanche final. 

Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA - EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços profissionais especializados de suporte técnico, forneci-
mento de licença de uso por tempo determinado, com a implan-
tação e disponibilização de sistemas informatizados nas áreas de 
Folha de Pagamento, Contabilidade Pública, Patrimônio, Almoxari-
fado, Compras e Gestão de Frota, conforme anexo II do Instrumen-
to convocatório. 
Valor: R$ 15.158,34 (quinze mil, cento e cinquenta e oito reais e 
trinta e quatro centavos) para um período de 02 (dois) meses, sen-
do o valor mensal de R$ 7.579,17 (sete mil, quinhentos e setenta e 
nove reais e dezessete centavos) 

Data da assinatura: 10/11/2022

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

AVISO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2022 – PROCESSO Nº 
341/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da reforma 
do prédio municipal 1ª Companhia da Polícia Militar do 53º BPM.
Data de Encerramento: 04 de janeiro de 2023 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 04 de janeiro de 2023 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 21 de novembro de 2.022 – Olga 
Mitiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamen-
to de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2022 – PROCESSO Nº 
346/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da refor-
ma da Vila Dignidade.
Data de Encerramento: 03 de janeiro de 2023 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 03 de janeiro de 2023 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 21 de novembro de 2.022 – Olga 
Mitiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamen-
to de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 180/22 – PROCESSO Nº. 320/22
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de alimentos 
(Bolo Individual e Biscoito) para Merenda Escolar
Recebimento das Propostas: 12 de dezembro de 2.022 das 08 ho-
ras até 22 de dezembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 22 de dezembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 22 de dezembro de 2.022 
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 21 de novembro de 2.022 
– Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 184/22 – PROCESSO Nº. 324/22
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Contratação de empresa especializada, através de registro 
de preços, para fornecimento de artefatos de concreto para uso na 
Conservação de Vias Públicas e Estradas Vicinais
Recebimento das Propostas: 23 de dezembro de 2.022 das 08 ho-
ras até 04 de janeiro de 2.023 às 08 horas
Abertura das Propostas: 04 de janeiro de 2.023 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 04 de janeiro de 2.023 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Pre-

feitura da Estância Turística de Avaré, 21 de novembro de 2.022 
– Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 – PROCESSO Nº 380/2022
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços para pintura de postes, bancos e guias.
Data de Encerramento: 12 de dezembro de 2.022 das 13h30min às 
14 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de dezembro de 2.022 às 14 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, 25 de novembro de 2.022 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Dispensa Eletrônica nº. 065/2022 – Processo nº. 376/2022
Fica adjudicado a empresa RICARDO ANTÔNIO DE SOUZA TO-
POGRAFIA E CONSTRUÇÃO ME, no valor global de R$ 29.250,00 
(Vinte e nove mil, duzentos e cinquenta reais), relativa a prestação 
de serviços de construção de base de concreto e acessos, para 
implantação de Playground adaptado para crianças com deficiên-
cia, no Horto Florestal “NETO GUAZZELLI”, este já adquirido pela 
Prefeitura na forma de 03(três) brinquedos adaptados. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 24 de novembro de 2.022. Alexan-
dre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Obras da 
Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA
Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e 
Obras da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto 
na Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, HOMOLOGA 
a empresa RICARDO ANTÔNIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E 
CONSTRUÇÃO ME, objetivando a prestação de serviços de cons-
trução de base de concreto e acessos, para implantação de Play-
ground adaptado para crianças com deficiência, no Horto Florestal 
“NETO GUAZZELLI”, este já adquirido pela Prefeitura na forma de 
03(três) brinquedos adaptados, relativa a Dispensa Eletrônica nº. 
065/2022 – Processo nº. 376/2022. Homologado em: 24/11/2.022.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Decretos nº 4.813/17, 4.830/17 e 
5.166/18, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa OK BIOTECH CO-
MÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO 
HOSPITALARES LTDA, responsável pelo registro de preços para 
eventual fornecimento futuro de tiras reagentes para o Programa 
do Insulino Dependente e demais Unidades de Saúde, relativa ao 
Pregão Eletrônico nº. 138/2022 – Processo nº. 252/2022. Homolo-
gado em: 21/11/2022.

Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social 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 a empresa MARCOS ANTÔNIO RODRI-
GUES JÚNIOR MERCADORIAS ME (Lotes 02, 03, 04 e 05), res-
ponsável pelo registro de preços para futura aquisição de materiais 
de cozinha para atender todas as unidades pertencentes a Secre-
taria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, relativa 
ao Pregão Eletrônico nº. 142/22 – Processo nº. 268/22. Homologa-
do em: 16/11/2.022.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Decretos nº 4.813/17, 4.830/17 e 
5.166/18, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa ANDIARA DE ANDRA-
DE COSTA ME, responsável pelo registro de preços para eventual 
fornecimento futuro de refeições tipo marmitex e refrigerante para 
a Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, CAPS II, Ambula-
tório DST/AIDS e Residência Terapêutica, relativa ao Pregão Ele-
trônico nº. 151/2022 – Processo nº. 278/2022. Homologado em: 
21/11/2022.

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de 
Transportes e 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 FORTTSERRAS CO-
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MÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, responsável 
pelo registro de preços para fornecimento de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva para os equipamentos da Secretaria de 
Serviços, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 159/22 – Processo nº. 
289/22. Homologado em: 16/11/2022.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas 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 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABO-
RATÓRIO LTDA, responsável pelo registro de preços para futura 
aquisição de câmara de vacina e freezer para atender os Setores 
da Vigilância Epidemiológica e demais Unidades de Saúde, relativa 
ao Pregão Eletrônico nº. 171/22 – Processo nº. 304/22. Homologa-
do em: 21/11/2022.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Decretos nº 4.813/17, 4.830/17 e 
5.166/18, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa S. B. GRÁFICA E EDI-
TORA LTDA EPP, responsável pelo registro de preços para even-
tual fornecimento futuro de bobinas de senhas numéricas para as 
farmácias, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 172/2022 – Processo 
nº. 305/2022. Homologado em: 21/11/2022.

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de 
Transportes e 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 JOSE CARLOS POM-
PEU 30917021894, responsável pela prestação de serviço de loca-
ção e instalação de material elétrico, relativa ao Pregão Eletrônico 
nº. 187/22 – Processo nº. 333/22. Homologado em: 09/11/2022.

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de 
Transportes e 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 MARIA EDUARDA 
CORREIA DE OLIVEIRA – ME, responsável pela registro de pre-
ços para prestação de serviços com fornecimento de materiais e 
execução de mão de obra para construção de cerca paraguaia, 
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 188/22 – Processo nº. 334/22. Ho-
mologado em: 18/11/2022.
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de 
Transportes e Serviços da Estância Turística de Avaré, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo De-
cretos nº 4.813/17, 4.830/17 e 5.166/18, conforme o disposto no 
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
a empresa SÂMOR PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP, res-
ponsável pela prestação de serviços de sonorização para eventos 
paralelos a 52ª EMAPA, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 191/2022 
– Processo nº. 353/2022. Homologado em: 22/11/2022.

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de 
Transportes e Serviços da Estância Turística de Avaré, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo De-
cretos nº 4.813/17, 4.830/17 e 5.166/18, conforme o disposto no 
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
empresa LETRA XPS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, respon-
sável pela prestação de serviços de diárias de caminhão munck 
para reimplantação e retirada de poste no Parque de Exposições 
Dr. Fernando Cruz Pimentel, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
192/2022 – Processo nº. 354/2022. Homologado em: 17/11/2022.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 047/2022 – Processo nº. 348/2022
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 047/2022 à empresa 
TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME, referente à Contratação de 
empresa para fornecimento de mão-de-obra para a reconstrução 
de parte de um muro de alvenaria e concreto armado, canaleta e 
calçada na Rua Wagner José Aparecido Costa, Bairro Camargo 
fluente do Parque Ecológico Terezinha de Freitas. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 25 de novembro de 2.022 – Cesar Au-
gusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de Transportes 
e Serviços da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº. 048/2022 – Processo nº. 351/2022
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 048/2022 à empresa 
L.G.S. HAYASHI CLÍNICA MÉDICA LTDA, referente à Contra-
tação de empresa para fornecimento de médicos, sendo do dia 

02/12/2022 a 11/12/2022 – 01 médico por noite para o Parque de 
Exposições, das 19h às 04 horas e 01 médico para o final de se-
mana, dias 09,10 e 11 de dezembro de 2022, das 14 h às 18 horas, 
para a prova do tambor, podendo o horário ser alterado conforme 
necessidade do evento. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
18 de novembro de 2.022 – Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 138/22 – Processo nº. 252/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: OK BIOTECH COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTO-
-MÉDICO HOSPITALARES LTDA
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de tiras 
reagentes para o Programa do Insulino Dependente e demais Uni-
dades de Saúde.
Valor Global: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 21/11/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 142/22 – Processo nº. 268/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES JÚNIOR MERCA-
DORIAS ME
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de 
cozinha para atender todas as unidades pertencentes a Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Valor Global: R$ 14.202,54 (Quatorze mil, duzentos e dois reais e 
cinquenta e quatro centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 16/11/2.022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 151/22 – Processo nº. 278/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ANDIARA DE ANDRADE COSTA ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de re-
feições tipo marmitex e refrigerante para a Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica, CAPS II, Ambulatório DST/AIDS e Re-
sidência Terapêutica.
Valor Global: R$ 363.780,00 (trezentos e sessenta e três mil sete-
centos e oitenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 21/11/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 159/22 – Processo nº. 289/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: FORTTSERRAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS LTDA
Objeto: Registro de Preços objetivando contratação de empresa 
especializada para  manutenção preventiva e corretiva para os 
equipamentos da Secretaria de Serviços
Valor Global: R$ 537.500,00 (quinhentos e trinta e sete mil e qui-
nhentos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 16/11/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 171/22 – Processo nº. 304/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABO-
RATÓRIO LTDA
Objeto: Registro de Preços futura aquisição de câmara de vacina 
e freezer para atender os Setores da Vigilância Epidemiológica e 
demais Unidades de Saúde
Valor Global: R$ 234.638,00 (duzentos e trinta e quatro mil, seis-
centos e trinta e oito reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 21/11/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 172/22 – Processo nº. 305/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: S. B. GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de bobi-
nas de senhas numéricas para as farmácias.
Valor Global: R$ 10.440,00 (dez mil quatrocentos e quarenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 21/11/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 188/22 – Processo nº. 334/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MARIA EDUARDA CORREIA DE OLIVEIRA – ME
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de materiais e exe-
cução de mão de obra para construção de cerca paraguaia
Valor Global: R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos 
reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 18/11/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA 

ELETRÔNICA
Modalidade: Dispensa Eletrônica nº. 065/2022 – Processo nº. 
376/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RICARDO ANTÔNIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E 
CONSTRUÇÃO ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
construção de base de concreto e acessos, para implantação de 
Playground adaptado para crianças com deficiência, no Horto Flo-
restal “NETO GUAZZELLI”, este já adquirido pela Prefeitura na for-
ma de 03(três) brinquedos adaptados
Valor Global: R$ 29.250,00 (Vinte e nove mil, duzentos e cinquenta 
reais)
Data da Assinatura do Contrato:24/11/2.022

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 187/22 – Processo nº. 333/22
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOSE CARLOS POMPEU 30917021894
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de 
locação e instalação de material elétrico
Valor Global: R$ 23.980,00 (vinte e três mil, novecentos e oitenta 
reais)
Data da Assinatura do Contrato: 10/11/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 191/2022 – Processo nº. 
353/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SÂMOR PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
sonorização para eventos paralelos a 52ª EMAPA
Valor Global: R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/11/2.022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 192/2022 – Processo nº. 
354/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LETRA XPS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
diárias de caminhão munck para reimplantação e retirada de poste 
no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel
Valor Global: R$ 14.645,28 (quatorze mil seiscentos e quarenta e 
cinco reais e vinte e oito centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 17/11/2.022

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 047/2022 – Processo nº. 
348/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-o-
bra para a reconstrução de parte de um muro de alvenaria e con-
creto armado, canaleta e calçada na Rua Wagner José Aparecido 
Costa, Bairro Camargo fluente do Parque Ecológico Terezinha de 
Freitas
Valor: R$ 8.920,00 (oito mil, novecentos e vinte reais)
Data da Assinatura do Contrato: 25/11/2.022

Modalidade: Pregão Presencial nº. 048/2022 – Processo nº. 
351/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: L.G.S. HAYASHI CLÍNICA MÉDICA LTDA
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de médicos, 
sendo do dia 02/12/2022 a 11/12/2022 – 01 médico por noite para 
o Parque de Exposições, das 19h às 04 horas e 01 médico para o 
final de semana, dias 09,10 e 11 de dezembro de 2022, das 14 h às 
18 horas, para a prova do tambor, podendo o horário ser alterado 
conforme necessidade do evento
Valor: R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/11/2.022

TERMO DE ALTERAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 017/2.022 – PROCESSO Nº 331/2.022 
(CONTRATO N° 144/2.020)
Considerando a informação do Sr. Prefeito JOSELYR BENEDITO 
COSTA SILVESTRE, se faz necessária alteração na CLÁUSULA 
PRIMEIRA do contrato:
Onde se lia:
(…) fica a empresa OS BARÕES DA PISADINHA PRODUÇÃO 
LTDA, responsável pela realização de show artístico musical do 
grupo OS BARÕES DA PISADINHA, no dia 09 de dezembro de 
2.022, na 52ª EMAPA, que se realizará no período de 02 de dezem-
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bro a 11 de dezembro de 2.022, no Parque de Exposições Fernan-
do Cruz Pimentel – EMAPA/Avaré.
Agora se leia:
(…) fica a empresa OS BARÕES DA PISADINHA PRODUÇÃO 
LTDA, responsável pela realização de show artístico musical do 
grupo OS BARÕES DA PISADINHA, no dia 08 de dezembro de 
2.022, na 52ª EMAPA, que se realizará no período de 02 de dezem-
bro a 11 de dezembro de 2.022, no Parque de Exposições Fernan-
do Cruz Pimentel – EMAPA/Avaré.
Assinatura do Termo de Alteração em: 31/10/2.022. Isabel Cristina 
Cardoso – Secretária Municipal da Cultura da Estância Turística 
de Avaré.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 090/21 – PROCESSO N° 472/21 (Contrato n° 
231/21), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré e a proprietária MARIA SEVERIANA ALVES NESPECA, imó-
vel submetido alocação para instalação do POSTO DE SAÚDE 
BARRA GRANDE, localizado à Rua Salvador Firaci, n°697, com 
prorrogação do prazo de vigência contratual até 01 de dezembro 
de 2.023, no valor global de R$ 9.996,00 (nove mil, novecentos e 
noventa e seis reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Muni-
cipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 047/2020 – PROCESSO N° 334/2020 (Contrato n° 
178/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa RÁPIDO SUMARÉ, empresa responsável para 
fornecimento diário de 01 (um) veículo tipo convencional, com ca-
pacidade miníma de 30 (trinta) lugares, com motorista, para trans-
porte de pacientes entra Avaré X Jaú, Bauru X Avaré, se segunda-
-feira a sexta-feira, com saídas diárias às 3:30 horas, sem horário 
para retorno, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 
24 de abril de 2.023, no valor global de R$ 278.571,95 (duzentos 
e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e 
cinco centavos). Roslindo Wilson Machado Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 054/21 – PROCESSO N° 426/21 (Contrato n° 257/21), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, para prestação de 
serviços médicos de Clínico Geral para atender na Penitenciária 
Dr. Paulo Luciano de Campos, com prorrogação do prazo de vi-
gência contratual até 20 de dezembro de 2.023, no valor global de 
R$ 141.099,96 (cento e quarenta e um mil, noventa e nove reais e 
noventa e seis centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 003/22 – PROCESSO N° 079/22 (Contrato n° 058/22), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa RICARDO ANTÔNIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONS-
TRUÇÃO, responsável pelo fornecimento de materiais, máquinas 
e equipamentos e mão de obra para construção de escada hidráu-
lica no bairro Terras de São José, com prorrogação do prazo de 
vigência contratual até 16 de janeiro de 2.023. Alexandre Leal Ni-
gro – Secretário Municipal de Planejamento e Obras da Estância 
Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto à Publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pre-
gão Eletrônico no dia 19 de novembro de 2022, motivo pelo qual 
está sendo rerratificado da seguinte maneira:
Onde se lia:
“PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 186/22 – PROCESSO Nº. 327/22
Valor Global: R$ 73.017,00 (setenta e três mil e dezessete reais)
Agora se leia:
“PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 186/22 – PROCESSO Nº. 327/22
Valor Global: R$ 73.015,00 (setenta e três mil e quinze reais)
Ficam ratificados os demais atos da publicação.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 147/2022 – PROCESSO Nº. 274/2022, objetivando a aqui-
sição de ambulância de suporte avançado tipo D, conforme pre-
ceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 17/11/2022. Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 156/2022 – PROCESSO Nº. 284/2022, objetivando a aqui-
sição de veículo para o Departamento de Fiscalização, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 18/11/2022. Ita-
mar de Araújo – Secretário Municipal da Fazenda.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 205/2022 – PROCESSO Nº. 372/2022, objetivando o re-
gistro de preços para eventual aquisição futura de kits de material 
escolar para alunos da rede municipal, conforme preceitua o artigo 
49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal. Revogada em: 16/11/2022. Josiane Aparecida 
Medeiros de Jesus – Secretária Municipal da Educação.
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As salas de vacina 
dos postos Brabância, 
Vera Cruz, Santa Eliza-
beth e Flávio Negrão 
vão atender ao público 
até às 19 horas nos dias 
29 e 30 de novembro.

O objetivo é imuni-
zar a população exclu-
sivamente contra a Co-
vid-19. Já as unidades 
Brabância e Bairro Alto 
vão fazer vacinação de 

Postos ampliam atendimento para 
reforçar vacinação contra a Covid

SAÚDE

Unidades Brabância, Vera Cruz, Santa Elizabeth e Flávio Negrão vão funcionar até às 19 
horas nos dias 29 e 30 de novembro

rotina e também con-
tra a Covid no sábado, 
26, das 8 às 16 horas. 

A proposta da Se-
cretaria Municipal da 
Saúde é ampliar a co-
bertura vacinal fora do 
horário de expediente, 
ampliando o acesso da 
população ao serviço.  

Horário comercial 
A vacinação em ho-

rário comercial acontece 

de segunda a sexta-feira 
nos postos Mário Ban-
nwart, Bonsucesso, Vera 
Cruz, Santa Elisabeth, 
Brabância, Bairro Alto, 
Flávio Negrão (Dona 
Laura) e Centro de Saú-
de I. O atendimento ao 
público é das 8 às 11 e 
das 13 às 15 horas.

Uso obrigatório de 
máscara

A pasta ressalta 

que, de acordo com 
o Decreto Estadu-
al nº 67.096, o uso de 
máscara permanece 
obrigatório em postos 
de saúde, incluindo o 
Pronto Socorro.

Público-alvo
A etapa atual da 

campanha contra a Co-
vid-19 em Avaré imuni-
za os seguintes públi-
cos a seguir. 

6 meses a 2 anos 
com comorbidades: 
vacina Pfizer Baby 
(agendamento na sala 
de vacina mais próxima 
à residência)

3 a 11 anos: 1ª e 
2ª dose (Coronavac ou 
Pfizer pediátrica, de-
pendendo da idade)

12 a 29 anos: 1ª, 
2ª e 3ª dose (imuni-
zante disponível na 

sala de vacina e con-
forme faixa etária)

A partir de 30 anos: 
1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose (imu-
nizante disponível na 
sala de vacina. No caso 
da 4ª dose, a preferên-
cia é que seja feita com 
imunizante diferente 
das doses anteriores)

5ª dose: somente 
paciente imunossupri-
midos

A unidade de saú-
de “Dr. Cecílio Jorge 
Neto” vai promover 
ações da Campanha 
Novembro Azul no 
período noturno de 
terça-feira, 29 de no-
vembro.

O objetivo da Se-
cretaria Municipal da 
Saúde é alertar so-
bre a importância do 

Posto do Brasil Novo realiza atividades da Campanha Novembro Azul  

Atendimento ao público masculino acontece 
na terça-feira, 29, das 18 às 22h30

diagnóstico precoce 
do câncer de prósta-
ta, entre outras ações 
preventivas.

Com atendimen-
to das 18 às 22h30, 
a programação in-
clui aferição de pres-
são arterial, teste de 
glicemia, avaliação 
odontológica, pales-
tra com psicólogo e 

realização de consul-
tas médicas agenda-
das.

O público-alvo é a 
população masculina 
que reside na área de 
abrangência do equi-
pamento de saúde. O 
endereço é Rua Be-
nedito Ailton Camilo 
de Souza, nº 212, Bra-
sil Novo. 


