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Flavio Eduardo Zandoná-2º Secretário

LEGISLATIVO
INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM
16 de NOVEMBRO de 2020
INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, notifique o proprietário das diversas casas
abandonadas para que tome as devidas providências em relação a rigorosa limpeza nesses imóveis. Visa a presente medida atender aos moradores
locais que relatam acúmulo de detritos no interior das residências, proporcionando a infestação de urubus, colaborando também para a proliferação de
roedores, escorpiões, baratas, assim como de outros insetos, inclusive do
mosquito Aedes Aegypti, colocando em risco à saúde da população.
-por meio do setor competente, para que providencie instalação de câmera
de segurança no Cemitério Municipal de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de implantação do IPTU Progressivo já previsto em Lei do Plano Diretor.
-por meio do setor competente, para que tomem providências cabíveis exigidas na forma da Lei que visa coibir agressões ambientais na Represa Jurumirim de Avaré.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Arnaldo Bannwart/
Bairro Jardim América ao lado do número 340, para que realize limpeza e
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie recuperação do leito
carroçável da Rua Geraldo José Silvestre/Bairro Avaré I.
-por meio do setor competente, para que providencie a substituição da lâmpada queimada na Rua Raquel Contrucci Tamassia/Bairro Avaré I ao lado
do número 170.
Roberto Araujo
-para que através do Departamento competente, providencie a instalação de
Lombada na Rua Pedro Faraco Filho, tendo em vista que muitos motoristas
irresponsáveis trafegam em alta velocidade naquela via pública, podendo
provocar acidentes com vítimas fatais.

REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora CELIA APARECIDA SOARES DE BRITO SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora CALENDARIA BARBOSA CUSTODIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora DOLLY APARICIO GUARNIERI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora KELLY LUCIANO DE ALMEIDA.
Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor
competente, para nos informe sobre as obras para captação das águas pluviais, para acabar com as enchentes em nossa cidade. Quais os estudos e
projetos que foram realizados com essa finalidade no sentido de coibir as
enchentes no seu mandato de 2017 até os dias de hoje? Considerando que,
no Plano de Governo do Senhor Prefeito foi enfatizado que iria: “Dar prosseguimento às obras para capacitação das águas pluviais para acabar com as
enchentes da cidade de Avaré. Continuarei com esse trabalho e projeto, por
ser o mais viável economicamente e que o Município tem as condições de
realizá-lo.” Como fica essa promessa do seu Plano de Governo?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos
informe sobre: Qual o Projeto de Geração de Empregos desenvolvido em
seu Governo? O que já foi feito de 2017 até a presente data para criação de
empregos em nossa cidade? Considerando que, um seu Plano em Governo
foi enfatizado que a Criação de empregos seria sua prioridade.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Municipal do Turismo, para que nos informe: Existe algum projeto para recuperar
o Patrimônio Histórico e Cultural de nossa cidade? Se positivo, de que forma
será desenvolvido esse Projeto? Considerando que, o Patrimônio histórico
e cultural de Avaré poderá ser utilizado como atração turística, é necessário
reconhecer a importância do Patrimônio e sua preservação, principalmente
nossa cidade que é um Estância Turística.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que
nos informe: Qual à proposta para reforma do Teatro Municipal de nossa cidade? Considerando que, o Teatro Municipal Dr. Octávio Morales
Moreno encontra-se fechado para reforma desde 2011 e os avareenses
cobram um Teatro para que a cultura de nossa cidade alavanque com
projetos culturais, tais como teatros e outras atividades culturais que poderão ser desenvolvidas no Teatro; Considerando que, um pouco antes
da morte do Secretário Municipal da Cultura, ele nos informou que já
havia realizado um estudo para reforma ou construção de um novo Teatro
na área contígua do Centro Cultural Esther Pires Novaes, projeto que já
estava em processo de elaboração. Procede essa reforma ou construção
de um novo Teatro em nossa cidade?

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor SEBASTIÃO PEDRO AMARO DE OLIVEIRA.

Carlos Alberto Estati

-seja oficiado ao Ministério Público do Estado de São Paulo retificação quanto ao nome da Rua, ou seja, RUA CORONEL JOÃO CRUZ, para que tome as
providências possíveis e cabíveis em relação ao vazamento de esgoto a céu
aberto no citado local, que vem trazendo sérios transtornos aos moradores
do local e adjacências, não só devido ao odor insuportável, mas também por
uma questão de saúde pública.(com fotos)

Roberto Araujo

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor OSCAR FILIOL BELIN.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor GENEZIO PARRA.
-seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito de Avaré, para que autorize
a implantação/edificação de uma lombada na Rua Pedro Faraco Filho, tendo
em vista que muitos motoristas irresponsáveis trafegam em alta velocidade
naquela via pública, podendo provocar acidentes com vítimas fatais.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor GEAZI DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora MARIA FERREIRA STEFANIN.

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM
23 de NOVEMBRO de 2020
INDICAÇÕES

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável da Rua Naufal Ignatius/Bairro Avaré I.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de instalar
uma Academia ao ar Livre no Bairro Alto ao lado da Quadra de Esportes em
frente ao Posto de Saúde do Bairro Alto.
-por meio do setor competente, para que realizem um trabalho de conscientização para a população sobre animais soltos nas vias públicas e estradas
vicinais.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Avenida Gilberto Filgueiras/Bairro Alto da Colina ao lado do número 1438, para que realize limpeza
e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que reative à Base Militar no Bairro
Costa Azul.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido de criar
um Centro de Apoio para pessoas com necessidades de equipamentos hospitalares.
-por meio do setor competente, para que realize doação de lotes para construção de moradias para pessoas carentes de nossa cidade e no Povoado
de Barra Grande.
-por meio do setor competente, para que viabilizem medidas preventivas
para que não tenha falta d’água nos bairros de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que realize estudos para implantação
do Hospital Dia – hospital onde serão encaminhados os pacientes com problemas mentais na parte da manhã e permanecem até à tarde com serviços
de ambulatório, refeição, terapia ocupacional e lazer, etc.
-por meio do setor competente, para que providencie orientação a mulher desamparada sobre os cuidados e necessidades de saúde, nutrição, educação
para ela e para seus filhos.
-por meio do setor competente, para que realize a desinfecção das ruas próximas ao Pronto Socorro Municipal e Santa Casa de Misericórdia de nossa
cidade com a pulverização de solução de hipoclorito de sódio.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação adequada
na Rua Arlindo Pereira Dias/Bairro Avaré I em frente ao número 39.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável da Rua Júlio Jacob da Rocha/Bairro Avaré I.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza na guia e sarjeta da
Rua Lazaro Amaral Leite/Bairro parque Santa Elizabeth ao lado do número 168.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável da Rua Manoel dos Santos Callado/Bairro Avaré I.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza no passeio
público coberto de mato da Rua Tenente Apiaí/Bairro Alto em frente ao número 760.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no passeio público
da Rua Três Marias em frente ao número 350.
-por meio do setor competente, para que proporcione incentivo aos Clubes
de Terceira Idade. A propositura tem a finalidade de inserção social dos idosos mediante a realização de eventos culturais, esportivos, artísticos, excursões e demais atividades de turismo e lazer para nossos idosos.
-por meio do setor competente, para que providencie a pavimentação em
várias ruas do Bairro Terras de São José.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Padre Maurício
ao lado do número 800, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.

Roberto Araujo

-para que através do Departamento competente, providencie a instalação de
Lombada na Rua Miguel Chibani, próximo ao número 800 – Bairro: “Jardim
Paraíso”, tendo em vista que muitos motoristas irresponsáveis trafegam em
alta velocidade naquela via pública, podendo provocar acidentes, inclusive
com vítimas fatais.

3

EDIÇÃO 990 | AVARÉ, 27 DE NOVEMBRO DE 2020
-para que através do Departamento competente, providencie a instalação de
Lombada na Rua Lineu Prestes, próximo ao número 1.571 – Bairro: “Parque
Jurumirim”, tendo em vista que muitos motoristas irresponsáveis trafegam
em alta velocidade naquela via pública, podendo provocar acidentes, inclusive com vítimas fatais.
-para que através do Departamento competente, providencie a instalação de
Lombada na Rua Zico de Castro, entre os números 700 e 1.000, tendo em
vista que muitos motoristas irresponsáveis trafegam em alta velocidade naquela via pública, podendo provocar acidentes, inclusive com vítimas fatais.

REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora LURDES DE OLIVEIRA CARVALHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora MARIA ELENA BASSETO SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor NATAL COLDIBELI SOBRINHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor AMARILDO APARECIDO FRANCISCO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor PEDRO BENKE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor LEANDRO DOS REIS DOMINGUES PEREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor LUIZ HORTENCIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora MARIA DE JESUS AMERICO DEOLIM.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora DIVA MACIEL CORREA.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor
competente, para que nos informe: Foi efetuada avaliação técnica do buraco
existente na Rua da Colina/Bairro Colina Verde em frente ao número 725?
Quais providências serão tomadas para solucionar esse problema que afeta
o Meio Ambiente e à Saúde de todos? Considerando que, no local mencionado acima existe um buraco acumulando água parada, causando transtorno
a todos que transitam pela via, como podemos observar na foto que acompanha a propositura.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Conselho Municipal de Trânsito – COMUTRAN, reiterando o requerimento nº 449/2020
para que realize estudos e nos informe, da possibilidade de implantar um
redutor de velocidade/lombada na Avenida Misael Eufrásio Leal, na altura do
número 515, pois os veículos passam em alta velocidade, acarretando sérios
problemas aos munícipes. Considerando que, essa vereadora foi chamada
na referida Avenida, por um paciente da Associação Paulista de Cirurgiões
dentistas que deixou seu carro na referida via e quando retornou encontrou
o mesmo batido, em razão da alta velocidade que os veículos transitam pelo
local, como podemos observar nas fotos em anexo.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para que nos informe: A Prefeitura está distribuindo Kit alimentação a famílias de alunos em vulnerabilidade
social todos os meses? O repasse e a compra da merenda são realizadas
mensalmente? Todos os alunos da Rede Municipal em vulnerabilidade social estão recebendo todos os meses o Kit alimentação? Todos os meses o
Governo Federal repassa e a merenda e está sendo distribuída aos alunos
desde do início da Pandemia até os dias de hoje? Qual a quantidade de
alunos que recebem esse Kit alimentação todos os meses? A Prefeitura faz
a compra da merenda, faz os Kits e distribui? É assim que funciona?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos
informe se já foi realizado estudos para a viabilização de: Criação de um
fórum permanente em defesa da Represa Jurumirim, para que seja discutido
o baixo nível do reservatório de água. Simultaneamente promover palestras
e debates com entidades ambientais, com os poderes públicos e com toda
a sociedade organizada a fim da realização da permanente defesa do patrimônio ambiental e turístico da região. Considerando que, é muito grande o
prejuízo com o meio Ambiente e a economia da região. Sendo que a represa
é uma área de grande visitação da nossa cidade e muito contribui para o
desenvolvimento econômico de nossa Estância Turística.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, reiterando
o Requerimento nº 551/2020, para que nos esclareça: Aonde está sendo
aplicado o dinheiro dos sepultamentos do Velório Municipal? O dinheiro arrecadado do Sepultamento é realizado no Velóro Municipal? Quantos sepultamentos são realizados por mês? Qual o valor arrecado no túmulo simples
e no túmulo de galeria por mês? Solicito os documentos comprobatórios
que comprovam o valor arrecado no ano de 2017, 2018, 2019 e 2020 até
a presente data.

Antonio Angelo Cicirelli

-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao
Ilmo Sr. Miguel Chibani Bakr, provedor da Santa Casa de Misericórdia de
Avaré, pela conclusão e inauguração da belíssima obra de Restauração da
fachada histórica da instituição. Requeiro ainda, sejam estendidos os presentes votos a toda equipe de funcionários e Direção da Santa Casa.

Carlos Alberto Estati

-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao
Médico Oncologista Dr. Felipe Leonardo Estati pelo brilhante trabalho científico realizado juntamente com seus estudos acadêmicos e Trabalho de Con-

clusão de Curso, trabalho este aceito e publicado pela Official Journal of the
Society of Surgical Oncology, importante revista especializada no assunto,
através da qual o médico avareense coloca nossa cidade em destaque no
rol dos trabalhos de pesquisa mundialmente famosos.

César Augusto Luciano Franco Morelli

-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, o Setor de Fiscalização da municipalidade, e o Conselho Municipal de
Trânsito a fim de que tomem providências com relação aos ônibus estacionados na Av. Espanha, esquina com a Rua Bucarest, no Bairro: Jardim Europa,
causando transtornos aos veículos que por ali trafegam, pois se trata de
uma avenida e os ônibus ali estacionados obrigam os veículos a trafegarem
apenas por uma faixa da avenida, atrapalhando o fluxo de veículos, provocando congestionamentos e podendo ocasionar até acidentes. REQUEIRO
ainda, sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa
Silvestre, o Setor de Fiscalização da municipalidade, a Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, a Polícia Militar Ambiental, o CEREST, a CETESB, a ARTESP e o Ministério Público – Curadoria do Meio Ambiente, noticiando-lhes
que naquele local está ocorrendo a lavagem dos ônibus, em total desacordo
com a legislação vigente, provocando, em tese, crime ambiental, pois o local
é desprovido de ambiente específico para a lavagem de veículos. Segue
em anexo um vídeo enviado por um morador da redondeza, ilustrando a
presente denúncia.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre e o Setor de Fiscalização da municipalidade, noticiando-lhes que na
Rua Osvaldo Costa, nº 96, Bairro: Jardim Santa Mônica, possui uma oficina
mecânica em pleno funcionamento, causando transtornos aos moradores
daquela redondeza, pois o local é estritamente residencial, e os moradores
quando adquiriram suas propriedades buscavam sossego e tranquilidade,
entretanto, diante do funcionamento dessa oficina mecânica, muitos moradores ficaram indignados, pois perderam a paz e o sossego naquela rua até
então somente residencial. Segundo os moradores do bairro, a Prefeitura já
notificou o proprietário da oficina mecânica, conforme cópia do documento
em anexo, mas o mesmo continua exercendo a atividade mesmo sabendo
que lá é um bairro residencial. Diante disso, REQUEIRO ainda, que seja
oficiado ao Ministério Público de Avaré, para que tomem as medidas necessárias que o presente caso requer, pois não é justo os moradores da
Rua Osvaldo Costa conviverem com uma oficina mecânica, tendo em vista
tratar-se de um local estritamente residencial.

Roberto Araujo

-seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito de Avaré, para que autorize
a implantação de Lombada na Rua Zico de Castro, entre os números 700
ao 1.000, tendo em vista que muitos motoristas irresponsáveis trafegam em
alta velocidade naquela via pública, podendo provocar acidentes, inclusive
com vítimas fatais.
-seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre e
ao Departamento de Fiscalização do município, para que notifiquem o proprietário do imóvel localizado na Av. Emilio Figueiredo esquina com a Rua Ulisses
Ferrari, no Bairro: Jardim Tropical, pois referido imóvel há anos foi fechado com
tapume, utilizando quase toda a calçada ( passeio público ), sendo que devido
ao abandono, o mato tomou conta do restante da calçada e os moradores daquela redondeza são obrigados a caminharem pela rua, colocando em risco
suas próprias vidas. Segue em anexo, foto do citado local.
REQUEIRO ainda, que o Departamento de Fiscalização encaminhe a essa
Casa de Leis cópia das providências adotadas.
-seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito de Avaré, para que autorize
a implantação de uma Lombada na Rua Lineu Prestes, próximo ao número
1.571 – Bairro: “Parque Jurumirim, tendo em vista que muitos motoristas
irresponsáveis trafegam em alta velocidade naquela via pública, podendo
provocar acidentes, inclusive com vítimas fatais.
-seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito de Avaré, para que autorize
a implantação de uma Lombada na Rua Miguel Chibani, próximo ao número
800 – Bairro: “Jardim Paraíso, tendo em vista que muitos motoristas irresponsáveis trafegam em alta velocidade naquela via pública, podendo provocar
acidentes, inclusive com vítimas fatais.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor ANDERSON JOSÉ DE PAULA SILVA.

CIRCULAR N º 36/2020-DG
Avaré, 26 de novembro de 2020

Senhor (a) Vereador (a):Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
30/11/2020 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente
Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou para a Ordem do
Dia da Sessão Ordinária de 30 de novembro do corrente ano, que tem
seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 93/2020 - Discussão Única
Autoria: Ver. Francisco Barreto de Monte Neto
Assunto: Altera o § 2º e acrescenta o § 3º no artigo 3º da Lei nº
1812, de 24 de junho de 2014 e adota outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 93/2020 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (vistas
Ver: Barreto) (c/emenda)
2. PROJETO DE LEI Nº 90/2020 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Avaré para o exercício de 2021 (orçamento)(c/
SUBSTITUTIVO).

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 90/2020 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir.do Consumidor.
Os anexos do Processo encontram-se à disposição na Secretaria.
3. PROJETO DE LEI Nº 98/2020 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar
que especifica e dá providências. (R$ 160.000,00 - SEMADS).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 98/2020 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir.do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.
Exmo.(a). Sr. (a) 					
Vereador (a)
NESTA

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna público a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão
Ordinária de 23/11/2020, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”
1 Projeto de Lei nº 98/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que especifica e dá providências. (R$ 160.000,00 - SEMADS).
2 Projeto de Lei Complementar nº 99/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Regulamenta no âmbito do funcionalismo público municipal a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Próprio
de Previdência Social RPPS.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Fica ratificada a Dispensa de Licitação 09/2020 – Processo
17/2020, para a empresa DÉBORA SANCHES DA COSTA AVARÉ
- EPP, com CNPJ nº 04.266.023/0001-01, localizada na Av. Governador Mário Covas, nº 3605, Distrito Industrial Nova Avaré, Avaré
- SP, CEP 18.705-851, visando a reforma e manutenção completa
da estrutura de sombreamento do estacionamento de veículos da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução do objeto (substituição da tela de sombreamento e pintura dos pilares) , com fulcro no artigo 24, inciso II
da Lei n.º 8.666/93.
Valor total da contratação: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
As despesas decorrentes do presente processo serão empenhadas através da seguinte dotação orçamentária 01.01.0201.122.7005.1151-4.4.90.51.99-05
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 25 de
novembro de 2020.
Francisco Barreto de Monte Neto
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 13/2020
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: DÉBORA SANCHES DA COSTA AVARÉ - EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a reforma
e manutenção completa da estrutura de sombreamento do estacionamento de veículos da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré, com fornecimento de todos os materiais, mão
de obra e equipamentos necessários para a execução do objeto
(substituição da tela de sombreamento e pintura dos pilares),
Valor: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Prazo: 90 dias
Referente: Processo nº 17/2020 – Dispensa 09/2020 (Artigo 24,
Inciso II)
Data do ajuste: 25/11/2020
Francisco Barreto de Monte Neto
Presidente da Câmara
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 21/2020
Referente: Prorrogação por mais 12 (doze) meses e reajuste
de 1,94% ao valor do Contrato nº 13/2018 – Pregão Presencial
05/2018 – Processo 16/2018.
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, fornecimento de licença de uso por tempo determinado, com a implantação e disponibilização de sistemas informatizados nas áreas de
Folha de Pagamento, Contabilidade Pública, Patrimônio, Almoxarifado, Compras e Gestão de Frota, conforme anexo II do Instrumento convocatório.
Valor: R$ 72.759,36 (setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e
nove reais e trinta e seis centavos) para um período de 12 (doze)
meses, sendo o valor mensal de R$ 6.063,28 (seis mil e sessenta
e três reais e vinte e oito centavos).
Data da assinatura: 25/11/2020
FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

CONVOCAÇÕES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 066/2020

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
4984/2017 de 17/10/2017, considerando falecimento de Marcio
Farragoni Agnelo e indeferimento de nomeação do 29º classificado, em conformidade com a Lei 1448/2011 e Convênio nº 038/2016
,considerando a necessidade de recompor equipe do Serviço Pré
-Hospitalar Móvel – SAMU Regional; com finalidade de executar as
ações e serviços na área de regulação das urgências , transporte
de pacientes graves e atendimento pré-hospitalar móvel ligados a
Politica Nacional de Atenção às Urgências do SUS, CONVOCA,
classificados do Concurso Publico 006/2016, homologado através
do Decreto nº 4517, de 10 de junho de 2016, publicado em 17 de
junho de 2016 e Decreto de homologação complementar de TAF
nº 5052/2017, publicado em 30/12/2017, no Semanário Oficial,
prorrogado pelo Decreto nº 5191/2018, publicado em 15/06/2018,
Decreto de homologação complementar nº 5799/2020, publicado em 17/04/2020, e Decreto de homologação complementar nº
6031/2020, publicado em 29/10/2020 no Semanário Oficial Eletrônico, para emprego publico de CONDUTOR SOCORRISTA –
SAMU, regime CLT, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº
1810, as 8:00 as 17:00 hs, com as cópias dos documentos abaixo
descritos para orientação do procedimento admissional, nomeação, exames médicos.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
Classificação - Nome
31º IRANY DE FREITAS ALVES
Jornada de Trabalho - 44 horas semanais/jornada 12 X 36
Local de Trabalho - SAMU
Obs: 30ª classificado: N.C.Inapto/Reprovado
Estância Turística de Avaré, aos 26 de Novembro de 2020.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO - CONDUTOR SOCORRISTA – SAMU – LC
141/2011
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - VIDE LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2011
REQUISITO - Ensino Fundamental Completo; Experiência comprovada de 01 (um) ano em condução de Veículos de Urgência ; CNH
categoria “D”, constando habilitação profissional como motorista de
veículos de transporte de pacientes, de acordo com a Portaria GM/
MS 2048/2002
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 Certidão de quitação eleitoral
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade (Autenticado)
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
Certidão de ações cíveis e criminais (fórum- tjsp)
01 Foto 3x4
01 CNH categoria “D”, constando habilitação profissional como motorista de veículos de transporte de pacientes , de acordo com a
Portaria GM/MS 2048/2002. Experiência de 01 (um) ano em condução de Veículos de Urgência
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 067/2020

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas
na CI 590115/20/SMS, , considerando a desistência por não comparecimento do 22º classificado, convoca o(s) classificado(s) do
Concurso Publico 002/2018, homologado através do Decreto nº
5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro
de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de
TÉCNICO EM ENFERMAGEM a comparecer no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal , munidos com os documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande
do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional ( nomeação, exames médicos) e entrega da
documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação -Nome (classificado (a))
23º JOÃO BATISTA PINA
Estância Turística de Avaré, aos 26 de Novembro de 2020

SEC. DEADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos e Dpto de Pessoal
NOTIFICAÇÃO Nº 016/202020

Avaré, 27 de Novembro de 2020.
Prezado,
Considerando CI 596156/2020 da Secretaria Municipal da Educação.
Fica V.Sª., notificado a comparecer no Departamento de Recursos
Humanos, de imediato, , para que sejam adotadas as providências
legais e regularização da situação funcional, previsto na LM 315/95
(Estatuto).
O não comparecimento e após o prazo especificado, será dado
prosseguimento ao feito, conforme dispõe a legislação em vigor.
Secretaria		
Educação
Local de Trabalho CEI Jandira Pereira
Servidor		
ADILSON MACHADO
		
Rua Prof. João Padilha 29
		
Jardim Bom Sucesso
Atenciosamente,
RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Recebi a 1ª via.
Avaré, …..de............de........……………….
….............................................…………….
Servidor
Identificação do responsável pela entrega
Nome :…………………………………….
Matrícula : ………………………………..
Assinatura :………………………………..
O c o r r ê n c i a : … … … … … … … … … … … … . . .
……………………………………

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

NOTIFICAÇÃO Nº 017/202020

DENOMINAÇÃO - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO SUMARIA - LC 127/2010
Auxiliar no atendimento a pacientes sob a supervisão e orientação do
médico e enfermeiro. Cumprir ou fazer cumprir prescrições médicas
e auxiliar em intervenções cirúrgicas. Esterilizar e conservar o instrumental médico. Observar e registrar sintomas e sinais vitais apresentados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade superior.
Participar de programas de aprimoramento profissional. Desempenhar
outras tarefas semelhantes nos programas de saúde, desenvolvidos
pelo Município. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO MÍNIMO - Ensino Médio Completo, Curso específico
na área (Técnico em Enfermagem) e registro no COREN
HORÁRIO DE TRABALHO - 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - A ser determinado pelo Secretário Municipal da Saúde
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade – diploma frente e verso e
registro no órgão autenticados
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R. , incluindo CPF)
01 Antecedentes Criminais (via internet) 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 apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

Prezado,
Considerando CI 596156/2020 da Secretaria Municipal da Educação.
Fica V.Sª., notificado a comparecer no Departamento de Recursos
Humanos, de imediato, , para que sejam adotadas as providências
legais e regularização da situação funcional, previsto na LM 315/95
(Estatuto).
O não comparecimento e após o prazo especificado, será dado
prosseguimento ao feito, conforme dispõe a legislação em vigor.
Secretaria		
Educação
Local de Trabalho Secretaria Municipal da Educação
Servidor		
LUIZ HENRIQUE FRAGOSO
		
Rua Quinze de Novembro, 501
		
Bairro Alto

Avaré, 27 de Novembro de 2020.

Atenciosamente,
RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Recebi a 1ª via.
Avaré, …..de............de........……………….
….............................................…………….
Servidor
Identificação do responsável pela entrega
Nome :…………………………………….
Matrícula : ………………………………..
Assinatura :………………………………..
O c o r r ê n c i a : … … … … … … … … … … … … . . .
……………………………………
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - D.E.S.S.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR – D.E.S.S.
Comissão Permanente de Readaptação Funcional – C.P.R.F.
Rua Piauí, 1077 – Centro
Telefone: (14) 3733-8111/3731-0632

REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL

De acordo com a Lei Municipal nº 2.145 de 10 de outubro de 2017, ficam os membros da Comissão
Permanente de Readaptação Funcional, reorganizados através de Decreto Municipal nº 5.911, de
27 de julho de 2020, C O N V O C A D O S a participarem da Reunião da Comissão Permanente de
Readaptação Funcional que será realizada no dia 25/11/2020 às 14h00, na Sede do D.E.S.S. – Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – sito a Rua Piauí, 1077 – Centro – Estância Turística
de Avaré, oportunidade em que serão discutidos sobre as avaliações semestrais e Processos de
Readaptação Funcional.
Os Processos que entrarão em discussão encontram-se a disposição dos Membros da Comissão na
Sede do D.E.S.S. com a intenção de elucidação de quaisquer dúvidas e manifestações que deverão
ser entregues no dia da reunião da Comissão.
A Comissão Permanente de Readaptação Funcional
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COMUNICADO

Serviço Militar anuncia prazo
para apresentação de reservista
Comparecimento presencial
deve ser feito entre 9 e 16 de
dezembro
Quem prestou Serviço Militar ou passou para a
Reserva nos últimos 5 anos precisa se apresentar. A
informação é da Junta de Serviço Militar de Avaré
O prazo para comparecimento presencial vai de
9 a 16 de dezembro. Também é possível atualizar
os dados pelo site www.exarnet.eb.mil.br. Neste
caso, o período vai de 1º de dezembro a 31 de janeiro de 2021.
A apresentação pela internet poderá ser realizada durante todo o ano. No entanto, haverá multa
após o encerramento do prazo.
Serviço
A Junta de Serviço Militar fica na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº 1580). Outras informações pelo
telefone (14) 3733-7014.

CULTURA

Edital seleciona pareceristas para
análise de projetos da Lei Aldir Blanc
Prazo para inscrição vai até
4 de dezembro; certame é
aberto para Pessoa Física e
Pessoa Jurídica
Está aberta a inscrição para o credenciamento
de pareceristas que farão a análise de projetos
culturais inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020
(Lei Aldir Blanc).
O prazo vai até 4 de dezembro. O certame
é aberto para Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
Os detalhes estão no Chamamento Público N°

008/2020, disponível no site da Prefeitura da Estância Turística de Avaré (avare.sp.gov.br).
Além da avaliação de projetos, os selecionados
vão analisar a contrapartida dos espaços culturais
que se habilitaram para receber o recurso. A remuneração é de R$ 1.500,00.
Podem concorrer profissionais maiores de
18 anos com experiência comprovada de mais
de dois anos no setor cultural e reconhecido
saber na área cultural, incluindo Artes Visuais,
Artes Cênicas, Música e Literatura, entre outros
setores.
O edital completo está disponível no link https://www.avare.sp.gov.br/licitacao/1/2020/.

Serviço
Outras informações podem ser solicitadas
junto à Secretaria Municipal da Cultura. Contato
pelo e-mail cultura@avare.sp.gov.br ou pelo telefone (14) 3732-5057.
Homenagem
A lei homenageia o compositor Aldir Blanc,
que morreu em maio por complicações causadas pela Covid-19.
Blanc é o letrista de canções como “O Bêbado e o Equilibrista”, imortalizada por Elis Regina,
“Incompatibilidade de Gênios” e “Corsário”, além
de outros clássicos da Música Popular Brasileira.
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SERVIÇOS

Bairros recebem mais uma
etapa da Operação Tapa-buraco
Além de reparação asfáltica,
cronograma incluiu limpeza
e intervenção em estrada
rural
Uma nova fase da Operação Tapa-buraco foi
desenvolvida em pontos distintos da cidade durante a semana.
O cronograma de manutenção da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré é executado permanentemente e inclui ainda a limpeza urbana, entre outras ações.
A reparação asfáltica foi feita em ruas do Alto
da Colina. Diversas vias da Chácara Rancho Alegre
também foram revitalizadas.
Paralelamente, a equipe da Secretaria de Serviços recolocou lajotas que foram retiradas pela chuva na Rua Félix Fagundes. A Rua Santos Dumont,
na Brabância, passou por reparação semelhante.
Além da melhoria na infraestrutura, máquinas
do município recolheram entulho e promoveram
a limpeza em uma estrada de terra no Bairro Ipiranga.
Manutenção rural
O cronograma de manutenção da Secretaria de
Serviços incluiu ainda um trecho da estrada rural
que dá acesso à Fazenda Santo Antônio e outras
propriedades rurais. Um ponto da vicinal recebeu
cascalho após a adequação promovida pelo maquinário da Prefeitura.
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TURISMO

Árvore de Natal gigante é
atração no Largo São João
Estrutura integra Projeto Natal
Iluminado coordenado pela
Secretaria Municipal de Turismo
Uma árvore de Natal gigante instalada no Largo São João se
apresenta como um símbolo de esperança em um ano marcado
pela pandemia do novo coronavírus.
Essa é uma das decorações natalinas que a Secretaria Municipal de
Turismo instalou em vias e locais públicos em várias regiões de Avaré.
A proposta do Projeto Natal Iluminado é deixar a cidade pronta
para recepcionar moradores, turistas e visitantes durante as festividades de final de ano.
Dessa forma, a Prefeitura de Avaré pretende criar o ambiente
ideal para fomentar o comércio local, uma vez que a Estância Turística é referência em compras para dezenas de cidades da região.
Luzes natalinas
A árvore de Natal no Largo São João tem 14 metros de altura
por 7 metros de diâmetro. Além da atração principal, estão sendo
instalados pingentes de estrelas, laços com sinos, arabescos e estrelas com arabescos em vários pontos.
A distribuição dos conjuntos decorativos inclui a Rua Félix Fagundes, Rua Santos Dumont e avenidas Prefeito Paulo Novaes, Paranapanema e Pinheiro Machado, entre outras.
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CULTURA

Lei Aldir Blanc: concurso seleciona
projetos de artistas e espaços culturais
Inscrições estão
abertas até 11 de
janeiro de 2021;
valores variam de
acordo com a
proposta
A Secretaria Municipal da Cultura
comunica a abertura do Concurso
para a Seleção de Projetos da Lei Federal Nº 14.017/2020 (Aldir Blanc).
O objetivo é selecionar projetos
culturais apresentados por produtores culturais, artistas, espaços culturais e coletivos de Avaré.
As inscrições se encerram no dia
11 de janeiro de 2021. O certame é
voltado para Pessoa Física e Pessoa
Jurídica.

Estão contempladas as categorias
Apresentações Artísticas, Artesanato e Cultura Popular, Artes Visuais,
Capacitação, Audiovisual, Ponto de
Cultura, Produção Gráfica e Projetos
Livres. Os valores variam de acordo
com a proposta.
O edital completo está disponível
no link https://www.avare.sp.gov.br/
licitacao/4/2020/ disponível no site
da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré.
Serviço

Outras informações podem ser
solicitadas junto à proporia Secretaria Municipal da Cultura. Contato
pelo e-mail cultura@avare.sp.gov.br
ou pelo telefone (14) 3732-5057.
Homenagem

A lei homenageia o compositor
Aldir Blanc, que morreu em maio por
complicações causadas pela Covid-19.

Blanc é o letrista de canções como
“O Bêbado e o Equilibrista”, imortalizada por Elis Regina, “Incompatibi-

lidade de Gênios” e “Corsário”, além
de outros clássicos da Música Popular Brasileira.

Espaços culturais têm até 4 de dezembro
para pleitear recursos da Lei Aldir Blanc
É necessário
atender aos
critérios previstos na
legislação para ter
acesso ao subsídio
mensal
A Secretaria Municipal da Cultura comunica a abertura de chamamento público para a concessão
de subsídios a espaços culturais de
Avaré.

Os recursos são oriundos da Lei
Federal nº 14.017/2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc).
O objetivo é garantir, em caráter emergencial, recursos mensais
para a manutenção de espaços
artísticos e culturais, microempresas e pequenas em empresas culturais, cooperativas, instituições e
organização culturais comunitárias que tiveram as atividades interrompidas em razão da pandemia da Covid-19.
Os valores variam entre R$ 3 mil
e R$ 10 mil. É necessário atender aos
critérios previstos na lei federal e edi-

tal municipal para ter acesso aos recursos.
A iniciativa de pleitear o benefício partiu do Conselho Municipal de
Cultura e contou com apoio da Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
através da Secretaria Municipal da
Cultura.
Prazo
O prazo para inscrição termina em
4 de dezembro. O edital completo
está disponível no site oficial do município.
Basta clicar no botão “Lei Aldir
Blanc” na área Acesso Rápido, na

área inferior da página. O link é o
https://www.avare.sp.gov.br/licitacao/1/2020/.
Homenagem
A lei homenageia o compositor
Aldir Blanc, que morreu em maio
por complicações causadas pela
Covid-19.
Blanc é o letrista de canções
como “O Bêbado e o Equilibrista”, imortalizada por Elis
Regina, “Incompatibilidade de
Gênios” e “Corsário”, além de
outros clássicos da Música Popular Brasileira.
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SEC. DE FAZENDA
Departamento de Fiscalização/ISS
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS
MULTAS:

0163/2020-R.PE.ALMIR-2.165.003.000-JSBD-LIMPEZA
0164/2020-R.PE.ALMIR-2.165.005.000-MCM-LIMPEZA
0165/2020-R.EURIPEDES BARSANULFO-5.154.008.000-AVC-LIMPEZA
0166/2020-AV.GILBERTO FILGUEIRAS-6867-SABESP-BURACO
0167/2020-ESTRADA PONTE ALTA-EUCATEX-TRÂNSITO PROIBIDO
0168/2020-AV.JOÃO M.FERNANDES-4.593.042.000-LJI-SOM
0169/2020-R.PROFA.MACAMBIRA-3.200.022.000-AAC-LIMPEZA
NOTIFICAÇÕES:
1086/20 – RUA MAR DEL PLATA – B.049.011-000 – LN – SOM
1137/20 – RUA JOSÉ GERALDO SILVESTRE – 2.169.021-000 –
BAS – CALÇADA
1138/20 – RUA SOL NASCENTE – F.003.005-000 – DCM – ÁGUA
1139/20 – RUA SOL NASCENTE – F.002.030-000 – TA – ÁGUA
1167/20 – RUA GOIÁS – 18.147 – LIL - ESTACIONAMENTO
1212/20 – RUA MATHEUS SUGIZAKI – 5.366.015-000 - LEIL –
LIMPEZA
1220/20 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.561.011-000 – FPB
– ATERRO
1240/20 – RUA RIO SENA – F.027.007-000 – RCA – SOM
1264/20 – RUA MATO GROSSO – 26.198 – JFVP – CABINES
1269/20 – AV SALIM ANTONIO CURIATTI - 3.005.017-000 – GBS
– LEI Nº 47/1997
1270/20 – RUA LUIZ CARLOS M. CHAIM – 5.280.040-000 – MPB
- ATERRO
1272/20 – RUA ALVARO LEMOS TORRES – 5.125.001-000 –
CLOP - SOM
1273/20 – RUA TONICO BOAVA – 3.245.006-000 – KSS - SOM
1274/20 – RUA RIO DE JANEIRO – 2.001.009-000 – RMF - SOM
1275/20 – RUA DJALMA NORONHA – 3.225.007-000 – CPS - SOM
1277/20 – RUA GABRIEL CARROZA – 2.154.029-000 – LC – LIMPEZA
1278/20 – RUA SOLDADO HUGO MAZZONI – 5.271.038-000 –
COF – SOM
1278/20 – RUA SOLDADO HUGO MAZZONI – 5.271.038-000 –
COF – SOM
1284/20 – RUA EMILIO LOMBARDI – 5.261.017-000 – SAS – LIMPEZA
1286/20 – VIVENDA DO SOLEMAR – N.026.002-000 – ICR - LIMPEZA
1287/20 – RUA LUIZ JOSÉ ALVES – 5.175.018-000 – AMPJ – LIMPEZA
1306/20 – RUA CASSIOPÉIA – F.051.010-000 – VME – SOM
1309/20 – RUA CERQUEIRA CESAR – 2.071.027-000 – NRF - SOM
1314/20 – RUA JOÃO ROBERTO KERBNEIS – 3.284.037-000 –
SKML - MURO ARRIMO
1323/20 – RUA JORNALISTA N. MAENAKA – 5.295.004-000 – CIE
- PROJETO
1325/20 – RUA JOÃO ALVES NUNES – 5.320.006-000 – RAO PROJETO
1330/20 – RUA IOLANDO FARIA – 5.303.026-000 – VHS – SOM
1331/20 – RUA DAS FLORES – P.023.007-000 – ACZ – SOM
1333/20 – RUA SÃO CRISTOVÃO – 2.017.008-000 – LAR – SOM
1334/20 – RUA DISTRITO FEDERAL – 1.052.009-000 – PDF – SOM
1342/20A – RUA VOLUNTÁRIOS DE AVARÉ ´- 1.072.007-000 –
CESO – SOM
1343/20 – RUA OZÓRIO DE CARVALHO – 5.212.017-000 – NAD – SOM
1352/20 – RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA – 2.133.002-000 –
NJG – LIMPEZA
1354/20 – RUA SANTA BARBÁRA – 5.034.001-000 – MJC – LIMPEZA
1355/20 – RUA CARVALHO PINTO – 5.034.003-000 – JRCL – LIMPEZA

INEDITORIAIS

DECLARAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº
9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NOTIFICAMOS os Partidos Políticos, os Sindicatos dos Trabalhadores e as
Entidades Empresariais, com sede neste Município, que a municipalidade através do Ministério do Turismo/Caixa Federal, Contrato
Repasse nº 870135/2018/MTUR/CAIXA- Operação nº105582015- Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo recebeu os recursos financeiros referentes a 1ª parcela no valor de R$ 44.571,43 ( quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta
e um reais e quarenta e três centavos), destinados a Revitalização
do Largo Histórico e Turístico São João, Estância Turística de Avaré aos 17 dias do mês de novembro de 2020.
__________________________________________________
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de monitoramento de alarme e
câmera, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
atender a Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes.
Fornecedor: Service Tecnologia em Segurança Ltda
Empenho(s): 18484/2020
Valor: R$ 4.100,00
Avaré, 27 de novembro de 2020
ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretário Municipal de Planejamento e Transportes
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa especializada
na implantação de sistema de imagens CFTV, alarmes monitorados e rede intranet via fibra óptica com fornecimento de todos os
equipamentos e insumos necessários para o pleno funcionamento
do sistema, na forma de comodato, com responsabilidade de manutenções preventivas e corretivas, bem como operação da central
de monitoramento, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Service Tecnologia em Segurança Ltda
Empenho(s): 537, 541, 540, 539, 538, 618/2020
Valor: R$ 88.150,00
Avaré, 27 de novembro de 2020
JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços informatizados de
Gestão Pública, englobando cessão do direito de uso, instalação,
implantação, treinamento, customização, migração, conversão de
banco de dados do sistema legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal da Fazenda.
Fornecedor: Sigcorp Tecnologia da Informação Ltda
Empenho(s): 462/2020
Valor: R$ 20.010,00
Avaré, 27 de novembro de 2020
ITAMAR DE ARAUJO
Secretário Municipal de Fazenda
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HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA

LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 198/2020 – PROCESSO Nº. 367/2020
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa
para fornecimento de refeições tipo marmitex para unidades da Saúde
Recebimento das Propostas: 01 de dezembro de 2.020 das 08 horas até 11 de dezembro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 11 de dezembro de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão: 11 de dezembro de 2.020 às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 27 de novembro de 2.020 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 210/2020 – PROCESSO Nº. 393/2020
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de itens de cama, mesa e banho para o SAI I e II,
Casa de Passagem e Serviços de Acolhimento Emergencial
Recebimento das Propostas: 30 de novembro de 2.020 das 08 horas até 10 de dezembro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 10 de dezembro de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão: 10 de dezembro de 2.020 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 27 de novembro de 2.020 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 211/2020 – PROCESSO Nº. 394/2020
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gêneros alimentícios para a Junta Militar/Tiro de Guerra
Recebimento das Propostas: 04 de dezembro de 2.020 das 08 horas até 16 de dezembro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 16 de dezembro de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão: 16 de dezembro de 2.020 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 27 de novembro de 2.020 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 212/2020 – PROCESSO Nº. 395/2020
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de disco de corte e eletrodo de solda para as
Secretarias Municipais de Serviços, Agricultura e Abastecimento
Recebimento das Propostas: 03 de dezembro de 2.020 das 08 horas até 15 de dezembro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 15 de dezembro de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão: 15 de dezembro de 2.020 às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 27 de novembro de 2.020 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 213/2.020 – PROCESSO Nº. 396/2.020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Diet Enteral,
Suplemento Alimentar e Fórmula Infantil para suprir necessidades
de pacientes cadastrados no Programa Nutricional do Município e
Case (Comissão de Análise de Solicitações Especiais)
Recebimento das Propostas: 30 de novembro de 2.020 das 10 horas até 10 de dezembro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 10 de dezembro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão: 11 de dezembro de 2.020 às 13 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14)
3711-2508 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de novembro de 2.020 – Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO

Concorrência Pública nº. 016/2020 – Processo nº. 317/2020
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 016/2020 à empresa
CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
EIRELI, para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e
mão de obra para execução da conclusão da reforma da EMEB “Profª
Maria Theresa de Oliveira Picalho – DONDOCA”, no valor total de R$
616.079,23 (seiscentos e dezesseis mil, setenta e nove reais e vinte
e três centavos). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de novembro de 2.020 – Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária
Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

Concorrência Pública nº. 016/2020 – Processo nº. 317/2020
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 016/2020 à empresa
CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução da conclusão da reforma
da EMEB “Profª Maria Theresa de Oliveira Picalho – DONDOCA”.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de novembro de 2.020
– Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de
Educação da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43,
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas
CIRUROMA COMERCIAL LTDA, PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI
EPP, SALVI, LOPES & CIA LTDA ME, MEDIMPORT COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, HOSPEC HOSPITALAR LTDA ME e FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP,
responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisição futura de materiais descartáveis para as Unidades de Saúde e Pronto
Socorro, relativa ao Pregão Eletrônico n° 180/2.020 – Processo n°
344/2.020. Homologado em: 11/11/2.020.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDIMPORT COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LIMPEZA MACATUBA LTDA ME, CIRÚRGICA
UNIÃO LTDA, JOSÉ HUMBERTO BOTERO ME e FORCE MEDICAL
DISTRIBUIDORA EIRELI EPP, responsáveis pelo registro de preços
para futura aquisição de Soluções Específicas para todas as Unidades
de Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico n° 184/2.020 – Processo n°
349/2.020. Homologado em: 18/11/2.020.
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº
4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa RICARDO RUBIO –
EPP, responsável pelo registro de preços para futura aquisição de
gêneros alimentícios para atender as Unidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 192/2020 – Processo nº. 358/2020. Homologado em:
19/11/2020.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde 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 as
empresas ASTRA CIENTIFICA EIRELI e CQC TECNOLOGIA EM
SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA, responsáveis pelo registro de
preços para futura aquisição de material descartável autolancetas
automáticas em atendimento ao Programa do Insulino Dependente
e CSI, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 193/2020 – Processo nº.
359/2020. Homologado em: 10/11/2020.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e PONTAMED
FARMACÊUTICA LTDA, responsáveis pelo registro de preços para
eventual fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento de pacientes com processos aprovados pela CASE, relativa ao
Pregão Eletrônico n° 194/2.020 – Processo n° 360/2.020. Homologado em: 19/11/2.020.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa nº. 079/2020 – Processo nº. 383/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à IRANY LAMAR DE OLIVERIA & CIA LTDA ME, com valor total de R$ 2.389,00 (Dois mil,
trezentos e oitenta e nove reais), objetivando o fornecimento de
persianas de PVC para o ambulatório DST/AIDS, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de novembro de 2.020. Roslindo Wilson Machado
– Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 180/2020 – Processo nº.
344/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CIRUROMA COMERCIAL LTDA
Valor Global: R$ 3.153.180,00 (Três milhões, cento e cinquenta e
três reais e cento e oitenta reais)
Detentora: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Valor Global: R$ 329.853,63 (Trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos)
Detentora: CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES –
EIRELI EPP
Valor Global: R$ 257.210,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e dez reais)
Detentora: SALVI, LOPES & CIA LTDA ME
Valor Global: R$ 1.782.899,56 (Um milhão, setecentos e oitenta
e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis
centavos)
Detentora: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Valor Global: R$ 36.345,00 (Trinta e seis mil, trezentos e quarenta
e cinco reais)
Detentora: HOSPEC HOSPITALAR LTDA ME
Valor Global: R$ 25.039,20 (Vinte e cinco mil, trinta e nove reais e
vinte centavos)
Detentora: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Valor Global: R$ 157.338,75 (Cento e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos)
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição futura de
materiais descartáveis para as Unidades de Saúde e Pronto
Socorro
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 11/11/2.020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 184/2020 – Processo nº.
349/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Valor Global: R$ 63.468,00 (Sessenta e três mil, quatrocentos e
sessenta e oito reais)
Detentora: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Valor Global: R$ 27.876,00 (Vinte e sete mil, oitocentos e setenta
e seis reais)
Detentora: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LIMPEZA
MACATUBA LTDA ME
Valor Global: R$ 149.613,75 (Cento e quarenta e nove mil, seiscentos e treze reais e setenta e cinco centavos)
Detentora: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Valor Global: R$ 13.827,26 (Treze mil, oitocentos e vinte e sete
reais e vinte e seis centavos)
Detentora: JOSÉ HUMBERTO BOTERO ME
Valor Global: R$ 56.985,40 (Cinquenta e seis mil, novecentos e
oitenta e cinco reais e quarenta centavos)
Detentora: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Valor Global: R$ 38.759,06 (Trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos)
Objeto: Registro de preço para futura aquisição de Soluções Específicas para todas as Unidades de Saúde
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 18/11/2.020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 192/2020 – Processo nº.
358/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: RICARDO RUBIO – EPP
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de gêneros alimentícios para atender as Unidades da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social
Valor Global: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 19/11/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 193/2020 – Processo nº.
359/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS
LTDA
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material descartável auto lancetas automáticas em atendimento ao Programa
do Insulino Dependente e CSI
Valor Global: R$ 179.887,50 (cento e setenta e nove mil, oitocentos
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 10/11/2020
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Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 194/2020 – Processo nº. 360/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
Valor Global: R$ 1.232.946,00 (Um milhão, duzentos e trinta e dois
mil, novecentos e quarenta e seis reais)
Detentora: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor Global: R$ 1.496.276,00 (Um milhão, quatrocentos e noventa
e seis mil, duzentos e setenta e seis reais)
Detentora: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Valor Global: R$ 14.976,00 (Quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais)
Objeto: Registro de preço para eventual fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento de pacientes com processos
aprovados pela CASE
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 19/11/2.020

EXTRATO DE CONTRATO DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 008/2020 – Processo nº. 120/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: INFOMED GESTÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
Objeto: Contratação de empresa para a realização de plantões médicos
de urgência e emergência no Pronto Socorro Municipal/UPA, no período
de 24 (vinte e quatro) horas diárias e disponibilização de médico para realização de transferências inter-hospitalares, conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 104 de 15 de janeiro de 2014, conforme edital
Valor: R$ 4.898.880,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e oito
mil, oitocentos e oitenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 23/11/2.020
Modalidade: Concorrência Pública nº. 016/2020 – Processo nº. 317/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução da conclusão da reforma da EMEB “Profª Maria Theresa de
Oliveira Picalho – DONDOCA”
Valor: R$ 616.079,23 (seiscentos e dezesseis mil, setenta e nove
reais e vinte e três centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 23/11/2.020

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 079/2020 – Processo nº. 383/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: IRANY LAMAR DE OLIVERIA & CIA LTDA ME
Objeto: Aquisição de persianas de PVC para o ambulatório DST/
AIDS, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 2.389,00 (Dois mil, trezentos e oitenta e nove reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/11/2020

TERMO DE ANULAÇÃO

Fica ANULADA o Item 12 do Lote 01 e Item 36 do Lote 16 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2020 – PROCESSO Nº 352/2020, objetivando o registro de preço para eventual aquisição de materiais
de escritório para atender todas as unidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme preceitua a súmula 473 do supremo
tribunal federal. Anulada em: 23/11/2020. Josiane Aparecida Lopes
de Medeiros – Secretária Municipal da Educação.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 005/19 – PROCESSO N° 278/19 (Contrato n° 342/19),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa
URBANO & ABDALA LTDA, objetivando a realização de exames de
densitometria óssea, com prorrogação de prazo de vigência contratual
até 21 de novembro de 2.021, no valor global de R$ 33.060,00 (Trinta
e três mil e sessenta reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário
Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 010/14 – PROCESSO N° 362/14 (Contrato n°
070/15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa IFS – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP,
objetivando a realização de plantões médicos de urgência e emergência no Pronto Socorro Municipal e/ou UPA (Unidade de Pronto
Atendimento), com prorrogação do prazo de vigência contratual até
08 de dezembro de 2.020, no valor de R$ 274.334,24 (Duzentos e
setenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 013/2020 – PROCESSO N° 219/2020 (Contrato n° 133/2020),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa
SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, objetivando o
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para
execução da pavimentação asfáltica na Rua Argemiro Preto Cardoso;
Rua Paschoal Funari e Rua Vereador Luiz Preto Cardoso, Bairro Terras
de São José, com prorrogação do prazo da execução da obra até 11 de
janeiro de 2.021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e
Serviços da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/14 – PROCESSO Nº 404/14 (Contrato nº 377/14), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e as Senhoras
LILIA FARIA FONSECA, LILIANA FONSECA GAMBINI E MÁRCIA
FONSECA PIAGENTINI CRUZ, objetivando a locação de imóvel para
instalação da Casa de Passagem, situado no Largo Santa Cruz, n° 41
– Jardim Santa Cruz – Avaré/SP, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 20 de novembro de 2.021, no valor de R$ 42.526,20
(Quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos).
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 017/2020 – PROCESSO Nº. 321/2020,
objetivando a Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para
execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas da Brabância – trecho 02, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93. Revogado em: 25/11/2.020. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Serviços da Estância Turística de Avaré.

NOTIFICAÇÃO Nº 194/2.020
À Empresa MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Ref. Inexigibilidade de Licitação 020/2020 – Processo n° 329//2020
– Contrato nº 158/2020.
Considerando a Comunicação Interna n° 596122, enviada pela Secretaria Municipal de Saúde, onde solicita que a CONTRATADA
cumpra os prazos na entrega dos equipamentos que constam na
Autorização de Fornecimento n° 010167/2020;
Considerando a necessidade de tais itens solicitados por MANDADO JUDICIAL com risco de penalidade;
Considerando que a empresa não responde as insistentes tentativas de comunicação da Secretaria, através de diversos e-mails
enviados, que não obtiveram respostas;
Fica a empresa supracitada NOTIFICADA para que entregue imediatamente os equipamentos conforme estipulado acima, e que
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta, informe a este
Departamento de Licitações, as medidas adotadas, sob pena das
medidas cabíveis previstas em contrato.
Observação: A via desta notificação está disponível para retirada da empresa no Departamento de Licitação, sito na Praça Juca Novaes, n° 1.169
– Avaré/SP, até a data estabelecida para apresentação de defesa.

SEC. ADMINISTRAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 080/2020 – PROCESSO N° 384/2020, objetivando a
aquisição de armário de aço para a Casa de Passagem, conforme
preceitua o artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogada em: 19/11/2020.
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N° 019/2020 – PROCESSO N° 293/2020, objetivando a
aquisição de acessórios para monitor multiparâmetro da marca Instramed de uso no Pronto Socorro, conforme preceitua o artigo 49 da Lei
8.666/93. Revogada em: 19/11/2020. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Ficam REVOGADOS os lotes de 01 a 26 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 192/2020 – PROCESSO Nº. 358/2020, objetivando o
registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios
para atender as Unidades da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, conforme preceitua o artigo 49, primeira
parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 19/11/2020. Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância
Turística de Avaré.
Fica REVOGADO os Itens 01, 02, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 55, 56 e 57 do
PREGÃO ELETRÔNICO N° 194/2020 – PROCESSO N° 360/2020,
objetivando o registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de pacientes com processos aprovados pela CASE, conforme preceitua o artigo 49 da Lei
8.666/93. Revogada em: 19/11/2020. Roslindo Wilson Machado
– Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 199/2020 – PROCESSO Nº. 371/2020, objetivando a
aquisição de escadas para o setor de iluminação pública, conforme
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 13/11/2020.
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da
Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação ba modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 200/2020 – PROCESSO Nº. 372/2020, objetivando o registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados no Velório Municipal e no preparo do café da manhã
dos funcionários públicos da Garagem Municipal, Varrição e outros
da Secretaria de Serviços, conforme preceitua o artigo 49, primeira
parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 26/11/2020. Alexandre Leal Nigro – Secretário
Municipal de Serviços da Estância Turística de Avaré.

DECRETOS
Decreto nº 6.055, de 26 de Novembro de 2020

(Autoriza a Escola de Educação Infantil ESPAÇO RECREAR,
organização da Sociedade Civil para o atendimento de crianças
na faixa etária de zero a cinco anos.)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Art.1º. Fica autorizado o funcionamento da Escola de Educação Infantil ESPAÇO RECREAR, sito à Rua Eduardo Cané Filho, nº 102,
Bairro São Rogério I, CEP: 18.706-710 – com curso de Educação
Infantil, em Avaré/SP.
Parágrafo único. O funcionamento que trata o caput deste artigo
ficará suspenso, conforme determina o artigo 1º, do Decreto nº
5.976, de 04 de setembro de 2020, que dispõe sobre a suspensão
definitiva de aulas presenciais no ano letivo de 2020, no âmbito do
município da Estância Turística de Avaré.
Art.2º. A responsável pela Escola de Educação Infantil ESPAÇO RECREAR, fica obrigada a manter seu Regimento Escolar adequado às
instituições relativas ao cumprimento da Lei Federal 9.394/96, e as
normas dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação.
Art.3º. A Secretaria Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré,
responsável pela supervisão do estabelecimento de ensino, zelará pelo fiel
cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.
Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 26 de novembro de 2020
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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EDUCAÇÃO

ETEC de Avaré abre inscrição
para Vestibulinho 2021
Instituição de ensino oferece
cursos técnicos gratuitos; taxa
de inscrição é de R$ 19
A Escola Técnica Estadual (ETEC) “Professor
Fausto Mazzola” está com as inscrições abertas
para o Vestibulinho referente ao 1º semestre de
2021.
Todos os cursos são gratuitos. São oferecidas
105 vagas para o Ensino Médio – Novotec Integrado e Ensino Médio Integrado, sendo 35 vagas para
o Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional em Nutrição e Dietética, outras 35 vagas para
Administração Integrado ao Ensino Médio e outras
35 vagas para Programação em Jogos Digitais Integrado ao Ensino Médio.

Já para os Cursos Técnicos são ofertadas 70 vagas, sendo 35 para o Técnico em Administração e
35 vagas para o Técnico em Recursos Humanos
(Extensão na Escola “Cel. João Cruz”).
Para quem deseja concorrer a uma vaga para o
Ensino Médio (Novotec e Integrado), o requisito é
ter concluído o 9º Ano.
Já quem deseja ingressar no Ensino Técnico é
necessário estar a cursar o 2º ano do Ensino Médio
ou já ter concluído o mesmo em qualquer época.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas de 24 de novembro até 15 horas de 14 de dezembro pelo site www.
vestibulinhoetec.com.br. A taxa de inscrição é de
R$ 19. O processo seletivo será por meio de análise
do Histórico Escolar.
Outras informações podem ser obtidas pelo te-

lefone (14) 3732-6216, pelo WhatsApp (14) 37325855 ou pelo e-mail e145acad@cps.sp.gov.br. A
ETEC fica na Rua Álvaro Lemos Torres, 561, na Brabância.

Empregabilidade
Um dos indicadores de qualidade do Centro
Paula Souza é o alto índice de empregabilidade
dos alunos: 70% dos técnicos formados pelas Etecs
estão empregados em até um ano após a conclusão do curso.

Inclusão Social
O sistema de Pontuação Acrescida concede, no
Processo Seletivo das Etecs, bônus de 3% aos estudantes afrodescendentes e de 10% aos oriundos
da rede pública. O candidato, caso esteja nas duas
situações, recebe 13% de bônus.

