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SECRETARIA DE SAÚDEINEDITORIAIS

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO 
SERVIDOR – D.E.S.S.

ORIENTAÇÕES DO DESS PARA OS SERVIDORES DA PRE-
FEITURA  DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ FRENTE À 
EPIDEMIA DE COVID-19

Considerando a necessidade de normatizar o atendimento em 
Medicina Ocupacional , da Assistência Médica e Perícias do 
DESS;
Considerando os decretos do Ministério da Saúde e da Organi-
zação Mundial da Saúde;
Considerando a necessidade de adoção de medidas emergen-
ciais, visando a redução de circulação de pessoas de forma a 
evitar contaminações, restringir riscos e preservar a saúde dos 
servidores em geral;
Considerando a situação decretada de emergência no municí-
pio de Avaré, o DESS vem apresentar as normas de funciona-
mento propostas neste período.

1- DA MEDICINA OCUPACIONAL:

I- Ficam os exames admissionais suspensos conforme orien-
tação do Departamento de  Recursos Humanos e de Gestão 
Pessoal – DRH/GP, exceto os casos determinados pela  Ad-
ministração;

II- Serão suspensos temporariamente os exames periódicos, as 
reuniões de Readaptação Funcional, as visitas domiciliares, as 
avaliações de postos de serviços e vistorias para mudanças de 
função.

2- DA MEDICINA ASSISTENCIAL:

I -  As perícias de licença médica por incapacidade temporária 
para o trabalho serão de forma indireta. O servidor, que no final 
do afastamento,  tiver um novo  atestado do seu médico assis-
tente, ou apresentar patologia que o considera em grupo de ris-
co, deverá apresentar os documentos à que se referem, antes 
do vencimento do afastamento atual, se houver necessidade 
da perícia ser presencial, o DESS agendará uma data.  Há que 
se observar que os documentos enviados pelo servidor devem 
ser os mais claros, técnicos e idôneos possíveis.

II- Os atestado de afastamentos por Incapacidade Social dos 
servidores portadores de comorbidades que aumentem o risco 
da doença, deverão conter detalhamentos do quadro clínico , 
exames complementares que o servidor já possui para serem 
periciados no DESS e posterior homologação. A situação que 
envolver estes atestados com indícios de irregularidades , será 
encaminhada à Secretaria de Administração para instauração 
de procedimento disciplinar com fins de apurar os fatos.

III- Os atestados  de afastamentos dos servidores considera-
dos grupos de riscos  estarão deferidos até enquanto durar o 
isolamento social determinado por Decreto Municipal, confor-
me decisão do Secretário da Saúde.

IV- Os atestados medicos  protocolados no DESS deverão es-
tar em conformidades com a Lei 2.146/17 – artigos 20,  22 , 32, 
33, 37 e seus respectivos parágrafos e incisos.

V- Considerando que no DESS não existe atendimento de 
emergência, reduziremos o nosso contingente para prevenção 
da disseminação do COVID-19;

VI-  Tendo em vista as limitações físicas do prédio em que se 
encontra, a jornada de trabalho do DESS foi alterada das 07h 
às 13H. 
Avaré, 07 de Abril de 2020

JUNTOS SOMOS MAIS
Equipe DESS.
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SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO – 2ª FASE - T.A.F –
CONCURSO PUBLICO 006/2016

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, atra-
vés da Comissão Examinadora do Concurso Público nº 006/2016, de-
signada através do Decreto nº 5446. de 01 de Abril de 2019, publicado 
em 04 de Abril de 2019, DIVULGAM o resultado da 2ª Fase – Teste 
de Aptidão Física – TAF, realizado em 07/04/2020, conforme edital de 
convocação publicado em 27/03/2020– Edição 955.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024/2020 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando as justificativas con-
tidas na CI nº 560417/20120SMS e não comparecimento do 07º 
classificado, em conformidade com a Lei 144/2011 e Convênio nº 
038/2016, considerando a necessidade de  recompor equipe do 
Serviço Pré -Hospitalar Móvel – SAMU Regional;  com a finalidade 
de executar as ações e serviços na área de regulação das urgên-
cias, transporte de pacientes graves e atendimento pré-hospitalar 
móvel ligados a Politica Nacional de Atenção às Urgências do SUS, 
considerando pedido de demissão de João Guilherme Noronha 
Horn e não comparecimento do 08º classificado CONVOCA, clas-
sificados do Concurso Publico 003/2016, homologado através do 
Decreto nº 4492, de 20 de maio de 2016, publicado em 21/05/2016, 
prorrogado pelo Decreto nº 5160/2018, publicado em 18/05/2018 
no Semanário Oficial, para emprego publico de TÉCNICO AUXI-
LIAR DE REGULAÇÃO - TARM - SAMU,  regime CLT, a compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e 
Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a 
Rua Rio Grande do Sul nº 1810, as 8:00 as 17:00 hs,  para orienta-
ção do procedimento admissional, nomeação, exames médicos, e 
entrega da documentação abaixo descrita.  
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
                                                                                                
Classificação	 	 Nome
09º   MATHEUS WILLIAN JERONYMO
Jornada	de	Trabalho	 44 horas semanais/jornada 12 X 36
Local	de	Trabalho  SAMU

Estância Turística de Avaré, aos 09 de Abril de 2020.
   

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração	

DENOMINAÇÃO  TÉCNICO AUXILIAR DE REGULA 
   ÇÃO -  SAMU – LC 141/2011 

DESCRIÇÃO SUMARIA VIDE LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2011
DO CARGO

REQUISITO  ENSINO MÉDIO COMPLETO 

CARGA HORÁRIA  44 horas semanais /  jornada 12 X 36

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS

Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos filhos (meno-
res de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (fórum)
01   Foto 3x4

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR

Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 025/2020 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando pedido de demissão de 
Marcelo Papa Spada e não comparecimento do 5º classificado, 
convoca os classificados do Concurso Publico 002/2019, homolo-
gado através do Decreto nº 5459/2019, de 17 de Abril de 2019, 
publicado em 19 de Abril de 2019, no Semanário Oficial, para o 
cargo/função de  MEDICO INTERVENCIONISTA-SAMU, a compa-
recer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e 
Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a 
Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 7:00 as 13:00 hs, para orien-
tação do procedimento admissional, nomeação, exames médicos 
e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 	 Nome
06º   DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEI 
   DA MINHONI

Estância Turística de Avaré, aos 09 de Abril de 2020.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

                                                                                                   
DENOMINAÇÃO  MÉDICO INTERVENCIONISTA
   Compreende as tarefas destinadas 
a exames médicos com base nas informações colhidas junto ao 
usuário, quando este aciona a central de regulação, são responsá-
veis pelo gerenciamento, definição e operacionalização dos meios 
disponíveis e necessários ao adequado atendimento do paciente; 
atende o paciente com risco de morte em caráter de urgência, 
reanimando-o ou estabilizando-o no local do evento e durante o 
transporte; desenvolve outras tarefas correlatas que lhe forem de-
terminadas pela chefia imediata ou mediata. Demais atribuições 
descritas na portaria 2048/GM de 05/11/2002.
REQUISITO  Ensino Superior completo com ha-
bilitação específica na área, com registro no CRM
CARGA HORÁRIA  24 horas semanais 

LOCAL DE TRABALHO SAMU
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS

Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos filhos (meno-
res de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

Do resultado desta fase caberá recurso, observados as normas 
e procedimentos dos recursos contidos no item 10, do Edital nº 
006/2016, publicado em 20 de fevereiro de 2016.

Estância Turística de Avaré, 09 de Abril de 2020.

COMISSÃO EXAMINADORA DO TAF CONCURSO PUBLICO
DESIGNAÇÃO	–	DECRETO	5446,	de	01/04/2019
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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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de fornecimento de medicamentos e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atendimento de pacientes 
cadastrados na CASE.
Fornecedor: Infinity Medicamentos Eireli
Empenho(s): 6999,10902,12895,17371/2019
Valor: R$ 50.701,33
Avaré, 09 de abril de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário	Municipal	de	Saúde

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 paga-
mentos por se tratar de serviços de publicidade legal e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a devida divulgação de atos 
da Administração Municipal.
Fornecedor: Imprensa Oficial do Estado S/A
Empenho(s): 106/2020
Valor: R$ 15.810,59
Avaré, 09 de abril de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito	Municipal

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 paga-
mentos por se tratar de serviços de publicidade legal e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a devida divulgação de atos 
da Administração Municipal.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serviços de Propaganda e Pu-
blicidade Ltda. ME
Empenho(s): 77/2020
Valor: R$ 2.016,00
Avaré, 09 de abril de 2020

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito	Municipal

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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de serviços de operação e manutenção do aterro 
sanitário e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a 
continuidade desses serviços essenciais.
Fornecedor: Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S/A
Empenho(s): 3377/2020
Valor: R$ 230.099,72
Avaré, 09 de abril de 2020

JUDÉSIO BORGES
Sec.	Mun.	de	Meio	Ambiente

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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de serviços de fornecimento de emulsão asfáltica e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a conservação 
de vias públicas.
Fornecedor: Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Empenho(s): 290/2020
Valor: R$ 30.235,10
Avaré, 09 de abril de 2020

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário	Municipal	de	Serviços

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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de prestação de serviços de consultas médicas tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento da 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Fernando Ovando de Almeida
Empenho(s): 363/2020
Valor: R$ 3.750,00
Avaré, 09 de abril de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário	Municipal	de	Saúde

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 paga-
mentos por se tratar de prestação de serviços de dosimetria pessoal 
de radiação tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atendimento do Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Ra-
diológica Ltda.
Empenho(s): 381/2020
Valor: R$ 151,58
Avaré, 09 de abril de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário	Municipal	de	Saúde

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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de fornecimento de materiais descartáveis e tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária para utilização no Pronto 
Socorro Municipal.
Fornecedor: Terra Sul Comércio de Medicamentos Ltda.
Empenho(s): 1520/2020
Valor: R$ 17.305,00
Avaré, 09 de abril de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário	Municipal	de	Saúde

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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de fornecimento de insumos e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atendimento de paciente de Man-
dado Judicial.
Fornecedor: Soquímica Laboratórios Ltda.
Empenho(s): 2288/2020
Valor: R$ 19.492,65
Avaré, 09 de abril de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário	Municipal	de	Saúde

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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de prestação de serviços de transporte, tratamento 
adequado e destinação final de saúde e tal quebra de ordem cronoló-
gica se faz necessária para continuidade de serviço essencial.
Fornecedor: Medic Tec Ambiental Ltda. ME
Empenho(s): 1473/2020
Valor: R$ 13.652,40
Avaré, 09 de abril de 2020

JUDÉSIO BORGES
Secretário	Municipal	de	Meio	Ambiente

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 paga-
mentos por se tratar de prestação de serviços de portaria/vigia na Ga-
ragem Municipal, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para continuidade dos serviços junto à Secretaria de Serviços.
Fornecedor: Império Segurança e Serviços Ltda.
Empenho(s): 956/2020
Valor: R$ 23.553,87
Avaré, 09 de abril de 2020

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário	Municipal	de	Serviços
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

O Departamento de Fiscalização da Prefeitura 
de Avaré notificou ao menos 49 empreendimen-
tos por descumprimento ao decreto municipal que 
determinou o fechamento de estabelecimentos 
comerciais. 

Prorrogada até 22 de abril, a norma se soma a 
outras adotadas pela administração municipal no 
combate à pandemia do coronavírus. Apenas ser-
viços considerados essenciais foram mantidos, ain-

Fiscalização notifica estabelecimentos por 
funcionamento irregular durante quarentena
Até 31 de março, departamento registrou pelo menos 511 chamadas telefônicas sobre de-
núncias e pedidos de informações sobre o decreto

da sim com restrições. 
Caso não cumpram a determinação de fecha-

mento, a norma prevê a suspensão do alvará. O 
descumprimento também estabelece muita diária 
de 5000 UFMA. Cada unidade vale R$ 3,49. 

Demanda 
Até 31 de março, o departamento também re-

gistrou pelo menos 511 chamadas telefônicas so-
bre denúncias e pedidos de informações sobre o 

decreto. 
Além disso, aproximadamente 200 visitas foram 

feitas a estabelecimentos com o objetivo de escla-
recer pontos da norma. Outras 4 demandas aguar-
dam parecer jurídico para eventuais providências. 

Denúncias
O Departamento de Fiscalização fica no Centro 

Administrativo. Denúncias podem ser feitas pelos 
telefones (14) 3711-2579 e (14) 9 9902-0702.
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COMUNICADO

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

O Pronto Socorro Municipal (PS) e a Santa Casa 
de Misericórdia de Avaré foram recentemente hi-
gienizados com uma solução composta por água 
e cloro.

Parceria entre a Sabesp e a Secretaria Municipal 
da Saúde, o objetivo é criar uma barreira sanitária 
no acesso aos imóveis e auxiliar na contenção do 
coronavírus. 

Prédios da saúde são higienizados 
por meio de parceria com a Sabesp

Objetivo é criar barreira sanitária no acesso aos imóveis e auxiliar na contenção do coronavírus

O procedimento é executado pela concessioná-
ria, que utiliza veículos e equipamentos apropria-
dos para promover a limpeza, além de disponibili-
zar a água utilizada no processo. 

A mistura contém mais cloro do que o padrão, 
explica a autarquia. A composição foi aplicada três 
vezes na calçada e fachada da Santa Casa e do PS. 

O ambiente externo das escolas municipais que 

são palco da Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe também já recebeu o produto. 

Além de Avaré, a parceria foi firmada em An-
gatuba, Piraju, Itapetininga e Itapeva, entre outras 
cidades da região. 

A Secretaria Municipal da Saúde afirma que 
próxima fase da higienização deve abranger ruas 
centrais e acessos a supermercados. 
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré pror-
rogou até 22 de abril a restrição ao funcionamento 
de estabelecimentos comerciais.  

A medida se soma a outras adotadas pela ad-
ministração municipal no combate à pandemia do 
coronavírus.

A decisão segue a quarentena determinada pelo 
Governo Estadual, bem como recomendações de 
autoridades sanitárias e da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) no combate à proliferação da Covid-19.

O Decreto Nº 5.790 editado na terça-feira, 7, 
autoriza o funcionamento de bancos públicos, lo-
téricas e agências dos Correios, desde que o aten-
dimento ao público seja controlado.

Os estabelecimentos terão que manter distancia-
mento de 1,5 metro entre clientes, inclusive com mar-
cação no chão, além de fornecer luvas, máscaras e 
álcool em gel para funcionários, entre outros pontos.

Município acompanha determinação estadual e
restrições a estabelecimentos seguem até 22 de abril

Todas as agências bancárias do município deve-
rão ainda controlar o acesso aos caixas eletrônicos, 
devendo efetuar a limpeza contínua dos terminais 
de autoatendimentos e manter dois funcionários 
para agilizar as demandas dos clientes. 

Também está autorizado o funcionamento de 
indústrias e comércios diretamente ligados à pro-
dução, distribuição, comercialização e entrega, rea-
lizadas por comércio eletrônico ou presencialmen-
te, de produtos de saúde, higiene e alimentos.

O funcionamento de hotéis e pousadas está 
autorizado, devendo estes observar as determina-
ções da ANVISA e da Vigilância Sanitária visando 
à contenção da disseminação da Covid-19. Já co-
lônias de férias, clubes de recreação e afins devem 
permanecer fechados.

Cabeleireiro e manicure
Fica permitido ainda que autônomos/MEIs 

Novo decreto municipal estabelece que lotéricas terão que manter distanciamento de 1,5 
metro entre clientes

que atuem como cabeleireiros e manicures façam 
atendimentos com horários previamente agenda-
dos, de apenas um cliente por vez e com as portas 
de seus estabelecimentos fechadas, devendo, para 
tanto, efetuar limpeza do local com álcool 70% e 
seguir demais orientações das autoridades sanitá-
rias.

Já o vencimento do IPTU do mês de abril foi 
prorrogado até 21 de dezembro.   

Estabelecimentos comerciais
Estabelecimentos comerciais podem praticar ven-

da on-line e pelo sistema delivery, ficando vedado o 
atendimento na porta a fim de se evitar aglomera-
ções de pessoas. O descumprimento pode resultar 
na suspensão do alvará de funcionamento.

Denúncias podem ser feitas no Departamento 
de Fiscalização pelos telefones (14) 3711-2579 e 
(14) 9 9902-0702.
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SAÚDE

Aproximadamente 12 mil 
pessoas receberam a dose 
segundo novo balanço da 
Secretaria Municipal da
Saúde

Mais de 90% dos idosos de Avaré já foram vaci-
nados contra a gripe em Avaré. O novo balanço foi 
divulgado na quinta-feira, 9 de abril, pela Secreta-
ria Municipal da Saúde.

Dividida em etapas, a Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influenza teve início no último dia 
23. O Dia D será em 9 de maio.

De acordo com a pasta, 10.131 pessoas desse 
público-alvo já foram imunizadas, o que repre-

Mais de 90% dos idosos já foram 
vacinados contra a gripe em Avaré

senta 94,50% do total esperado. A meta é aplicar 
10.721 vacinas.

Os trabalhadores de saúde, que atuam na linha 
de frente do atendimento à população, também 
são vacinados nessa primeira fase.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 2.214 
profissionais receberam a dose, o que representa 
70,60%. A meta é imunizar 3126 servidores. Jun-
tando os dois grupos, já foram vacinadas 12.625 
pessoas.

Locais de vacinação
A Campanha de Vacinação contra Influenza 

acontece das 8 às 11 horas exclusivamente em es-
colas municipais. Confira os locais abaixo.

EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho” (Rua 
Paraná, nº 2155, Bairro Brás)

EMEB “Professor Carlos Papa” (Rua Zico de 
Castro, nº 1235, Bairro Jardim Tropical)

EMEB “Professor Clarindo Macedo” (Rua Dori-
ta nº 222, Jardim das Paineiras)

EMEB “Maneco Dionísio” (Praça Juca Novaes, 
nº 1141, centro)

EMEB “Orlando Cortez” (Rua Francisco Meda-
glia, nº 32, Vila Operária)

EMEB “Ulisses Silvestre” (Rua Júlio Jacob da 
Rocha, nº 71, Vera Cruz)

EMEB “Norma Lilia Pereira” (Rua Maria Joaqui-
na Fonseca Pereira, nº 525, Santa Mônica)
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 007/2020 – PROCESSO Nº. 
095/2020

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de pavi-
mentação asfáltica na Rua Júlia Alves Esteves.
Data de Encerramento: 14 de maio de 2020 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 14 de maio de 2020 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, 09 de abril de 2.020 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2020 – PROCESSO Nº. 080/2020
Objeto: Registro de preços de 5.000 (cinco mil) centímetros/coluna 
para contratação futura de empresa para prestação de serviços de 
agenciamento de publicação em Jornal Diário de Grande Circula-
ção no Estado de São Paulo
Recebimento das Propostas: 15 de abril de 2.020 das 14 horas até 
29 de abril de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 29 de abril de 2.020 às 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 29 de abril de 2.020 às 10h30 min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 03 de abril de 2.020 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2020 – PROCESSO Nº. 098/2020
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de artefatos 
de concreto para conservação de vias públicas e estradas vicinais.
Recebimento das Propostas: 14 de abril de 2.020 das 08 horas até 
27 de abril de 2.020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 27 de abril de 2.020 às 08h30 min.
Início da Sessão: 27 de abril de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 09 de abril de 2020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045/2020 – PROCESSO Nº. 099/2020
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de água 
mineral para a Vigilância Sanitária.
Recebimento das Propostas: 04 de maio de 2.020 das 08 horas até 
14 de maio de 2.020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 14 de maio de 2.020 às 08h30 min.
Início da Sessão: 14 de maio de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 09 de abril de 2020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2020 – PROCESSO Nº. 100/2020
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de papel 
sulfite para as unidades de saúde.
Recebimento das Propostas: 05 de maio de 2.020 das 08 horas até 
15 de maio de 2.020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 15 de maio de 2.020 às 08h30 min.
Início da Sessão: 15 de maio de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 09 de abril de 2020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2020 – PROCESSO Nº. 101/2020
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de 
pneus, câmaras de ar e protetores para veículos da frota municipal.
Recebimento das Propostas: 05 de maio de 2.020 das 08 horas até 
15 de maio de 2.020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 15 de maio de 2.020 às 08h30 min.
Início da Sessão: 18 de maio de 2.020 às 10 horas.

Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 09 de abril de 2020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2020 – PROCESSO Nº. 096/2020
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições 
tipo self-service para o Corpo de Bombeiros de Avaré.
Data de Encerramento: 28 de abril de 2.020 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de abril de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 09 de abril de 2.020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020 – PROCESSO Nº. 097/2020
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Contratação de empresa para o gerenciamento do projeto 
Viva o Largo São João.
Data de Encerramento: 29 de abril de 2.020 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de abril de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 09 de abril de 2.020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2020 – PRO-
CESSO Nº. 057/2020

ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gra-
ma com plantio e cobertura e adubo.
Data de Encerramento: 19 de maio de 2.020 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de maio de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 09 de abril de 2.020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2020 – PROCESSO N° 081/2020
Considerando a necessidade de readequação nos documentos de 
habilitação, a Senhora ADRIANA MOREIRA GOMES, Secretária 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no uso de suas 
atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital nos ter-
mos 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, mantêm-se o dia 16 de abril de 
2020, às 10 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 09 de abril de 2020.

ADJUDICAÇÃO

Chamamento	Público	nº.	003/2020	–	Processo	nº.	035/2020
Fica ADJUDICADO o Chamamento Público 003/2020 à empresa 
CAMPIMED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA EPP, para o Creden-
ciamento de empresa para prestação de serviços de realização de 
exames de audiometria, com base na Lei Municipal n° 1.998 de 12 
de abril de 2.016, no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil re-
ais). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de abril de 2.020 
– Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré.

Pregão	Presencial	nº.	012/2020	–	Processo	nº.	044/2020
Fica adjudicado a Empresa CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZAÇÃO 
EIRELI ME, objetivando a contratação de empresa para dedetiza-
ção do Cemitério Municipal – adjudicado em: 25/03/2020.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO

Chamamento Público nº. 003/2020 – Processo nº. 035/2020
Fica HOMOLOGADO o Chamamento Público 003/2020 à empresa 
CAMPIMED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA EPP, para o Creden-
ciamento de empresa para prestação de serviços de realização de 
exames de audiometria, com base na Lei Municipal n° 1.998 de 12 
de abril de 2.016. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de 
abril de 2.020 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
de Saúde da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal da 
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA a empresa GRÁFICA CS EIRELI EPP, responsável pelo 
fornecimento de material gráfico, relativa ao Pregão Eletrônico n° 
019/2020 – Processo n° 045/2020. Homologado em: 01/04/2.020.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Abelardo	Ferreira	Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no ar-
tigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
empresa CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZAÇÃO EIRELI ME – ob-
jetivando a contratação de empresa para dedetização do Cemitério 
Municipal, relativa ao Pregão Presencial nº. 012/2020 – Processo 
nº. 044/2020. Homologado em: 25/03/2020.

Diego	Beraldo	– Secretário Municipal de Cultura 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 FELLIPE DIEGO GOMES 
DA SILVA ME – objetivando a contratação de empresa para a pres-
tação de serviços de aulas de teatro, relativa ao Pregão Presencial 
nº. 013/2020 – Processo nº. 052/2020. Homologado em: 24/03/2020.

Abelardo	Ferreira	Mendes – Secretário Municipal de Serviços da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das 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 SEMAM 
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – objetivando o regis-
tro de preços para eventual aquisição futura de massa asfáltica quente 
e emulsão asfáltica, relativa ao Pregão Presencial nº. 015/2020 – Pro-
cesso nº. 058/2020. Homologado em: 26/03/2020.

Alexandre	 Leal	 Nigro	 – Secretário Municipal de Planejamen-
to, Obras e Transportes 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 ADEMIR CARLOS DE CA-
MARGO CORREA ME – objetivando a contratação de empresa 
para construção de cabeceira de ponte no bairro Jacutinga, relativa 
ao Pregão Presencial nº. 016/2020 – Processo nº. 053/2020. Ho-
mologado em: 24/03/2020.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa nº. 013/2020 – Processo nº. 087/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à COLOPLAST DO BRASIL 
LTDA, com valor total de R$ 16.620,00 (Dezesseis mil, seiscentos 
e vinte reais), objetivando o fornecimento de bolsa de colostomia/
ileostomia, placa protetora e pasta sem álcool para atender pacien-
te menor com parecer favorável pela CASE, com fulcro no artigo 24 
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
03 de abril de 2.020. Roslindo Wilson Machado – Secretário Muni-
cipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 015/2020 – Processo nº. 
058/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Valor Global: R$ 1.734.000,00 (um milhão, setecentos e trinta e 
quatro mil reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de mas-
sa asfáltica quente e emulsão asfáltica.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 26/03/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO

Modalidade: Chamamento Público nº. 003/2020 – Processo nº. 
035/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CAMPIMED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA EPP
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de realização de exames de audiometria, com base na Lei Munici-
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pal n° 1.998 de 12 de abril de 2.016.
Valor: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 08/04/2.020.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 013/2020 – Processo nº. 087/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Objeto: Aquisição de bolsa de colostomia/ileostomia, placa prote-
tora e pasta sem álcool para atender paciente menor com parecer 
favorável pela CASE, conforme solicitação da Saúde
Valor Global: R$ 16.620,00 (Dezesseis mil, seiscentos e vinte reais)
Data da Assinatura do Contrato: 03/04/2020

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 019/2020 – Processo nº. 
045/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GRÁFICA CS EIRELI EPP
Objeto: Aquisição de material gráfico, conforme solicitação da Se-
cretaria Municipal da Educação
Valor Global: R$ 5.976,00 (Cinco mil, novecentos e setenta e seis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2020

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 012/2020 – Processo nº. 
044/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZAÇÃO EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa para dedetização do Cemitério 
Municipal.
Valor Global: R$ 8.306,00 (oito mil trezentos e seis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2020

Modalidade: Pregão Presencial nº. 013/2020 – Processo nº. 
052/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FELLIPE DIEGO GOMES DA SILVA ME
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
aulas de teatro.
Valor Global: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/03/2020

Modalidade: Pregão Presencial nº. 016/2020 – Processo nº. 
053/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ADEMIR CARLOS DE CAMARGO CORREA ME
Objeto: Contratação de empresa para construção de cabeceira de 
ponte no bairro Jacutinga.
Valor Global: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/03/2020

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 021/2.020 – PROCESSO N° 047/2.020, que tem por 
objeto aquisição de colchões – Secretaria Municipal de Esportes, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
07/04/2.020. Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº. 027/2020 – PROCESSO Nº. 059/2020, objeti-
vando o registro de preços para eventual aquisição futura de 
papel sulfite para as unidades de saúde, conforme preceitua o 
artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 03/04/2020. Roslin-
do Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº. 030/2020 – PROCESSO Nº. 069/2020, objeti-
vando o registro de preços para eventual aquisição futura de 
água mineral para a Vigilância Sanitária, conforme preceitua o 
artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 03/04/2020. Roslin-
do Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.
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COMUNICADO

Departamento de Fiscalização 
intensifica vistorias a imóveis
durante período de chuvas

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré res-
salta a importância da limpeza periódica em imó-
veis urbanos diante da temporada das chuvas.

De acordo com a Lei Municipal nº 332/95, pro-
prietários de terrenos com mato alto podem ser 

Terreno com mato alto e
sem calçada pode gerar multa

multados em 5% do valor venal. O mesmo se apli-
ca a terrenos sem calçada ou muro.

Além de garantir a limpeza urbana, o objetivo 
é evitar a proliferação de animais peçonhentos e 
eliminar o criadouro do mosquito transmissor da 
dengue, o que coloca em risco a saúde coletiva.

O Departamento de Fiscalização é o responsá-
vel pelas vistorias. Os proprietários poderão inter-
por recurso administrativo no prazo de 10 dias a 
contar do recebimento da notificação.

Se o titular não promover a regularização, será 
decretada a reincidência e nova multa de igual va-
lor proporcional (5%) será aplicada.

Denúncias
É de responsabilidade do proprietário do imó-

vel a manutenção das calçadas, muros e terrenos. 
Denúncias podem ser encaminhadas ao Departa-
mento de Fiscalização que atende pelo telefone 
(14) 3711-2579.

Sessão virtual acontece no 
sábado, 11, às 16h30;
cadastrados receberão link 
de acesso uma hora antes 

O Pontos MIS on-line exibe neste sábado, 11, 
às 16h30min, o filme “O Gabinete do Dr. Caligari”. 
A edição celebra os 100 anos do Expressionismo 
Alemão. 

As inscrições abrem na quinta-feira, 9, através 
do site https://www.mis-sp.org.br/pontos_mis.

São 100 vagas disponíveis para a atividade. 
O link para a sessão virtual será enviado para os 
e-mails cadastrados uma hora antes da exibição. 

Já às 18 horas tem início o bate-papo com a 

CULTURA

Filme “O Gabinete do Dr. Caligari” é atração no Pontos MIS on-line
participação do oficineiro Carlos Primati, do diretor 
Paulo Biscaia Filho e do jornalista Marcelo Miranda.  

O encontro é aberto ao público. Basta acessar 
o canal do YouTube do MIS. (https://www.youtube.
com/channel/UCBjLmno30rL8nBXC11rl5-A).

A atividade cultural é uma parceria da Secreta-
ria Municipal da Cultura e Secretaria de Economia 
Criativa e Cultura do Estado de São Paulo. 

O Pontos MIS de Avaré vai divulgar semanal-
mente a programação. Outras informações pelo 
WhatsApp (14) 9 9774-6933.

O projeto 
Projeto de formação e difusão cultural do Museu 

da Imagem do Som (MIS) presente em todo o Estado 
de São Paulo, o Pontos MIS desenvolve a programa-
ção remota entre cidades parceiras do projeto. 

A proposta do “MIS Em Casa” é continuar le-
vando cultura e entretenimento ao público, po-
rém respeitando a necessidade de isolamento 
social devido à pandemia do coronavírus.

Sinopse 
Francis (Friedrich Feher) e o amigo Alan 

(Hans Heinrich von Twardowski) visitam o gabi-
nete do Doutor Caligari (Werner Krauss), onde 
conhecem Cesare (Conrad Veidt), um homem 
sonâmbulo que diz a Alan que ele morrerá. 

Assim acontece e Alan acorda morto no dia 
seguinte, o que faz com que Francis suspeite de 
Cesare. Francis então começa a espionar o que 
o sonâmbulo faz com a ajuda da polícia. 

Para descobrir todos os mistérios, Francis 
acredita só haver uma solução: adentrar no mis-
terioso gabinete do Doutor Caligari.




