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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 143/2022 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/21 E 6123/21 , considerando exoneração de Joelma Apareci-
da de Souza Roberto, CONVOCA, classificados do Concurso Pu-
blico 001/2018, homologado através do Decreto nº 5232/2018, de 
20 de Julho de 2018, publicado em 20 de Julho de 2018, no Sema-
nário Oficial Eletrônico, prorrogado pelo Decreto 6206/2021, publi-
cado em 23/03/2021,para o cargo/função de MONITOR, 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, munido dos  documentos abaixo descritos, 
sito a  a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, 
para orientação do procedimento admissional, nomeação, exames 
médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

CARGO: MONITOR 
Classificação	 	 Nome
86   LETICIA BATISTA CORREA BONETTI

Estância Turística de Avaré, aos 18 de Novembro de 2022

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO  MONITOR
DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende em executar tarefas 
DO CARGO  sob supervisão, serviços de aten 
(L.C. 127/2010)   dimento às crianças em suas ne-
cessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação, 
garantindo seu bem-estar, adaptação e desenvolvimento físico e 
mental, bem como monitorar jovens e adultos em unidades escola-
res, ou de desenvolvimento de programas sociais. Executa tarefas 
afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO  ENSINO FUNDAMENTAL COM 
(L.C. 126/2010)   PLETO
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pela Secretária  
   Municipal da Educação

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 144/2022 – 
CONCURSO PUBLICO 001/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6123/2021 de 04/01/2021,  considerando desistência do 22º clas-
sificado, convoca os classificados do Concurso Publico 001/2019, 
homologado através do Decreto nº 5458/2019, de 17 de Abril de 
2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Semanário Oficial, para 
o emprego público de  ENFERMEIRO-PSF, 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, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação 
do procedimento admissional, exames médicos e entrega da docu-
mentação exigida abaixo listada, para procedimento admissional 
(nomeação, exames médicos e entrega de documentos).
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.     

Classificação	 	 Nome
23   MARIANA CLAUDIO DA SILVA  
   SARTORI 

Estância Turística de Avaré, aos 18 de Novembro de 2022.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO  ENFERMEIRO-PSF
ATRIBUIÇÃO  Vide Anexo da L.C. nº 097/2009
REQUISITO  Nível Superior com Graduação em  
   Enfermagem e registro no COREN
CARGA HORÁRIA  40 (Quarenta) horas semanais / 08  
   (oito) horas diárias
LOCAL DE TRABALHO ESFs

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
01   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR

Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 145/2022 – 
CONCURSO PUBLICO 002/2018

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021,e considerando CI 703601/2022/SMS 
e não comparecimento do 36 classificado, CONVOCA, o(s) clas-
sificado(s) do Concurso Publico 002/2018, homologado através do 
Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 
26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o 
cargo/função de PSICÓLOGO, a comparecer no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no 

Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, muni-
dos com os documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande 
do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do proce-
dimento 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))
37
BRUNA GIOVANNA BUESSO DA SILVA

Estância Turística de Avaré, aos 18 de Novembro de 2022

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

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

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos filhos (me-
nores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R. , incluindo 
CPF)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
01   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR

Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 146/2022 – 
CONCURSO PÚBLICO 03/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 e 6123/2021, considerando justificativas contidas na CI 
nº 703601/2022/SMS e não comparecimento do 07º classificado, 
convoca os classificados do Concurso Publico 003/2019, homolo-
gado através do Decreto nº 5525/2019, de 25 de Junho de 2019, 
publicado em 27 de Junho de 2019, no Semanário Oficial Eletrô-
nico, para o cargo/função de  FISIOTERAPEUTA, a comparecer 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da pu-
blicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e 
Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado 
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a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 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
08   MARCIA PAES LEOPOLDINO

Estância Turística de Avaré, aos 18 de Novembro de 2022.
                                                              

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO  FISIOTERAPEUTA 
ATRIBUIÇÃO  LC 188/2013
Compreende as tarefas que destinam a aplicar técnicas fisiotera-
pêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacien-
tes. Atende e avalia as condições funcionais de pacientes e clientes 
utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e 
suas especialidades. Atua na área de educação em saúde através 
de palestras, distribuição de materiais educativos e orientações 
para melhor qualidade de vida. Desenvolve e implementa progra-
mas de prevenção em saúde geral e do trabalho. Gerencia serviços 
de saúde orientando e supervisionando recursos humanos. Exerce 
atividades técnico científicas através da realização de pesquisas, 
trabalhos específicos, organização e participação em eventos; 
REQUISITO MÍNIMO Ensino Superior Completo com for 
   mação na área de Fisioterapia e  
   competente registro no CREFITO 
HORÁRIO DE TRABALHO 30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO Local a ser determinado pelo Se 
   cretário Municipal da Saúde
 
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado e registro autenticado do CREFITO
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF fi-
lhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Cartão SUS
01   Foto 3x4
01   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR

Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público
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SEC. DE FAZENDA

SEC. DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - D.E.S.S.

COMISSÃO PERMANENTE DE READAPTAÇÃO 
FUNCIONAL – C.P.R.F.

A Comissão Permanente de Readaptação Funcional, reorganizada 
pelo Decreto nº 6.602, de 07 de dezembro de 2021, vem C O N V O 
C A R os servidores abaixo relacionados a comparecerem na sede 
do D.E.S.S. – Departamento de Saúde e Segurança do Servidor, 
sito a Rua Pará, nº 673, Centro, para serem avaliados pela Equi-
pe Multidisciplinar a fim de instruir os Processos de Readaptação 
Funcional, a saber:

PROC.   035/2021
SERVIDOR  RENATA PERES COSTA
MÉDICA   23/11 – 10:00

PROC.   012/2022
SERVIDOR  DANILA PAULA DA SILVA GON 
   ÇALVES
MÉDICA   23/11 – 09:30

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 7.012, de 
30 de setembro de 2022, 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 23/11/2022 às 14h00, nas dependências do 
Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – D.E.S.S., Rua 
Pará, nº 673, Centro, Estância Turística de Avaré, oportunidade em 
que serão discutidos Processos de Readaptação Funcional.

A	Comissão	Permanente	de	Readaptação	Funcional

RETIFICAÇÃO PARA O PROCESSO DE
 ATRIBUIÇÃO

Considerando que:

1. O processo de atribuição de PEB I – Fase 3. A está previsto 
para o dia 02/12/2022, sexta-feira, às 17h30, na Emeb “Prof ª Maria 
Pierina D. Silvestre” e

2. O Brasil jogará no dia 02/12/2022, sexta-feira, às 16h00

A Secretaria Municipal de Educação resolve:

A Atribuição para PEB I – Fase 3. A será transferida para o dia 
01/12/2022, quinta-feira, às 17h30.
Local: Emeb “Prof ª Maria Pierina D. Silvestre” 

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:

AIIM Nº 236/22 – RUA FUAD HASPANI – 4.491.005-000 – CJ – 
QUEIMADAS 
AIIM Nº 237/22 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.561.011-000 
– JCRS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
AIIM Nº 238/22 – RUA SEBASTIÃO CAMILO LELLIS – 5.***.02* - 
RL – ALVARÁ 
AIIM Nº 239/22 – RUA BRASIL TOSCHI – 4.161.035-000 – DMS – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
AIIM Nº 240/22 – RUA BRASIL TOSCHI – 4.161.037-000 – JBT – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA 

NOTIFICAÇÕES:

1415/22 – RUA ACRE – IM 17.596 – ECCO N C LTDA – CAÇAMBA 
IRREGULAR
1505/22 – RUA CLAUDIO CORREA MARTINS – IM 32.451 – ADL-
MC – SONORIZAÇÃO 
1520/22 – RUA JANGO PIRES – 2.104.008-000 – LARG – SONO-
RIZAÇÃO        
1533/22 – RUA JOSÉ DA SILVA DUARTE – 5.354.006-000 – ALMD 
– AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
1552/22 – RUA ZICO DE CASTRO – 3.165.020-000 – SP – SO-
NORIZAÇÃO 
1553/22 – RUA WANDERLEI CANDICO – I.056.010-000 – JCL – 
SONORIZAÇÃO 
1555/22 – RUA SEBASTIÃO CAMILO LELLIS – RL – ALVARÁ           
1557/22 – RUA IARAS – 4.555.003-000 – ALMD VLM – AUSÊNCIA 
DE LIMPEZA 
1558/22 – RUA ELIZABETH JESUS DE FREITAS – 4.349.028-000 
– GJS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
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SEMADS

A equipe do Cen-
tro de Referência Es-
pecializado de Assis-
tência Social (CREAS) 
e do Serviço Espe-
cializado em Abor-
dagem Social (SEAS) 
promoveu uma ope-
ração no Terminal 
Rodoviário de Avaré, 
onde se encontravam 
várias pessoas em si-
tuação de rua.

Os equipamentos 
fazem parte da Secreta-
ria de Assistência e De-
senvolvimento Social 
(SEMADS).

O objetivo da abor-
dagem realizada no úl-
timo dia 10 foi ofertar 

Equipe de abordagem oferece 
serviços a pessoas em situação de rua
Acolhimento na Casa de Passagem e outras ações são ofertadas diariamente pela 
Assistência Social

serviços existentes no 
município como o aco-
lhimento na Casa de 
Passagem, para onde 
todos foram encami-
nhados para atendi-
mento social.

Também foram 
ofertadas passagens de 
ônibus para as pessoas 
que desejavam seguir 
para sua cidade de ori-
gem, atualização do 
Cadastro Único e trata-
mento para dependên-
cia química articulado 
com os equipamentos 
de saúde.

Atendimento diário 
O serviço a pessoas 

em situação de rua é 

ofertado no CREAS por 
meio de atendimento 
social, em abordagens 
social nas ruas e no ser-
viço de acolhimento da 
Casa de Passagem.

A oferta é realizada 
diariamente no mu-
nicípio para pessoas 
que necessitam e que 
aceitam o atendimen-
to, inclusive por enca-
minhamento feito pela 
população.

Contato
O CREAS funciona 

de segunda-feira a sex-
ta-feira, das 7 às 19 ho-
ras. O endereço é Rua 
Rio de Janeiro, nº 1032.

Contato pelos tele-

fones (14) 3732-6012 
e (14) 3732-5017. Já o 
telefone da equipe de 
abordagem de plantão 
é o (14) 98204-1266.

A Casa de Passagem 
fica na Rua Minas Gerais, 
nº 1130. O telefone é o 
(14) 3731-1595. O equi-
pamento oferece refei-

ções, banho, alojamento 
individual e apoio técni-
co com assistente social 
e psicólogo, entre outros 
serviços.

O Fundo Social de 
Solidariedade inicia na 
segunda-feira, 21, mais 
uma campanha de doa-
ção de roupas e sapatos.

Há opções para 
adultos e crianças. A 

SOLIDARIEDADE

Fundo Social doa roupas e sapatos entre 21 e 25 de novembro
Há itens para crianças e adultos; etapa é 
aberta ao público e interessados devem 
levar sacolas para a retirada

etapa que segue até 
sexta-feira, 25, é aber-
ta ao público. Os inte-
ressados devem levar 
sacolas para a retirada 
dos itens.

O Fundo Social fica 

na Rua Rio Grande do 
Sul, nº 1842. O atendi-
mento é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 
horas. Outras informa-
ções pelo telefone (14) 
3731-2658.
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CAPACITAÇÃO

O SEBRAE-SP levou 
oito empreendedores 
e empreendedoras de 
Avaré e Arandu para 
visitas técnicas em lojas 
e pequenos negócios 
que são referência na 
capital paulista. 

O objetivo da Mis-
são Empresarial Inova 
Olhar foi analisar as 
principais tendências e 
boas práticas que pos-
sam ser replicadas pe-
los visitantes.  

A Missão realizada 
no último dia 7 incluiu 
visita à famosa Rua Os-
car Freire, na região dos 
Jardins. Lá conheceram 
a loja da Melissa, que 
funciona como uma 
galeria de arte; a De-

Empreendedores de Avaré e Arandu 
participam de visita técnica em São Paulo
Representantes de micro e pequenas empresas conheceram tendências de negócios em 
ação do SEBRAE de Botucatu

sinchá, marca de lifes-
tyle saudável; a Bemglô, 
plataforma colaborativa 
que compartilha pro-
dutos que contam his-
tórias; a Chillie Beans, 
maior rede especializa-
da em óculos e acessó-
rios da América Latina; 
a Havaianas e sua loja 
referência na capital; a 
Carlo's Bakery, confeita-
ria do conceituado chef 
Buddy Valastro, conhe-
cido internacionalmen-
te como "Cake Boss"; 
o Amaro Guide Shop; 
a Zaitt e a Insecta, além 
da Fábrica de Dengo, 
em Pinheiros.

Inovação na prática
Parceria entre SE-

BRAE e prefeituras de 

ambas as cidades, a 
iniciativa faz parte das 
ações planejadas do 
Programa de Desenvol-
vimento Local de Aran-
du e Avaré. 

"Os empresários 
são capacitados na te-
oria e, durante a Mis-
são, podem visualizar 
as inovações em cada 
loja na prática. E não 
são apenas visitas tra-
dicionais, uma vez que 
o grupo recebe expli-
cações dos especia-
listas do SEBRAE que 
acompanham sobre os 
conceitos aplicados nos 
negócios e como levar 
essas tendências para 
suas cidades", explica 
Eduardo Nascimento, 

gerente regional do SE-
BRAE-SP.  
Experiência produtiva 

Luana Agostinho, da 
Cozinha A Gostinho, de 
Arandu, conta que gos-
tou muito da experiên-
cia. "Trabalho na área 
gastronômica e vi muitas 
ideias bacanas para co-
locar em prática. Tudo 
muito bonito. Percebi o 
cuidado nos detalhes. 
Agora é colocar em prá-
tica na empresa para en-
cantar os meus clientes".

Tatiane Orquiz, da 
Taty Fashion Cosméti-
cos e Manicure, tam-
bém de Arandu, se diz 
maravilhada com tudo 
o que viram durante a 
Missão.

"Pr inc ipa lmente 
pelo bom atendimento 
e atenção aos detalhes. 
Vi o que eu poderia 
melhorar, conheci e vi-
venciei o novo. Indico a 
todas as empresas par-
ticiparem de missões 
como essa".

Fernanda Rocha, da 
empresa A Mais Natu-
ral Representação e Co-
mércio de Purificadores 
de Água, de Avaré, tam-
bém destaca a impor-
tância da ação. 

"Agradeço mui-
to por ter participado, 
gostei muito do que vi. 
Em todas as empresas 
percebemos o cuidado 
em todos os detalhes 
para o bem-estar dos 

clientes, sempre visan-
do proporcionar uma 
experiência agradável. 
Outro fator que se des-
taca é a preocupação 
com a sustentabilidade. 
Adorei a experiência". 

Bianca Morais, da 
empresa Paulinho Ma-
nutenção, também de 
Avaré, foi outra partici-
pante da Missão. 

"Gostei do come-
ço ao fim de cada vi-
sita e, principalmente, 
da preocupação com 
a sustentabilidade que 
encontrei em cada 
uma, além das soluções 
tecnológicas que trou-
xeram vários aprendi-
zados. Voltaria muitas 
vezes".
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A atleta Emanuele 
Piazza conquistou me-
dalha de ouro na final 
do Campeonato Bra-
sileiro de Karatê. Ela 
competiu na modali-
dade katá, categoria 
sub-12, faixa vermelha 
a verde. 

O evento foi reali-
zado entre 7 e 12 de 
novembro no ginásio 
poliesportivo Mauro Pi-
nheiro, na capital pau-
lista. 

Já Eloá Vitória Polli 
ganhou medalha de 
bronze. Ela competiu 
na modalidade kumitê, 

ESPORTE
Avaré conquista ouro e bronze na final do Campeonato Brasileiro de Karatê
Treinador comemora títulos inéditos obtidos na competição realizada na capital paulista  

categoria sub-12, faixa 
roxa a preta. 

A vaga para compe-
tir na final foi obtida em 
eliminatória realizada 
em agosto na cidade 
de Londrina (PR). 

“Esses títulos iné-
ditos são decorrentes 
de uma trajetória que 
vem sendo construída 
com muito empenho 
e dedicação”, afirma o 
sensei Clodoaldo da 
Silva, responsável pelo 
treinamento dos com-
petidores.

Mais resultados
Outros karatecas de 

Avaré também obtive-
ram bons resultados. 
Yasmin Collela conquis-
tou o 5º lugar na sua 
categoria. Já Maria Ci-
riaco e Rodolpho Góis 
ficaram em 7º e 11º 
lugar, respectivamente. 

Os atletas contam 
com o apoio da Se-
cretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. O gru-
po foi recepcionado 
na quinta-feira, 17, no 
Paço Municipal. 

“É um orgulho para 
Avaré ter competidores 
com esse nível técnico”, 
ressaltou a pasta.

SAÚDE

As unidades “Dr. 
Roberto Mazzitelli Fe-
lisberto”, situada no 
conjunto habitacional 
Mário Emílio Bannwart, 
e “Dr. Carlos Aparecido 
Bandeira” (Jardim Pa-
raíso) vão desenvolver 
ações da Campanha 
Novembro Azul na sex-
ta-feira, 25, no período 
noturno.  

O objetivo é alertar 
o público masculino 
sobre a importância do 
diagnóstico precoce do 

Postos Bannwart e Paraíso promovem 
ações da Campanha Novembro Azul 
Iniciativas voltadas para o público masculino acontecem no período noturno de sexta-feira, 25

câncer de próstata, res-
salta a Secretaria Muni-
cipal da Saúde. 

O posto Bannwart vai 
atender ao público das 
18 às 22h30. Estão pre-
vistas consultas médicas 
e odontológicas para 
homens que moram no 
bairro de abrangência 
do posto de saúde.  

Já a vacinação e o 
atendimento nutricio-
nal serão abertos para 
toda a população mas-
culina. O endereço é 

Avenida Delfina Lopes 
Peres, s/n. 

Já o posto Paraíso 
vai atender ao públi-
co das 17h30 às 21 
horas. A programa-
ção inclui atendimen-
to médico, teste rápi-
do e gincana. 

O público-alvo é a 
população masculina 
residente na área de 
abrangência da unida-
de de saúde. 

O endereço é Rua 
Dona Lolita, nº 970.
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OBRAS

A Prefeitura da 
Estância Turística de 
Avaré concluiu o re-
capeamento do pri-
meiro trecho da Ave-
nida Professor Celso 
Ferreira da Silva, im-
portante via que liga 
o centro da cidade ao 
Jardim Europa e adja-
cências. 

A faixa contem-
plada vai da Praça 

Prefeitura de Avaré promove 
recapeamento na Avenida Celso Ferreira
Via que liga o centro da cidade ao Jardim 
Europa e adjacências será revitalizada em 
duas etapas  

Jornalista Armando 
Padredi até a rotató-
ria localizada na altu-
ra do número 1400. 
A avenida tem perfil 
comercial e universi-
tário.

A próxima etapa 
do recapeamento vai 
contemplar o senti-
do oposto, ou seja, o 
trecho entre a citada 
praça e a junção com 

as ruas Bahia e Major 
Vitoriano. 

Orçado em mais 
de R$ 1.700 milhão, 
o empreendimento 
é fruto de convê-
nio entre o muni-
cípio e o Governo 
do Estado de São 
Paulo, por meio do 
Departamento Es-
tadual de Trânsito 
(DETRAN). 

Com a chegada do 
fim do semestre, pro-
fessores das escolas 
municipais realizaram o 
encerramento de mais 
um projeto orientado e 
planejado pela Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção.

“A proposta do Ali-
mentação Saudável é 
incentivar as crianças a 
mudar os hábitos ali-
mentares ou melhorá-
-los de forma significa-

Projeto em escolas ensina importância da alimentação saudável
EDUCAÇÃO

Além de reflexão sobre o tema, iniciativa 
incluiu piqueniques e palestras para pais e 
alunos, entre outras ações

tiva”, explica a pasta.
Para tanto, os pro-

fessores desenvolve-
ram atividades que 
estimulam a reflexão 
sobre o tema. A meta 
é que os alunos repas-
sem esses ensinamen-
tos em seu ambiente 
familiar, gerando ainda 
um impacto positivo na 
comunidade.

O projeto foi mate-
rializado por meio de 
piqueniques saudáveis, 

chá da tarde, palestras 
para pais e alunos e 
preparação de saladas 
de frutas, entre tantas 
outras ações.

“A Secretaria Mu-
nicipal de Educação 
agradece a todos os 
envolvidos no Projeto 
Alimentação Saudável: 
estudantes, professo-
res, diretores e coor-
denadores, além dos 
familiares”, ressalta a 
pasta.
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A pesquisa do Cen-
so 2022 será encerrada 
no dia 30 de novem-
bro. Recenseadores de 
Avaré estão empenha-
dos nesta etapa final 
da missão para reunir 
informações que vão 
trazer um panorama da 
realidade brasileira.

Já a equipe de super-
visores está em busca 
dos moradores de en-
dereços onde não foram 
encontrados vestígios 

UTILIDADE PÚBLICA

Censo 2022 será finalizado 
no dia 30 de novembro
 Cidadão que não foi recenseado pode procurar o Posto de Coleta

de habitação durante a 
visita do recenseador. 

Como participar
O cidadão que não 

foi recenseado ainda 
pode contribuir com 
o Censo Demográfico. 
“A pesquisa é uma fer-
ramenta fundamental 
para o exercício da ci-
dadania”, explica Gusta-
vo Nucci, coordenador 
Censitário Subárea.

Basta se dirigir ao 
Posto de Coleta situa-

do na Casa do Cidadão 
(Rua Bahia, nº 1580) até 
o prazo final. O Agen-
te Censitário Municipal 
direcionará o recensea-
dor para o cumprimen-
to da demanda.

A lei garante o sigilo 
de todas as informa-
ções prestadas. A iden-
tidade do recenseador 
pode ser consultada no 
site respondendoaoib-
ge.gov.br ou pelo tele-
fone 0800 721 8181. 

Crianças de 6 meses 
a 2 anos com comorbi-
dade já podem receber 
a vacina contra a Co-
vid-19.

A imunização é fei-
ta por meio de agen-
damento para evitar a 
perda de doses, já que 
a vacina tem curto pra-
zo de validade.

A etapa utiliza o 
imunizante Pfizer Baby. 
Pais e responsáveis de-
vem procurar as unida-
des de saúde onde é 
feita a vacina de rotina 
para preencher o ca-
dastro. 

Outros grupos
Pessoas a partir de 

SAÚDE
Crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidade são vacinadas contra a Covid-19
Imunização é feita por agendamento para evitar perda de doses

30 anos recebem a 4ª 
dose da vacina contra 
a Covid-19. Já o público 
a partir de 12 anos está 
apto para a 3ª dose.

Crianças a partir de 
3 anos estão liberadas 
para a 1ª ou a 2ª dose 
de Coronavac, continua 
a Secretaria Municipal 
da Saúde.

A etapa atual englo-
ba ainda a disponibili-
zação da 5ª dose para 
pacientes imunossupri-
midos.

Locais de vacinação
A vacinação contra a 

Covid acontece de se-
gunda a sexta-feira nos 
postos Mário Bannwart, 

Bonsucesso, Vera Cruz, 
Santa Elisabeth, Bra-
bância, Bairro Alto, Flá-
vio Negrão (Dona Lau-
ra) e Centro de Saúde I. 
O atendimento ao pú-
blico é das 8 às 11 e das 
13 às 15 horas.

Escala 
Já os postos Vera 

Cruz e Santa Elizabeth 
vão funcionar no sába-
do, 19, para vacinação 
de rotina e também 
contra a Covid. O aten-
dimento ao público é 
das 8 às 16 horas.

Os postos Bairro 
Alto e Brabância, por 
sua vez, vão abrir as 
portas no sábado, 26, 

também das 8 às 16 
horas.

A prioridade é a atu-

alização da caderneta 
de crianças, mas o imu-
nizante contra o coro-

navírus também será 
oferecido para o públi-
co-alvo.
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COMUNICADO

Assistente de vendas - 01
Auxiliar administrativo 
- 01
Auxiliar de almoxarifa-
do - 01
Auxiliar de limpeza - 02
Auxiliar de manutenção 
predial - 01
Auxiliar de mecânico de 
autos - 01
Auxiliar de produção 
(fábrica de embala-
gens) - 01 
Balconista - 01
Caseiro na agricultura 
(casal) -01
Costureira em geral - 01
Cozinheira -01

Dentista - 01
Engenheiro de alimen-
tos - 01
Fiscal de prevenção de 
perdas - 01
Garçom - 01
Lavador de motos - 01
Mecânico de manuten-
ção de máquinas agrí-
colas  - 01
Mecânico de automó-
vel - 01
Mecânico de motos - 
01
Motorista de caminhão 
- 01
Motorista de caminhão 
(prancheiro carreta) - 01

Operador de guindaste 
- 01
Operador de retro-es-
cavadeira - 01
Operador de suporte 
técnico (atendente de 
call center) - 01
Programador de siste-
mas de computador - 01
Retireio (casal) - 02
Salva-vidas - 01
Servente de obras - 01
Técnico em segurança 
do trabalho - 01
Trabalhador rural - 04
Vendedor interno -02
Vendedor de motos - 01
Vendedor externo - 01

Vagas

O Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador 
(PAT) divulgou na quin-
ta-feira, 17 de novem-
bro, as vagas de em-
prego disponíveis em 
Avaré. 

Sujeitas à alteração
As vagas estão sujei-

tas à alteração sem avi-
so prévio conforme o 
preenchimento ou reti-
rada das mesmas pelas 
empresas.

Empregador
É necessário o ca-

EMPREGO

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

dastro da empresa ou 
pessoa física no en-
dereço eletrônico em-
pregabrasil.mte.gov.br 
ou diretamente no PAT 
para a disponibilização 
de vagas e processo se-
letivo.

Candidatos
Já o candidato deve 

se cadastrar no site em-
pregabrasil.mte.gov.br 
ou por meio do PAT. Os 
documentos necessá-
rios são o PIS, NIT, PA-
SEP, Bolsa família, Car-

tão Cidadão, Carteira 
de Trabalho, RG, CPF e 
CNH.

É importante ainda 
que o candidato man-
tenha seu cadastro atu-
alizado junto ao PAT, o 
que pode ser decisivo 
no processo de contra-
tação.

Serviço
O PAT fica na Casa 

do Cidadão (Rua Bahia, 
nº 1.580, centro). Outras 
informações pelo tele-
fone (14) 3732-1414.

O Parque Dr. Fernan-
do Cruz Pimentel está 
atendendo pelo celular 
(14) 9 8204-0413. O nú-
mero também possui 
WhatsApp.

O espaço situa-
do na Avenida Mário 

Confira o novo telefone do Parque de 
Exposições Fernando Cruz Pimentel

Espaço é palco da 52ª Emapa que acontece 
entre 2 e 11 de dezembro

Covas é palco da 52ª 
Exposição Munici-
pal Agropecuária e 
Industrial de Avaré 
(Emapa), que acon-
tece entre 2 e 11 de 
dezembro.

Considerada a 

maior festa com por-
tões abertos do país, 
a edição traz grandes 
shows, rodeio, ca-
valgada, exposições, 
julgamentos de raças, 
parque de diversões e 
ampla programação.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 178/22 – PROCESSO Nº. 314/22
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário em 
geral para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimen-
to Social e seus Equipamentos
Recebimento das Propostas: 21 de novembro de 2.022 das 08 ho-
ras até 01 de dezembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 01 de dezembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 01 de dezembro de 2.022 
às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 18 de novembro de 2.022 
– Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 199/22 – PROCESSO Nº. 362/22
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição e instalação 
futura de placas de veículos e motocicletas
Recebimento das Propostas: 09 de dezembro de 2.022 das 08 ho-
ras até 21 de dezembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 21 de dezembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 21 de dezembro de 2.022 
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 18 de novembro de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 203/2022 – PROCESSO Nº. 369/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de cilindros e válvulas para as ambulâncias
Recebimento das Propostas: 07 de dezembro de 2.022 das 08 ho-
ras até 19 de dezembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de dezembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 19 de dezembro de 2.022 
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, 19 de novembro de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO

Concorrência Pública nº. 012/22 – Processo nº. 316/22
Fica ADJUDICADA à Concorrência Pública 012/22 à empresa IZA-
BELA PAIXÃO FERRER para a concessão para uso e exploração 
remunerada do quiosque 02 – Lanchonete – Praça Romeu Bretas, 
no valor de oferta mensal de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais). 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de novembro de 2.022 
– Márcio Danilo dos Santos – Secretário Municipal de Turismo da 
Estância Turística de Avaré.

Pregão Eletrônico nº.139/2022 – Processo nº. 253/2022
Fica adjudicada a Empresa IDEAL ALIMENTOS EIRELI ME, com 
valor total de R$ 488.940,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil no-
vecentos e quarenta reais), objetivando o registro de preços para 
eventual aquisição futura de cestas de natal para famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social – adjudicado em: 03/11/2022.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 012/22 – Processo nº. 316/22
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 012/22 à empresa 
IZABELA PAIXÃO FERRER para a concessão para uso e explo-
ração remunerada do quiosque 02 – Lanchonete – Praça Romeu 
Bretas. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de novembro 
de 2.022 – Márcio Danilo dos Santos – Secretário Municipal de 
Turismo da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da 
Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa IDEAL 
ALIMENTOS EIRELI ME, responsável pelo registro de preços para 
eventual fornecimento futuro de cestas de natal para famílias em 
situação de vulnerabilidade social, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
139/2022 – Processo nº. 253/2022. Homologado em: 03/11/2022.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Decretos nº 4.813/17, 4.830/17 e 
5.166/18, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa PROFILE COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA EPP, responsável pelo registro de preços para 
eventual fornecimento futuro de lixeira hospitalar para as Unidades 
de Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 149/2022 – Processo 
nº. 276/2022. Homologado em: 10/11/2022.

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de 
Transportes e Serviços da Estância Turística de Avaré, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 
4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa PAULO DURVAL MAR-
TINS PEAIRO NETO, responsável pelo fornecimento da Ata de 
Registro de Preços para futura aquisição de ARLA 32 para a Frota 
Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 161/22 – Processo nº. 
288/22. Homologado em: 16/11/2022.

Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA as empresas LONDRIHOSP IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA-
LARES EIRELI (item 02, 04, 06, 09, 11), MEDEFE PRODUTOS 
MEDICO-HOSPITALARES LTDA (item 03), CSMED PRODUTOS 
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA (item 10), PROMEDI DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 05, 12) e 
CIRÚRGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 
01, 07, 08, 13, 14), responsáveis pelo registro de preços para even-
tual aquisição de cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas e 
andador, referente ao Pregão Eletrônico n° 162/22 – Processo n° 
295/22. Homologado em: 07/11/2022.

Ronaldo Souza Vilas Boas – Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento da Estância Turística de Avaré, no uso das atribui-
ções 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 FUNDITEX INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE FUNDIDOS LTDA, responsável pelo registro de pre-
ços para futura aquisição de Troféus, relativa ao Pregão Eletrônico 
nº. 186/22 – Processo nº. 327/22. Homologado em: 16/11/2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade de Licitação nº. 014/2022 – Processo nº. 328/2022
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à empresa NAVE BA-
LADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME no valor global de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), responsável pela realização 
se Show Artístico musical da dupla ZÉ NETO E CRISTIANO, que 
acontecerá no dia 09 de dezembro de 2.022, na 52° EMAPA, que 
se realizará no período de 02 de dezembro a 11 de dezembro de 
2.022, no Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel, com ful-
cro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 07 de outubro de 2.022. Isabel Cristina Cardoso 
– Secretária Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

Inexigibilidade de Licitação nº. 015/2022 – Processo nº. 329/2022
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à empresa SHOW 
COMPLETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, no valor global 
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), responsável 
pela realização se Show Artístico musical da dupla MAIARA E MA-
RAISA, que acontecerá no dia 11 de dezembro de 2.022, na 52° 
EMAPA, que se realizará no período de 02 de dezembro a 11 de 
dezembro de 2.022, no Parque de Exposições Fernando Cruz Pi-
mentel, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 07 de outubro de 2.022. Isabel Cris-
tina Cardoso – Secretária Municipal da Cultura da Estância Turís-

tica de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 139/22 – Processo nº. 253/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: IDEAL ALIMENTOS EIRELI ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ces-
tas de natal para famílias em situação de vulnerabilidade social
Valor Global: R$ 488.940,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil no-
vecentos e quarenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 03/11/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 149/22 – Processo nº. 276/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de lixeira 
hospitalar para as Unidades de Saúde
Valor Global: R$ 7.125,00 (sete mil cento e vinte e cinco reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 10/11/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 161/22 – Processo nº. 288/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de ARLA 32 para 
a Frota Municipal
Valor Global: R$ 17.160,00 (dezessete mil, cento e sessenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 16/11/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 162/22 – Processo nº. 295/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
Valor Global: R$ 42.845,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e qua-
renta e cinco reais)
Detentora: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 
LTDA
Valor Global: R$  9.497,34 (nove mil, quatrocentos e noventa e sete 
reais e trinta e quatro centavos)
Detentora: CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Valor Global: R$ 2.999,16 (dois mil, novecentos e noventa e nove 
reais e dezesseis centavos)
Detentora: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA
Valor Global: R$  2.459,70 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e 
nove reais e setenta centavos)
Detentora: CIRÚRGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA 
Valor Global: R$ 29.979,93 (vinte e nove mil, novecentos e setenta 
e nove reais e noventa e três centavos)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de cadeiras de 
roda, cadeiras de banho, muletas e andador
Data da Assinatura da Ata de Registro: 07/11/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 186/22 – Processo nº. 327/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: FUNDITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FUNDIDOS 
LTDA
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Troféus
Valor Global: R$ 73.017,00 (setenta e três mil e dezessete reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 16/11/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 012/22 – Processo nº. 316/22
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: IZABELA PAIXÃO FERRER
Objeto: Concessão para uso e exploração remunerada do quios-
que 02 – Lanchonete – Praça Romeu Bretas
Valor mensal de oferta: R$ 1.010,00 (um mil e dez reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/11/2.022

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 014/2022 – PROCES-
SO nº. 328/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NAVE BALADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME
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Objeto: Contratação de empresa responsável pela realização se 
Show Artístico musical da dupla ZÉ NETO E CRISTIANO, que 
acontecerá no dia 09 de dezembro de 2.022, na 52° EMAPA, que 
se realizará no período de 02 de dezembro a 11 de dezembro de 
2.022, no Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel
Valor Global: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 07/10/2022

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 015/2022 – PROCES-
SO nº. 329/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
LTDA
Objeto: Contratação de empresa responsável pela realização se 
Show Artístico musical da dupla MAIARA E MARAISA, que aconte-
cerá no dia 11 de dezembro de 2.022, na 52° EMAPA, que se reali-
zará no período de 02 de dezembro a 11 de dezembro de 2.022, no 
Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel
Valor Global: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 07/10/2022

TERMO ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 – PROCESSO N° 438/2021 
(Contrato n° 070/2022), fica aditado o valor de R$ 243.756,00 (du-
zentos e quarenta e três mil setecentos e inquenta e seis reais) 
com a empresa HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA do total do 
contrato, objetivando a contratação de especializada a realização 
de plantões médicos de urgência e emergência no Pronto Socorro 
Municipal. Assinatura do Termo Aditivo: 07/10/2.022.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 073/2022 – PROCESSO N° 140/2022 (Contrato n° 
080/2022), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa GENTE SEGURADORA SA, objetivando a con-
tratação de empresa de seguros para veículos da Secretaria da 
Saúde, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 28 de 
junho de 2.023, no valor global de R$ 6.320,00 (seis mil trezentos 
e vinte reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 053/2021 – PROCESSO N° 425/2021 (Contrato n° 
258/2021), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa MED NEWS GESTÃO EM SAÚDE LTDA, ob-
jetivando a contratação de empresa para prestação de serviços 
médicos de Clínico Geral para atender na Penitenciária Nelson 
Marcondes do Amaral, com prorrogação do prazo de vigência 
contratual até 20 de dezembro de 2.023, no valor global de R$ 
153.792,00 (cento e cinquenta e três mil setecentos e noventa e 
dois reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADO o Lote 01 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 142/22 
– PROCESSO N° 268/22, objetivando o registro de preços para 
futura aquisição de materiais de cozinha para atender todas as uni-
dades pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogado em: 16/11/2.022. Regiane de Arruda Daffara – Secretá-
ria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância 
Turística de Avaré.

Fica REVOGADO os itens 05 e 08 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
171/22 – PROCESSO Nº. 304/22, objetivando Registro de Preços 
para futura aquisição de câmara de vacina e freezer para aten-
der os Setores da Vigilância Epidemiológica e demais Unidades 
de Saúde, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revoga-
do em: 11/11/2022. Roslindo Wilson Machado – Secretário Munici-
pal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 189/22 – PROCESSO Nº. 335/22, objetivando Registro 
de Preços para futura aquisição de alimentos para marmitas aos 
funcionários da “52ª EMAPA”, conforme preceitua o artigo 49, pri-
meira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal. Revogada em: 16/11/2022. Ronaldo Souza Vilas Boas – 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.

INEDITORIAIS

Convocação	014/2022	–	CMDCA	
Reunião	Ordinária	–	22	novembro	22

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros 
Conselheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária 
que ocorrerá no dia 22/11/2022 – Terça – Feira, às 14:00h, na sala 
dos Conselhos, na Pça  Prefeito Romeu Bretas, s/n – Concha 
Acústica.
Pauta:1. Leitura da ata extraordinária de outubro;
2. Edital Chamamento Público FUMCAD 2022 –– apresentação da 
minuta do Edital 
2 Comissão Organizadora da Conferência – definição de tarefas 
na conferência.
5.Outros assuntos: 
Contamos com a presença de todos. No caso de imprevistos, fa-
vor comunicar por escrito, com antecedência, no e-mail: (cmdca@
avare.sp.gov.br).
 
Atenciosamente,

Estância Turística de Avaré, aos 16 de novembro de 2022.

	Alexandra	P.	A.	Homem	de	Mello.
Vice	–	Presidente	do	CMDCA	

Gestão	2021-23

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL DE AVARÉ

1. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE TER-
MO	DE	COLHEITA	DE	AMOSTRA	TCA	Nº	038	-	Processo	/	pro-
tocolo	nº	807/22
Programa Paulista de Alimentos – Laudo insatisfatório para rotu-
lagem
Razão Social: A.M.G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.
ALIMENTÍCIOS LTDA  -  CNPJ 25.002.620/0001-90
Endereço: Rodovia SP 222, s/nº KM95  
Município: Pariquera-Açu/SP   CEP 11930-000

2. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE CO-
LETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE AGROTÓXICOS - 
Processo	/	protocolo	nº	724/22	e	nº	1599/22	
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Atendimento ao Programa de Pesquisa de Agrotóxicos 2022 / Água 
– Laudos satisfatórios
Razão Social: SAÍDA DO TRATAMENTO 
Endereço: Rua Anacleto Pires, 1655
Município: Avaré/SP   CEP 18708-050

3. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE TER-
MO	DE	COLHEITA	DE	AMOSTRA	TCA	Nº	035	-	Processo	/	pro-
tocolo	nº	559/22
Programa Paulista de Agrotóxico em Alimentos – Laudo satisfatório
Razão Social: JAIME FERNANDES E CIA LTDA EPP 
CNPJ 61.714.424/0001-02
Endereço: Rua Terencio da Costa Dias, 300 Pav.GC Mod164
Município: Sorocaba/SP   CEP 18052-200

4. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE TER-
MO	DE	COLHEITA	DE	AMOSTRA	TCA	Nº	036	-	Processo	/	pro-
tocolo	nº	808/22
Pronama Pró Iodo – Laudo satisfatório
Razão Social: NORTE SALINEIRA S.A IND. E COMÉRCIO NOR-
SAL
CNPJ 08.249.021/0011-29
Endereço: Rod. BR 110 KM01 Zona Suburbana 
Município: Areia Branca/RN   CEP 59.655-000
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EVENTO

Confira a programação 
completa da 52ª Emapa
Maior festa com os portões abertos do país traz grandes 
shows, rodeio, exposições e muitas outras atrações

Uma ampla progra-
mação faz parte da 52ª 
Exposição Municipal 
Agropecuária e Indus-
trial de Avaré (Emapa). 
A maior festa com por-
tões abertos do país 
será realizada entre 2 e 
11 de dezembro. 

Grandes shows, 
rodeio em touros e 
cavalos, cavalgada, 
exposições, leilões, 
competições das mais 
variadas raças e bailão 
gaúcho todos os dias, 

2 de dezembro 
Entrada dos animais das 
raças Nelore, Simental 
Brasileiro, Simental Lei-
teiro, Simlandês, Wa-
gyu, Tabapuã, Guzerá, 
Santa Gertrudis, Giro-
lando e Gir. Shopping 
de venda de animais 2 
a 11 de dezembro
Abertura oficial 
Inauguração da Arena 
de Eventos às 20 horas 
Rodeio Qualify
Show com César Me-
notti & Fabiano e Israel 
& Rodolffo 

3 de dezembro 
Prova de Ranch Sorting
Rodeio Qualify
Show com Alok

4 de dezembro 
Prova de Ranch Sorting
Rodeio Qualify
Show com Ana Castela 

5 de dezembro 
Torneio Leiteiro de 5 a 8 
de dezembro 

6 de dezembro 
Manejo Reprodutivo de 
Bovinos das 8 às 10 h 
(tatersal)
Manejo Reprodutivo de Ovi-
nos das 10 às 12 h (tatersal)

Pesagem Oficial das ra-
ças Wagyu e Santa Ger-
trudis

7 de dezembro 
II Fórum Internacional 
de Grãos Orgânicos da 
8 às 17 h
Pesagem Oficial dos 
animas das raças Nelo-
re, Tabapuã e Guzerá

8 de dezembro 
Curso de juízes da Raça 
Wagyu
Julgamento do Torneio 
Leiteiro de 8 a 10 de de-
zembro 
Pesagem Oficial dos 

Programação

animais das raças Si-
mental Brasileiro, Si-
mental Leiteiro
Julgamento dos ani-
mais da raça Santa Ger-
trudis
Julgamento do Torneio 
Leiteiro 8 a 10 de de-
zembro 
Final Nacional de Ro-
deio de Touros e Cava-
los 2022
Show com Barões da 
Pisadinha

9 de dezembro 
Curso de Juízes da raça 
Wagyu

Leilão Virtual Fazenda 
Serrinha e convidados 
às 20h30 (Canal Terra 
Viva)
Julgamento dos ani-
mais das raças Nelore, 
Wagyu e Tabapuã
Final Nacional de Ro-
deio de Touros e Cava-
los 2022
Show com Zé Neto & 
Cristiano

10 de dezembro 
Shopping Virtual de Ven-
das de animais das 19 às 
22 h (Canal Terra Viva)
Julgamento dos ani-

mais das raças Simental 
Brasileiro, Simental Lei-
teiro, Simlandês, Wa-
gyu, Tabapuã, Girolan-
do e Santa Gertrudis
Final Nacional de Ro-
deio de Touros e Cava-
los 2022
Show com Wesley Safadão

11 de dezembro 
Cavalgada
Queima do Alho
Final Nacional de Ro-
deio de Touros e Cava-
los 2022
Show com Maiara & 
Maraísa

além de estandes com 
implementos e pro-
dutos ligados ao setor 
agropecuário, são algu-
mas das atrações. 

Há opções para toda 
a família. A edição vai 
contar com praça de 
alimentação, parque de 
diversões e estaciona-
mento com seguro no 
valor de R$ 30.

Arena de Eventos 
Outra grande atra-

ção da 52ª Emapa é a 
Final Nacional de Ro-

deios (FNR) que será 
realizada entre 8 e 11 
de dezembro.

Com cavalos e tou-
ros e a participação de 
atletas de nível interna-
cional, o evento marca 
a inauguração da Arena 
de Eventos Avaré.

Essa é a primeira vez 
que a competição da 
Confederação Nacional 
de Rodeio (CNAR) será 
encerrada fora de Barre-
tos, cidade que é referên-
cia mundial no esporte.

Avaré foi escolhida 
graças aos investimen-
tos que a Prefeitura 
vem fazendo em in-
fraestrutura. O espaço 
que será inaugurado na 
ocasião tem capacida-
de para 40 mil pessoas.

A 52ª Emapa é uma 
realização da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré. 
O evento tem o patro-
cínio da UniFSP e apoio 
da CNAR e Organização 
Estrela. Confira a progra-
mação diária da feira.


