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LEGISLATIVO

EXTRATO DE EDITAL - REPETIÇÃO

Processo Licitatório nº 15/2020 – Tomada de Preço nº 02/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução 
de obras e serviços referentes à reforma da atual sede da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, com fornecimento 
de material, mão de obra e equipamentos necessários, de acordo 
com as condições e exigências contidas no Edital e seus anexos.
ENTREGA DOS ENVELOPES: 11 de março de 2021, às 9h25min;
ABERTURA DOS ENVELOPES:  11 de março de 2021, às 9h30min.
DATA DA VISITA TÉCNICA: poderá ser realizada durante todo o 
período até o dia 10 de março de 2021, das 09 às 12h e das 14h às 
17h, devendo ser agendada, antecipadamente, junto ao Departa-
mento de Licitações da Câmara.
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, Av. Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina – Avaré/SP. 
Fone: (14) 3711.3092. O Edital completo também poderá ser aces-
sado através do site: http://www.camaraavare.sp.gov.br 

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADOS

01. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 227 de 22/12/2020, protocolo/processo nº 2019/20 de 
22/12/2020, 
AIP nº 214 de 22/12/2020, protocolo/processo nº 2020/20 de 
22/12/2020
Interessado: VANDERLEI RAMOS AVARÉ
CPF/CNPJ: 11.063.069/0001-80
Endereço: Estrada Rural Avaré Ponte Alta km 06 s/nº
02. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 680 de 09/12/2020, protocolo/processo nº 1939/20 de 
09/12/2020, 
AIP nº 280 de 20/01/2021, protocolo/processo nº 141/21 de 
20/01/2021
Interessado: FÁBIO SEBASTIÃO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 96.569.689/0008-43
Endereço: Av. Prefeito Paulo Novaes, 752
03. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 802 de 04/12/2020, protocolo/processo nº 1917/20 de 
07/12/2020, 
AIP nº 280 de 20/01/2021, protocolo/processo nº 141/21 de 
20/01/2021
Interessado: RAIA DROGASIL S/A FILIAL 194
CPF/CNPJ: 61.858.865/0251-46
Endereço: Praça da Independência, 91
04. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 803 de 04/12/2020, protocolo/processo nº 1906/20 de 
04/12/2020, 
AIP nº 703 de 06/01/2021, protocolo/processo nº 025/21 de 
06/01/2021
Interessado: DROGARIA SÃO PAULO S/A
CPF/CNPJ: 61.412.110/0537-80
Endereço: R: Domiciano Santana,1283
05. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 804 de 07/12/2020, protocolo/processo nº 1916/20 de 
07/12/2020, 
AIP nº 704 de 06/01/2021, protocolo/processo nº 024/21 de 
06/01/2021
Interessado: RAIA DROGASIL S/A
CPF/CNPJ: 61.585.865/1338-95
Endereço: R: Domiciano Santana,1283
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SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL - DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2021
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6123/2021 de 04/01/2021, considerando exoneração de Jorge 
Alves Schimidt Filho,e não comparecimento do 19º classificado  
CONVOCA os classificados do Concurso Publico 002/2018, ho-
mologado 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 ENFERMEIRO, 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, munido dos documentos abaixo descritos, si-
tuado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para 
orientação do procedimento admissional, (nomeação, exames mé-
dicos) 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))
20º   GRAZIELE DE PAULA COELHO

Estância Turística de Avaré, aos 19 de Fevereiro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO  ENFERMEIRO

DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende as tarefas que se des 
DO CARGO  tinam a planejar, organizar, exe 
(L.C.	188/2013)   cutar e supervisionar os serviços de 
enfermagem em postos de saúde, unidades de saúde e unidades 
assistenciais, empregando processos de rotina e ou específicos, 
zelando pela execução dos projetos, metas e rotinas de trabalhos, 
para garantir a prestação dos serviços, dentro dos padrões de qua-
lidade e quantidade estabelecidos, para possibilitar a proteção e a 
recuperação da saúde individual ou coletiva no município, na exe-
cução de programa de saúde pública, visando atender legislação 
pertinente;

REQUISITO  Ensino superior completo e compe 
(L.C.	188/2013)	  tente registro no COREN.

JORNADA DE TRABALHO 30 horas semanais / 6 horas diárias

LOCAL E HORÁRIO A ser determinado pelo Secretário  
DE TRABALHO  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 
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos filhos e cpf  
(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

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
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2021 
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,  considerando justificativas contidas 
na CI 590115/20/SMS, , considerando  a desistência por não com-
parecimento do 25º 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 Outu-
bro 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 , 
munido (a) 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 entre-
ga 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))
26º   OSMAR LOPES CAVALCANTI
                                                             
Estância Turística de Avaré, aos 19 de Fevereiro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO  TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO SUMARIA Auxiliar no atendimento a pacientes 
LC 127/2010   sob a supervisão e orientação do 
médico e enfermeiro. Cumprir ou fazer cumprir prescrições médi-
cas 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 saú-
de, desenvolvidos pelo Município. Executa tarefas afins designa-
das pela chefia imediata.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo, Curso es-
pecífico 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 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 (meno-
res 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

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

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 017/2021 
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, em conformidade com o Decreto nº 

5868/2020, considerando justificativas contidas no Ofício nº 001/2021-
SME considerando a exoneração das servidoras  Aparecida Sonia 
de A Nishihara, Anunciata Aparecida de Oliveira Souza, Angela Mara 
Horacio, Eliana Pereira Rodrigues, Fatima Cristina Veiga Beninin, Fa-
biani Duarte Bagnatori, Maria Pierina Domiciano S Silvestre, Monica 
Almeida Neves e Sandra Terezinha Zechel e considerando o não 
comparecimento do 85º classificado e desistência do 86º classificado, 
CONVOCA , classificados do Concurso Publico 001/2018, homologa-
do através do Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publi-
cado em 20 de Julho de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para 
preenchimento de vagas do cargo/função de PEB I, 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, munido  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, entrega da documentação exigida, nome-
ação, exames médicos.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior. 

CARGO: PEB I
Classificação	 	 Nome	do	classificado	(a)
88º	 	 	 FABIANA	APARECIDA	MOREIRA		
   GREGORIO ROSA
89º	 	 	 DENISE	DE	FATIMA	DOMINGUES		
   DUARTE

Estância Turística de Avaré, aos 19 de Fevereiro de 2021
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO	 	 PEB	I	(Lei	2007/2016)
DESCRIÇÃO SUMARIA Compete ao Professor de Educa 
DO CARGO   ção Básica I e ao Professor de Edu-
cação Básica II, guardadas as características específicas do cam-
po de atuação: Participar da elaboração da proposta pedagógica 
de sua unidade escolar;Cumprir plano de trabalho, segundo a pro-
posta pedagógica da sua unidade escolar, e o calendário escolar; 
Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccio-
nando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe 
de orientação pedagógica; Ministrar aulas, repassando aos alunos 
os conteúdos definidos nos planos de aula; Orientar os alunos na 
formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao 
seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e 
didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Controlar e 
avaliar o rendimento escolar dos alunos; Estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menos rendimento; Encaminhar, 
bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição 
das atividades, conteúdos desenvolvidos e conceitos ao diretor da 
U.E em que está lotado; Colaborar e participar na organização das 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comuni-
dade; Participar de reuniões com pais e com outros profissionais 
de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento 
e outros eventos, quando solicitado; Participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo 
de ensino – aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 
Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem 
ou correção de seus problemas junto aos alunos de rede municipal 
de ensino; Participar de projetos de conscientização das famílias 
para a necessidade do exercício da cidadania, ética, bem como 
frequência escolar das crianças do Município; Realizar pesquisar 
na área de educação; Executar outras atribuições afins.
REQUISITO  Graduação em curso superior de 
(LEI	2007/2016)   licenciatura plena em Pedagogia 
com habilitação específica ou em curso normal superior 
CARGA HORÁRIA  30 horas aulas semanais 

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 autenticado da Graduação em curso supe-
rior de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica 
ou em curso normal superior 
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos filhos (meno-
res de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (fórum)
01   Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

Notificação	-	Processos/expedientes	conclusos	
para ciência  

Notificação do(s) despacho (s), dos processos/ expedientes abaixo 
relacionados, conclusos, à disposição para ciência dos interessa-
dos, no Departamento de Recursos Humanos /Depto. de Pessoal, 
de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, a saber:                                                                                                                                    

Data: 19/02/2021
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Diante da circulação de infor-
mações falsas a respeito de datas, a 
Secretaria Municipal da Saúde vem 
a público detalhar o cronograma ofi-
cial da vacinação contra a Covid-19

Conforme já foi anunciado, a eta-
pa atual é voltada para idosos com 
idade entre 85 e 89 anos. A primeira 
fase já havia imunizado munícipes a 
partir de 90 anos.

Já a aplicação em idosos a partir de 
80 anos deve começar em 1º de mar-
ço. A pasta reitera que não há informa-
ções sobre as etapas seguintes, já que 
as mesmas dependem da disponibili-
zação de novos lotes da vacina.   

No momento, a Secretaria Muni-
cipal da Saúde aguarda a orientação 
dos governos estadual e federal para 
divulgar novas informações.

Confira o calendário oficial da 
vacinação contra a Covid-19

Locais de vacinação
Idosos entre 85 e 89 anos recebem 

a primeira dose no Centro de Saúde I 
(Postão da Rua Acre), das 8 às 16 horas. 
O endereço é Rua Acre, nº 1281.

Outra opção é o sistema drive-th-
ru no Parque Fernando Cruz Pimentel 
(Emapa). A aplicação acontece das 8 às 
11 e das 13 às 16 horas na área coberta 
localizada no interior do recinto. 

Acamados
Idosos acamados ou com dificul-

dade de locomoção que se enqua-
drem no público-alvo vão receber a 
vacina no próprio domicílio. 

Basta entrar em contato com a Vi-
gilância Epidemiológica pelo telefone 
(14) 3711-2403 ou procurar a unida-
de de saúde mais próxima para infor-
mar os dados do paciente. 

Etapa atual da imunização é voltada para 
idosos com idade entre 85 e 89 anos

A Secretaria Municipal da Saúde 
informa que já foram aplicadas 5171 
doses da vacina contra a Covid-19 
em Avaré. 

O novo balanço se refere a dados 
computados até quinta-feira, 18. De 

Mais de 5 mil pessoas receberam vacina 
contra a Covid-19, detalha a Saúde
Novo balanço traz dados registrados até quinta-feira, 18 de fevereiro

acordo com a pasta, 4081 pessoas re-
ceberam a primeira dose. Outras 1090 
já receberam as duas aplicações.  

Ainda segundo a pasta, o muni-
cípio recebeu até o momento 4781 
doses da Coronavac e 1060 doses da 

Oxford, totalizando 5841. 
Público-alvo

O atual estágio da imunização 
engloba pessoas com idade entre 85 
e 89 anos. Segundo o calendário do 
Governo Estadual, idosos a partir de 

80 anos começam a ser imunizados 
em 1º de março. 

Não há informações sobre as fa-
ses posteriores, já que a continuidade 
da vacinação depende da liberação 
de novos lotes.
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EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal da Educa-
ção deu início ao ano letivo no último 
dia 8 de fevereiro. O retorno às ativi-
dades presenciais aconteceu na sex-
ta-feira, 19, de forma facultativa, com 
as salas atendendo 35% dos alunos 
em virtude da fase do Plano SP na 
qual Avaré atualmente se encontra. 

Como a etapa é opcional, as unida-
des escolares disponibilizaram um ter-
mo de compromisso para os responsá-
veis que optaram pela permanência do 
estudante no ensino remoto. 

Entre os dias 8 e 12 foram elabo-
radas atividades impressas para aten-
der alunos que se enquadram nesse 
contexto, além da oferta da platafor-
ma digital como complementação 
pedagógica “Estude em Casa”. 

Retorno seguro 
Através da normativa 001/2021, a 

Secretaria Municipal da Educação ado-
tou medidas para garantir a retomada 
segura das atividades presenciais.

Todas as unidades implementa-
ram o Plano de Retomada atendendo 
o plano de contingência dos proto-
colos sanitários conforme determina-
do pela legislação. 

Funcionários da rede municipal 
participaram de treinamentos sobre a 
utilização dos materiais de proteção 
(EPIs) ofertados pela Secretaria Muni-
cipal da Saúde. 

Além do treinamento, as 40 uni-
dades educacionais receberam mate-
riais de prevenção à Covid-19, como 
também materiais de higienização: 
álcool em gel, máscaras descartáveis, 
toucas, aventais, jalecos, dispenser, 
papel interfolha, álcool 70% e álcool 

Rede municipal de ensino 
reinicia aulas presenciais
Retomada acontece após adoção de série de medidas de segurança, ressalta a pasta

92%, sabonete líquido e água sanitá-
ria, garantindo a proteção de alunos, 
funcionários e professores.

As unidades já haviam recebido 
alguns materiais de proteção em 
2020, tais como máscara, álcool em 
gel, óculos de proteção luvas descar-
táveis de procedimento, aventais, e 
termômetro digital para aferimento 
de temperatura.

“As escolas estão cumprindo com 
responsabilidade os protocolos sani-
tários como o distanciamento social, 
demarcações, cartazes com informa-
ções visuais sobre proteção e orien-
tação, aferimento de temperatura 
dentro da unidade, a obrigatorieda-
de do uso de máscara e higienização 
das mãos com álcool em gel, além de 
monitoramento”, ressalta a pasta. 

Cada unidade estabeleceu a sua co-
missão escolar para monitoramento do 
ambiente educacional visando atender 
a todos os protocolos e registrar casos 
suspeitos, afastamentos e testes rea-
lizados no Sistema de informações e 
Monitoramento da Educação para o 
Covid-19. Com isso, será possível con-
sultar dados de pessoas que tiveram 
contato com o coronavírus. 

Transporte escolar 
A Educação ressalta ainda que o 

transporte escolar atenderá os alu-
nos de forma segura, já que os cole-
tivos serão higienizados diariamente 
antes de depois do uso. 

Os monitores atenderão a proto-
colos como higienização das mãos, 
aferição de temperatura, uso cons-
tante de máscara. O aluno que apre-
sentar temperatura acima de 37,5 

não poderá entrar no micro-ônibus. 
A Secretaria Municipal da Educa-

ção informa ainda que mantém um 
Plano de Ações e Plano de Retomada 

e se coloca à disposição da popula-
ção para esclarecer eventuais dúvi-
das. O contato pode ser feito pelo 
telefone (14) 3711-2211. 
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INFRAESTRUTURA

A Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré promove no dia 4 de março 
um procedimento licitatório com o 
objetivo de contratar a empresa res-
ponsável pela pavimentação asfáltica 
da Avenida Doutor Antonio Sylvio da 
Cunha Bueno. 

O projeto também prevê a ins-
talação de sarjetas, calçada e gale-

Prefeitura prepara
pavimentação da
Avenida Cunha Bueno

rias pluviais. A Concorrência Pública 
02/2021 acontece às 10 horas. 

A melhoria é um convênio com o 
Ministério do Desenvolvimento Re-
gional.

O acordo prevê a liberação de R$ 
955 mil para o custeio da obra. Já a 
contrapartida do município está fixa-
da em R$ 155.925,85 mil.  

Licitação prevista para 4 de março prevê contratação de empresa responsável pela obra
A avenida aberta em 1980 tem cer-

ca de 2 mil metros de extensão e é hoje 
uma das mais importantes da cidade.

Via marginal à Rodovia João Mellão 
(SP-255), a “Cunha Bueno” interliga o 
Parque Industrial Jurumirim à Brabân-
cia, passando lateralmente ao Lago 
Bertha Bannwart, até a rua Oswaldo 
Brito Benedetti.

Com isso, abre-se uma nova op-
ção no trajeto para os bairros da 
Zona Sul, como o Jardim Di Fiori e 
Vila Operária, entre outros.  

Ela também é o primeiro acesso 
para quem vem pela SP-255 da Re-
presa Jurumirim. A avenida também 
está ligada à Avenida Anápolis, uma 
das principais vias de acesso à cidade.

Acontece no dia 3 de março o 
procedimento licitatário que prevê 
a contratação de empresa respon-
sável pela execução de pavimenta-
ção asfáltica no Terras de São José.

Trata-se da Fase II do projeto de 
melhoria desenvolvido pela Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré.

De acordo com o projeto, a 
etapa vai contemplar a Rua Dieter 
Glaser, Rua Antonio Pilar, Rua dos 
Eucaliptos, Rua dos Gorocaias, Rua 

Maria Gabriela Pedroso, Rua Ar-
mando Silveira e Rua André Jurado.

A obra é um convênio com o 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional, que vai disponibilizar 
R$ 960.019 mil para custeio do 
empreendimento. Outros R$ 

125.740,47 mil integram a contra-
partida do município. 

Pavimentação 
vai chegar a 
outras ruas
do Terras de

São José   
Licitação da Fase II 

do projeto acontece 
no dia 3 de março 
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ESPORTES

A Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer finalizou os procedimen-
tos para a locação do Estádio Paulo 
Araújo Novaes, onde fica o campo do 
São Paulo Futebol Clube de Avaré.

Localizado na Avenida Pinheiro 
Machado, nº 704, o espaço será utili-
zado para a realização de treinos, au-
las de escolinha de futebol, campeo-
natos e jogos regionais, inclusive aos 
finais de semana e feriados. 

De acordo com a pasta, a propos-
ta é deixar o local preparado para a 
volta das atividades após o fim da 
pandemia do novo coronavírus.

Fundado em 1946, o São Paulo 
Futebol Clube de Avaré inaugurou o 
seu estádio em 1951. 

Secretaria de Esportes assina contrato 
para locação do campo do São Paulo

Documentos como Alvará, Imposto 
Sobre Serviço (ISS Fixo) e 2ª via do IPTU 
podem ser emitidos eletronicamente. 

O objetivo é utilizar a tecnologia 
para facilitar a vida do cidadão, além 
de garantir mais segurança em tem-
pos de pandemia. 

Passo a passo 
O contribuinte deve acessar o 

site avare.sp.gov.br e se dirigir à área 
“Acesso Rápido”, na parte inferior da 
página eletrônica. 

Clicando nos botões “IPTU – 2ª Via” 
ou “Alvará/ISS”, o usuário será direcio-
nado para o formulário. Em seguida, 
basta inserir a Inscrição Municipal (IM), 
incluindo o ponto e as letras maiúscu-

TRIBUTOS

Alvará, ISS Fixo e 2ª via do IPTU podem ser emitidos eletronicamente
Botões com acesso direto aos documentos estão disponíveis no site avare.sp.gov.br

las, digitar os caracteres de segurança e 
imprimir o documento. 

Caso não disponha de carnê antigo, o 
contribuinte pode solicitar a IM por meio 
do e-mail cadastro@avare.sp.gov.br ou 
pelo telefone (14) 3711-2560. 

Outras informações podem ser 
obtidas no Departamento de Tributa-
ção (3711-2561) e no Departamento 
de ISS/Alvará (3711-2532). 

Outros documentos
Localizado acima do “Acesso Rá-

pido”, o ícone “Serviços Online” per-
mite ainda a emissão de certidões e 
a consulta de cadastro e protocolos 
em andamento, entre outras opções. 

Espaço será utilizado para a realização de treinos, aulas de escolinha de futebol e
campeonatos regionais
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LICITAÇÃO

SEC. DE FAZENDA

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
055/21 – RUA IUGUSLÁVIA – 4.224.007-000 – LOR – LIMPEZA
056/21 – RUA IUGUSLÁVIA – 4.224.008-000 – CFMR – LIMPEZA
057/21 – RUA IUGUSLÁVIA – 4.224.009-000 – CFMR – LIMPEZA
058/21 – RUA IUGUSLÁVIA – 4.224.010-000 – CFMR – LIMPEZA
059/21 – RUA IUGUSLÁVIA – 4.224.011-000 – CFMR – LIMPEZA
060/21 – RUA TCHECOSLOVÁQUIA – 4.224.012-000 – CKO – 
LIMPEZA
061/21 – RUA TCHECOSLOVAQUIA – 4.225.007-000 – CFMR – 
LIMPEZA
062/21 – RUA TCHECOSLOVÁQUIA – 4.225.008-000 – GF – LIMPEZA
063/21 – RUA TCHECOSLOVAQUIA – 4.225.009-000 – GF – LIMPEZA
064/21 – RUA HUNGRIA – 4.225.016-000 – DRBJ – LIMPEZA
065/21 – RUA HUNGRIA – 4.225.017-000 – GF – LIMPEZA
066/21 – RUA HUNGRIA – 4.225.018-000 – GF – LIMPEZA
067/21 – AVENIDA MADRE PAULINA – 2.172.006-000 – CHR – 
LIMPEZA
068/21 – AVENIDA MADRE PAULINA – 2.172.002-000 – CAC – 
LIMPEZA
069/21 – AV PLINIO DE A. SAMPAIO – 2.190.002-000 – OCF – 
LIMPEZA
070/21 – AV PLINIO DE A. SAMPAIO – 2.190.002-000 – OCF – 
LIMPEZA
071/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.061.007-000 – VC – LIMPEZA
072/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.061.006-000 – JAM – LIMPEZA
073/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.061.005-000 – IBIAÇU – LIMPEZA
074/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.061.004-000 – RL – LIMPEZA      
075/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.061.001-000 – IBIAÇU – LIMPEZA
076/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.060.012-000 – IBIAÇU – LIMPEZA
077/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.060.013-000 – MVA – LIMPEZA     
078/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.060.010-000 – SDCB – LIMPEZA
079/21 – AVENIDA MARIO COVAS – I.060.009-000 – JGOB – LIMPEZA
080/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.060.008-000 – RFC – LIMPEZA
081/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.060.008-000 – DTSI – LIMPEZA
082/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.060.006-000 – CAP – LIMPEZA
083/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.060.005-000 – ERMS – LIMPEZA
084/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.060.004-000 – ERMS – LIMPEZA
085/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.060.003-000 – SAB – LIMPEZA
086/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.060.002-000 – SAS – LIMPEZA
087/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.060.001-000 – IBIAÇU – LIMPEZA
088/21 – RUA DIRCE G. DAMIÃO – I.062.007-000 – JIA – LIMPEZA
089/21 – RUA DOMINGOS CASSETARI – I.062.014-000 – LHCJ 
– LIMPEZA
090/21 – RUA DOMINGOS CASSETARI – I.063.007-000 – MAD 
– LIMPEZA
091/21 – RUA MARINA LANDI – I.063.014-000 – RTR – LIMPEZA
092/21 – AV GOV. MARIO GOVAS – I.065.008-000 – IBIAÇU – 
LIMPEZA
093/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.057.015-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
094/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.057.017-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
095/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.057.012-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
096/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.057.008-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
097/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.054.004-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
098/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.054.002-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
099/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.054.006-000 – 
MESO – LIMPEZA
100/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.054.013-000 – ARJ 
– LIMPEZA
101/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.057.028-000 – 
IBIAÇU - LIMPEZA
102/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.051.012-000 – 
AMSL – LIMPEZA
103/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.055.003-000 – 
ECC – LIMPEZA
104/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.054.025-000 – 
DGB – LIMPEZA

105/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.054.024-000 – 
RCGJ – LIMPEZA 
106/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.054.023-000 – 
SLC – LIMPEZA
107/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.002-000 – VRS 
– LIMPEZA
108/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.012-000 – JCN 
– LIMPEZA
109/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.013-000 – 
RGRA – LIMPEZA
110/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.016-000 – JJAC 
– LIMPEZA
111/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.051.003-000 – SAS 
– LIMPEZA
112/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.054.026-000 – 
OAS – LIMPEZA
113/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.051.008-000 – DPL 
– LIMPEZA
114/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.055.011-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA
115/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.054.017-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA
116/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.055.005-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA
117/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.055.002-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA
118/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.051.010-000 – JFOJ 
– LIMPEZA
119/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.055.001-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA
120/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.046.006-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA
121/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.046.005-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA
122/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.054.022-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA
123/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.054.021-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA
124/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.057.024-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA
125/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.057.023-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA
126/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.057.022-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA
127/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.057.021-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA
128/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.007-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
129/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.005-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
130/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.008-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
131/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.011-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
132/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.014-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
133/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.017-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
134/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.051.005-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
135/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.051.007-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
136/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.051.009-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
137/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.051.011-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
138/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.057.020-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA
139/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.055.016-000 – IBIA-
ÇU – LIMPEZA

NOTIFICAÇÕES:
1588/20 – RUA MIGUEL CHIBANI – 3.290.041-000 – AMAG - LIMPEZA
255/21 – RUA GOIÁS – 2.006.042-000 – IA – SOM 
256/21 – RUA GOIÁS – 2.006.042-000 – IA – SOM 
258/21 – RUA JOÃO CARVALHO – 4.326.026-000 – SOM
260/21 – RUA ESPIRITO SANTO – 1.041.006-000 – BG – SOM 
267/21 – RUA AMANDO DE OLIVEIRA GARCIA – 4.152.002-000 
– VABQ – MATERIAL
273/21 – AV SALIM ANTONIO CURIATTI – 3.207.006-000 – GNG 
– LIMPEZA
274/21 – RUA ACRE – 3.092.039-000 – CT – LIMPEZA

275/21 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.288.014-000 – 
JKAR – LIMPEZA
276/21 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.289.037-000 -  
ASM - LIMPEZA
277/21 – RUA ANTONIO ROSSITO – 4.619.005-000 – MVVS – 
LIMPEZA 
280/21 – RUA AMAZONAS – 2.086.002-000 – LSVP – LIMPEZA 
281/21 – RUA SERGIPE – 1.016.010-000 – JCS – LIMPEZA
282/21 – RUA RIO GRANDE DO SUL – 1.011.014-000 – VHFA – 
LIMPEZA
283/21 – RUA SÃO VICENTE – 2.072.007-000 – AG – LIMPEZA
285/21 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.618.005-000 – GJP 
– LIMPEZA
287/21 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.557.014-000 – EOR 
– LIMPEZA
288/21 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.558.015-000 – VAR 
– LIMPEZA
291/21 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.560.007-000 – FRR 
– LIMPEZA
291/21 – RUA QUINZE DE SETEMBRO – 2.109.001-000 – VDCJ 
– DEPÓSITO IRREGULAR
303/21 – RUA NAIRO HOFFMAN – 4.674.011-000 – SHF – SOM 
304A/21 – RUA SERGIPE – 2.047.020-000 – LFF – SOM 
304/21 – RUA SERGIPE – 2.047.020-000 – LFF – SOM 
305/21 – RUA MATEUS SUGIZAKI – 5.367.017-000 – LEIL – SOM 
306/21 – RUA ANTONIO CARLOS DIAS – 5.395.004-000 – RJMF 
– SOM
307/21 – ALAMEDA SCORPIONS – F.035.021-000 – PS = SOM 
308/21 – RUA HEITOR DE BARROS – 5.213.006-000 – LAC – SOM 

AVISOS DE EDITAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2021 – PROCESSO Nº. 
056/2021
Objeto: Concessão de espaço público para uso e exploração re-
munerada do Quiosque 02 na Praça Romeu Bretas de Avaré, con-
forme edital.
Data de Encerramento: 24 de março de 2021 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 24 de março de 2021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 19 de fevereiro de 2.021 – Olga Mi-
tiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2021 – PROCESSO Nº. 
068/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para recapeamento as-
fáltico na Avenida Anápolis, Rua Jango Pires e trecho entre a Rua 
Lineu Prestes e Avenida João Vitor de Maria, conforme edital.
Data de Encerramento: 25 de março de 2021 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 25 de março de 2021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 19 de fevereiro de 2.021 – Olga Mi-
tiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	033/2021	–	PROCESSO	Nº.	058/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de medi-
camentos para atendimento de pacientes com processos adminis-
trativos com pareceres favoráveis da CASE
Recebimento das Propostas: 23 de fevereiro de 2.021 das 08 horas 
até 05 de março de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 05 de março de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 10 de março de 2.021 às 
09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 19 de fevereiro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.
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PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	034/2021	–	PROCESSO	Nº.	059/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de medi-
camentos para a rede básica e ambulatório DST/AIDS
Recebimento das Propostas: 25 de fevereiro de 2.021 das 08 horas 
até 09 de março de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 09 de março de 2.021 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 15 de março de 2.021 às 
09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 19 de fevereiro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 035/2021 – PROCESSO Nº. 060/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ferra-
mentas de construção
Recebimento das Propostas: 24 de fevereiro de 2.021 das 08 horas 
até 08 de março de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de março de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 08 de março de 2.021 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 19 de fevereiro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA a empresa FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPO-
RANGA, objetivando a contratação de empresa para a prestação 
de serviços de implantação de sistema pedagógico de ensino de 
Educação Infantil que ofereça suporte pedagógico e portal de edu-
cação na internet e fornecimento de material didático para Educa-
ção Infantil, conjuntos impressos (aluno e professor), relativa ao 
Pregão Presencial nº. 073/19 – Processo nº. 172/19. Homologado 
em: 18/01/2021.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 010/2021 – Processo nº. 050/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa MAPDATA 
TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, com valor to-
tal de R$ 4.906,60 (quatro mil, novecentos e seis reais e sessenta 
centavos), objetivando o fornecimento de 10 (dez) licenças de uso 
de software Microsoft Office 365 Business Open, com direito de 
atualização pelo período de 12 (doze) meses para atender as ne-
cessidades da Procuradoria-Geral do Município, conforme solicita-
ção da Secretaria Municipal de Gabinete, com fulcro no artigo 24 da 
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 
de fevereiro de 2.021. Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito 
da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 012/21 – Processo nº. 057/21
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à SOQUÍMICA LABORATÓ-
RIOS LTDA, com valor total de R$ 10.949,35 (Dez mil, novecentos 
e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), objetivando o 
fornecimento emergencial para de insumos para atender determi-
nação judicial, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2.021. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 014/2021 – Processo nº. 063/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa SWC 
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI, com valor total de R$ 
10.460,00 (dez mil, quatrocentos e sessenta reais), objetivando a 
aquisição emergencial de colchão com capa impermeável sob me-
dida para uso nas camas hospitalares do Pronto Socorro Municipal, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde, com fulcro 
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 18 de fevereiro de 2.021. Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 015/2021 – Processo nº. 064/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa CARLOS 
ROBERTO VERZIGNASSI 90329163868, com valor total de R$ 
3.519,96 (três mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e seis 
centavos), objetivando a aquisição emergencial de fechamento da 

bancada da recepção, com material acrílico transparente e estru-
turas de alumínio como suporte de proteção aos funcionários das 
farmácias municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
da Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 12 de fevereiro de 2.021. Ros-
lindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 010/2021 – Processo nº. 050/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉR-
CIO LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento 
de 10 (dez) licenças de uso de software Microsoft Office 365 Business 
Open, com direito de atualização pelo período de 12 (doze) meses 
para atender as necessidades da Procuradoria-Geral do Município
Valor Global: R$ 4.906,60 (quatro mil, novecentos e seis reais e 
sessenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 11/02/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 012/21 – Processo nº. 057/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA
Objeto: Aquisição emergencial para de insumos para atender de-
terminação judicial, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
da Saúde
Valor Global: R$ 10.949,35 (Dez mil, novecentos e quarenta e nove 
reais e trinta e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 11/02/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 014/2021 – Processo nº. 063/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SWC INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI
Objeto: Aquisição emergencial de colchão com capa impermeável 
sob medida para uso nas camas hospitalares do Pronto Socorro 
Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 10.460,00 (dez mil, quatrocentos e sessenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/02/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 015/2021 – Processo nº. 064/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CARLOS ROBERTO VERZIGNASSI 90329163868
Objeto: Aquisição emergencial de fechamento da bancada da re-
cepção, com material acrílico transparente e estruturas de alumínio 
como suporte de proteção aos funcionários das farmácias munici-
pais, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 3.519,96 (três mil, quinhentos e dezenove reais e 
noventa e seis centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 12/02/2.021

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade:	Pregão	Presencial	nº.	073/19	–	Processo	nº.	172/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA
Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de 
implantação de sistema pedagógico de ensino de Educação Infantil 
que ofereça suporte pedagógico e portal de educação na internet e 
fornecimento de material didático para Educação Infantil, conjuntos 
impressos (aluno e professor)
Valor Global: R$ 457.714,52 (quatrocentos e cinquenta e sete mil 
setecentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 18/01/2021

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 056/15 – PROCESSO N° 274/15 
(Contrato n° 213/15)
Considerando parecer jurídico de 23/12/2.020, que consta nos 
autos do processo, verificamos a necessidade de adequação na 
Cláusula Terceira do Termo de Prorrogação n° 664/2020, portanto 
os atos praticados por este setor deverão ser rerratificados e assi-
nados pelas partes, conforme segue:
Onde se lia:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 73.642,91 (setenta 
e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e um cen-
tavos), sendo R$ 6.136,90 (seis mil, cento e trinta e seis reais e 
noventa centavos) mensais.(…);
Agora se leia:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 62.633,52 (sessenta 
e dois mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centa-

vos), sendo R$ 5.219,46 (cinco mil, duzentos e dezenove reais e 
quarenta e seis centavos) mensais.(…);
Fica incluída um item na Cláusula Terceira do Termo de Prorroga-
ção n° 664/2020:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE VALOR DO TERMO 
DE PRORROGAÇÃO
No Termo de Prorrogação n° 664/2.020, da obrigação da Secreta-
ria Municipal da Saúde encaminhar a este Departamento de Lici-
tações, a solicitação para que seja realizado o reajuste contratual.
Fica assegurado ao Locatário, que no mês de março de 2.021, a Se-
cretaria Municipal da Saúde enviará ao Departamento de Licitações, 
solicitação para inclusão do reajuste de valor aplicando o índice do 
mês de março de 2.021 com Nota de Reserva de pre empenho da di-
ferença de valor, para que o Departamento de Licitação possa efetuar 
a alteração contratual, com reajuste do valor estipulado.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 008/18 – PROCESSO Nº 012/18 (Contrato nº 023/18), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 
objetivando o fornecimento de seguro de veículos pertencentes a 
Secretaria Municipal da Saúde, com prorrogação do prazo de vi-
gência contratual até 07 de fevereiro de 2.022, no valor global de 
R$ 1.675,00 (Um mil, seiscentos e setenta e cinco reais). Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Tu-
rística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 020/18 – PROCESSO Nº 044/18 (Contrato nº 066/18), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 
objetivando o fornecimento de seguro de veículos pertencentes a 
Secretaria Municipal da Saúde, com prorrogação do prazo de vi-
gência contratual até 27 de fevereiro de 2.022, no valor global de 
R$ 4.842,00 (Quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais). Ros-
lindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.
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INEDITORIAIS

CMPC – Conselho Municipal de Politica Cultural
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO

O CMPC (Conselho Municipal de Política Cultural) convoca os con-
selheiros eleitos pela Sociedade Civil em sua totalidade e os mem-
bros do poder público para a realização da Reunião do CMPC a se 
realizar no próximo dia 22 de Fevereiro de 2021, no Espaço Esta-
ção das Artes, situado na rua Coronel Coutinho, Braz II, Avaré n° 
995, com primeira chamada às 18:30 horas e início as 19:00 horas!
OBS: o Conselho ressalta que tomará todos os devidos cuidados 
quanto a distância regulamentar de 1,5 m de cada conselheiro, 
com a higienização tanto do local (que já fora escolhido por ser 
favorável a estas normas) quanto dos membros com uso de álcool 
gel e todos deverão estar munidos de máscaras.

A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 – Palavra da Presidente;
2 – Consolidar as Pautas das últimas reuniões;
3 – Acompanhamento do Plano de Cultura;
4 – Definir metas para as próximas reuniões;
5 – Mobilização dos Artistas de Avaré;

.Palavra Livre: Inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 minutos;
Agradecemos a disposição de todos e contamos com a colabora-
ção para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente     
Avaré, 18 de Fevereiro de 2021.

POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC
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OPORTUNIDADE

Inscrições vão 23 de 
fevereiro no site
botucatu.sp.senai.br

As indústrias de Avaré estão se 
transformando a cada dia e o futu-
ro exige mão-de-obra diferenciada e 
qualifi cada.

Senai oferece cursos profi ssio-
nalizantes para jovens de Avaré

Diante desse cenário, o Senai de 
Botucatu está com inscrições abertas 
para os cursos de aprendizagem in-
dustrial.

São 11 vagas para Mecânico de 
Usinagem com aulas no período da 
manhã. Há ainda 2 vagas do curso 
de Soldador no período da manhã e 
14 vagas no período da tarde. As ins-
crições vão até terça-feira, 23, no site 

botucatu.sp.senai.br. 
Parceira na iniciativa, a Prefeitura 

da Estância Turística de Avaré irá for-
necer transporte gratuito para as au-
las práticas presenciais. 

O interessado deve levar o Histó-
rico Escolar do Ensino Fundamental 
até a Casa do Cidadão, onde uma 
equipe auxiliará na inscrição. O ende-
reço é Rua Bahia, nº 1580. 

De acordo com a Secretaria de 
Indústria e Comércio, a expectativa é 
que os aprovados sejam contratados 
pelas empresas de Avaré. Ou seja, o 
participante estuda com um contra-
to de aprendizagem e ganhando um 
salário e benefícios.

Mais informações podem ser so-
licitadas através do telefone e What-
sApp (14) 3811-3600.


