CEMITÉRIO ABRE PARA
VISITAÇÃO NO FINADOS
Atendimento durante feriado religioso vai
das 8 às 17 horas
O Cemitério Municipal abre para visitação pública nesta segunda-feira, 2
de novembro, feriado de Finados.
O horário de atendimento é das 8 às 17 horas. A medida foi anunciada
pelo Governo Estadual.
Protocolos de segurança como uso de máscara e distanciamento estão mantidos.
Limpeza de túmulos
Já a limpeza de túmulos é permitida apenas até domingo, 1º de novembro, também das 8 às 17 horas, informa o setor.
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LEGISLATIVO
INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM
26 de OUTUBRO de 2020
INDICAÇÕES

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-para que crie um aplicativo, que possibilite denunciar aglomerações, como já foi feito em algumas cidades da região.
-por meio do setor competente, para que realize recapeamento asfáltico em todas as ruas do Bairro Terras de São José.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de
urgência segurança no Prédio do CAISMA.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no passeio
público coberto de mato na Rua Miguel Chibani/Bairro Paraíso.
-por meio do setor competente, para que realize melhorias no Campinho de Futebol da Rua José Rizzo Filho Viotti/Bairro Santa Elisa.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de
criar Cooperativas Agrícolas em nossa cidade.
-para que realizem limpeza nos córregos de nossa cidade, para
que não transbordem em razão das sujeiras entulhos que ficam
acumulados nos referidos córregos, acarretando enchentes.
-por meio do setor competente, para que realize avivamento na
pintura da faixa de pedestre em frente da Creche Jandira Pereira/
Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que realize avivamento na
pintura da faixa de pedestre na frente da Unidade Básica de Saúde
da Família no Bairro Brasil Novo.
-por meio do setor competente, para que realize manutenção das
guias e sarjetas de nossa cidade. Considerando que, com a manutenção das mesmas elas estarão aptas para fazer o escoamento
das águas pluviais e não ficaram acumuladas nas vias.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de
alocar um médico pediatra e ginecologista em todos os Postos de
Saúde de nossa cidade.
-para que realize limpeza no lixão da Praça Cruzeiro do Sul/Balneário Costa Azul.
-por meio do setor competente, para que providencie o término do
passeio público da Praça da Rua Mauro Soares de Oliveira confluência com a Alameda Duarte Pereira/Bairro Santa Elisa.
-para que realizem limpeza e manutenção constante em todas as
Praças dos bairros de nossa cidade.
-para que realize revitalização dos prédios públicos de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente, notifique o proprietário do terreno existente na Rua
Acre ao lado do número 610, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua
Bela Vista/Bairro Três Marias ao lado do número 464, para que
realize limpeza e manutenção.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua
Capitão José Vieira Filho/Bairro Três Marias em frente ao número
329, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-para que em acordo com a legislação vigente, notifique o proprietário
do terreno localizado na Rua Dona Lolita/Bairro Paraíso ao lado do
número 1000, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a
legislação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na
Rua dos Pardais/Bairro Bem-te-vi ao lado do número 23, para que
realize limpeza e manutenção do mesmo.
-para que em acordo com a Lei Municipal 332/1995, notifique o
proprietário do terreno localizado na Rua Joaquim Luís de Souza/
Bairro São Judas ao lado do número 171, para que realize limpeza
e manutenção do mesmo.
-para que em conformidade com a legislação vigente, notifique o
proprietário do terreno existente na Rua Miguel Chibani/Bairro Paraíso em frente ao número 1000, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie conserto do
passeio público/guias e sarjetas que está arrebentada e quando
chove empossa água na Rua Minas Gerais confluência com a Rua
Capitão Francisco das Chagas Negrão.
-por meio do setor competente, para que remova entulhos depositados indevidamente no passeio público da Rua Pará em frente
da Servitec.

-por meio do setor competente, para que realize reparos no vazamento de água da Rua Professor Oscar Vilaça confluência com a
Rua Antonio Carlos/Bairro Duílio Gambini.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente, notifique o proprietário do terreno existente na Rua
São Lucas/Bairro Vera Cruz em frente ao número 46, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no passeio público da Rua Três Marias/Bairro Três Marias.
-por meio do setor competente, para que remova entulhos depositados na Travessa Triunfo/Bairro Três Marias em frente aos números 395 e 405.
-para que estude a possibilidade de ampliar as vagas para portadores de deficiência em estabelecimentos públicos de nossa cidade.
Jairo Alves de Azevedo
-novamente solicito para que através do Departamento competente
providencie o conserto de um buraco na Rua Bandeirantes defronte ao nº 1.320 no bairro Bonsucesso, pois vem causando transtornos para as pessoas que transitam pela mesma.
-novamente solicito para que através do Departamento competente
providencie a manutenção em toda extensão estrada rural Avaré/
Água da Onça, pois está difícil o tráfego de veículos e de caminhões que precisam transitar pela mesma; os produtores rurais
que moram nas proximidades reivindicam para que seja tomada
as providências.
-para que através do Departamento competente providencie a manutenção adequada da canaleta de escoamento de água, na Rua
Luiz Bastos Cruz esquina com a Rua Nicanor Garcia no Bairro Plimec; a mesma vem causando insatisfação aos moradores, pois a
água que escoa da chuva não toma o caminho correto parando na
esquina causando o mau cheiro.
Roberto Araujo
-para que através do Departamento competente, providencie a instalação de Lombada na Rua Bela Vista, próximo ao número 667 – Bairro: “Três Marias”, tendo em vista que muitos motoristas irresponsáveis
trafegam em alta velocidade naquela via pública, e já provocaram acidentes graves, podendo inclusive, caso não seja instalada a devida
Lombada, provocar acidentes com vítimas fatais.

REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA.
Sérgio Luiz Fernandes- Vice- Presidente
-votos de parabenização ao Sincomerciários Avaré por sua representatividade frente a categoria comerciária que comemora seu dia
no próximo dia 30 de outubro. Os parabéns se estendem a toda
diretoria e sua presidente em exercício, sra. Patrícia Gonçalves
Senário.
Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
solicito liquidação e nota Fiscal no valor de R$ 4365,00 favorecido
Maria Lúcia Leardini Eirelli-ME referente locação, montagem e desmontagem de tendas modelo pirâmide e fechamento para entrega
de presentes de Natal na EMAPA de 21/12/2019.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
para que por meio do setor competente, nos informe sobre o Parque Ecológico Professora Terezinha de Freitas do Bairro Camargo.
Quais providências serão tomadas em relação à erosão do Parque
Ecológico do Bairro Camargo de nossa cidade? Considerando que,
o Parque está abandonado e vem sofrendo graves problemas de
erosão, criando grandes buracos causados pelas chuvas, assoreando toda a cabeceira do córrego, destruindo a vegetação ripária
e todo ecossistema local, submetendo moradores em situação de
risco devido ás voçorocas que tem se tornado um problema cada
vez mais sócioambiental devido ao desmatamento. Considerando
que, esse desastre ambiental está evoluindo dia a dia, solicito estudo técnico no local, os moradores próximos ao Parque estão sendo
submetidos ao risco de destruição de suas casas devido às voçorocas ou enchentes que poderão afetar suas residências.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré
e COMUTRAN – Conselho Municipal e Trânsito, para que estude
a possibilidade de implantar um redutor de velocidade/lombada na
Rua Carmem Dias Faria confluência com a Rua Pedro Brandi Contrucci (foto em anexo).
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-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
por meio do setor competente, para que nos informe: É possível
efetuar vistoria técnica na Valeta localizada na Rua dos Pardais/
Bairro Bem-te-vi em frente ao número 70? Existe a possibilidade
de diminuir a valeta que está muito funda e os veículos quando
passam batem seus veículos causando prejuízos aos moradores?
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhora Leny Falanghe Macario, ocorrido em Piracicaba, no dia 20 de outubro do corrente, fato esse que
causou grande consternação perante aos familiares e amigos, uma
vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à
família aqui radicada.
Flavio Eduardo Zandoná-2º Secretário
-votos de parabenização a FACULDADE EDUVALE na pessoa do
seu mantenedor Dr. Claudio Mansur Salomão pela realização do
XIII Congresso de Iniciação Científica 2020 com o tema “Transformando Ciência em Prática”.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para que informe a esta Casa de Leis a quantidade
de cestas básicas adquiridas no ano de 2020, assim como quanto
custou cada unidade e o valor gasto total. Que este requerimento
seja respondido com base no artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor
competente, para que envie a esta Casa de Leis quais as famílias
cadastradas para receber cestas básicas do fundo social e o critério de
cadastramento. Que este requerimento seja respondido com base no
artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do
setor competente, para que informe a esta Casa de Leis sobre a
situação da escola municipal da Barra Grande do qual foi apresentada por internautas a situação precária durante a última chuva,
com rachaduras nas paredes e escorrendo água da chuva dentro
da escola. Que este requerimento seja respondido com base no
artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
-votos de parabenização a ACIA – Associação Comercial Industrial
e Agropecuária de Avaré que completará no próximo dia 29 de outubro 87 anos de sua fundação. Os parabéns se estendem a toda
diretoria na pessoa de seu presidente Cassio Jamil Ferreira.
Ernesto Ferreira de Albuquerque
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre,
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que por
meio do setor competente, encaminhe a esta Casa de Leis, cópia
do processo licitatório e do contrato com a empresa que executou
a obra de drenagem do Arenão da Emapa.
Jairo Alves de Azevedo
-voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor NEUZA LINO
BARBOZA, ocorrido em Avaré, no dia 23 de outubro do corrente,
fato esse que causou grande consternação perante aos familiares
e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do
deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de seus irmãos: Pedro Lino, Elza, Maria, Claudio, Jose Maria,
José Francisco, Vera, Sérgio, Roberto, Robson, Priscila e Lúcia.
Também cunhados, sobrinhos e demais parentes à Rua Cerqueira
César, nº 700 – Bairro: “Jardim São Paulo”, transmitindo-lhes ao
mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo
pelo infausto e doloroso acontecimento.
Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor HELIO BATISTA PIRES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor PAULO ROBERTO GIGLIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora AUREA DE LIMA POCAI.
-seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito de Avaré, para
que autorize a implantação de uma Lombada na Rua Bela Vista, próximo ao número 667 – Bairro: Três Marias, tendo em vista
que muitos motoristas irresponsáveis trafegam em alta velocidade
naquela via pública, e já provocaram acidentes graves, podendo
inclusive, caso não seja instalada a devida Lombada, provocar acidentes com vítimas fatais.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” a UniFSP – Centro Universitário Sudoeste Paulista, pois o curso de medicina veterinária alcançou o

primeiro lugar no Ranking do Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes ( ENADE ), figurando como a melhor Faculdade
privada do estado de São Paulo e a terceira melhor Faculdade privada do país, demonstrando a seriedade e o comprometimento da
Direção da UniFSP que sempre primou pela qualidade dos cursos
oferecidos, enaltecendo ainda mais a nossa cidade como pólo regional educacional.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Fica ratificada a Dispensa de Licitação 08/2020 – Processo
16/2020, para a empresa WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI - ME,
inscrita no CNPJ sob n.º 05.807.973/0001-50, com sede a Av Vital Brasil, nº 1315, Jardim Bom Pastor, CEP 18.607-660, Botucatu/
SP , no valor de R$ 2.484,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e
quatro reais) para um período de 12 meses, sendo: custo zero para
implantação e R$ 207,00 (duzentos e sete reais) de mensalidade,
objetivando a contratação de empresa especializada para instalação de sistema de monitoramento nos 03 (três) veículos oficiais da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, com fulcro
no artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empenhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258.3.3.90.39.77-13.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 28 de outubro de 2020.
FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna
público a propositura protocolada e lida na Sessão Ordinária de
26/10/2020, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”
1 Projeto de Lei nº 96/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá providências. (R$ 631.725,51 - Secretaria Municipal de
Cultura e Lazer).

INEDITORIAIS
Aviso de Edital Retificado
PROCESSO nº FREA-002/2020
PREGÃO PRESENCIAL nº FREA-002/2020-PP

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras/multifuncionais/scanners para a
Fundação
A Fundação Regional Educacional de Avaré torna público que se
acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de
Locação de Impressoras/Multifuncionais/Scanners para a Fundação, do tipo menor preço global, conforme Termo de Referência
anexo I do edital que estará disponível da seguinte forma a partir
de 29/10/2020:
Gratuitamente, até 48h antes da abertura da licitação, no endereço
eletrônico da Fundação Regional Educacional de Avaré www.frea.
edu.br ou;
Cópias impressas, em qualquer dia útil e durante o expediente
normal, mediante o recolhimento da quantia de R$ 15,00 (quinze
reais) que deverá ser depositada em nome da Fundação Regional Educacional de Avaré na Conta nº 3.980-2, Agência 0203-8 do
Banco do Brasil S/A.
DATA DE REALIZAÇÃO: 12 de novembro de 2020 às 10h
INFORMAÇÕES: Fundação Regional Educacional de Avaré –
Licitações
Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Centro, Estância Turística de
Avaré – SP
Fone: 14 – 3711 1828 – ramal 215
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Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.182/2018

RESOLUÇÃO CMDCA n °004/2020

(Dispõe sobre prorrogação de prazo para utilização de repasse de
recurso financeiro do FUMCAD, previstos nos Termos de Fomentos das Organizações da Sociedade Civil e não utilizados durante
a sua vigência, em razão da interrupção de atividades por conta
da pandemia do Covid 19)
CLÓVIS RODRIGUES FELIPE, Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, usando das suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Complementar n.º 150/2011.
Resolve:
Artigo 1º – Ficam prorrogados “de Ofício” os prazos de vigência da
parceria original, previsto na Cláusula 8° dos Termos de Fomentos
CMDCA n° 01 a 07/2019 das OSCS por 120 dias (cento e vinte)
dias, contados de 02 de setembro de 2020, nos termos do Art.
55,§ Único da Lei 30.019/2014, em razão da suspensão de atividades presenciais na execução dos planos de trabalho aprovados
e pelo atraso inicial do repasse dos recursos, encerrando-se em
31/12/2020.
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor a contar de 02 de setembro de 2020.
Estância Turística de Avaré, aos 27 de outubro de 2020.
Clóvis Rodrigues Felipe
Presidente do CMDCA
Gestão 2017-19

CONVOCAÇÕES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 061/2020
CONCURSO PUBLICO 002/2018

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
4984/2017 de 17/10/2017, considerando exoneração de Rosângela Moraes Clemente, e não comparecimento do 17º classificado,
CONVOCA os classificados 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 ENFERMEIRO, 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 dos documentos abaixo descritos,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs,
para orientação do procedimento admissional, (nomeação, exames
médicos) e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome (classificado(a))
18º LARISSA CRUZ PELA
Estância Turística de Avaré, aos 29 de Outubro de 2020
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO - ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - (L.C. 188/2013)
Compreende as tarefas que se destinam a planejar, organizar, executar 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 qualidade e quantidade estabelecidos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde
individual ou coletiva no município, na execução de programa de
saúde pública, visando atender legislação pertinente;
REQUISITO - (L.C. 188/2013)
Ensino superior completo e competente registro no COREN.
JORNADA DE TRABALHO - 30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO - A ser determinado pelo Secretário Municipal da Saúde

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade – diploma frente e verso e
registro no órgão autenticados
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos e cpf (menores de 14 anos para
salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 199/2.020 – PROCESSO Nº. 371/2.020
EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP
Objeto: Aquisição de escadas para o setor de Iluminação Pública
Recebimento das Propostas: 03 de novembro de 2.020 das 10 horas até 13 de novembro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 13 de novembro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 13 de novembro de 2020
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2508 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de outubro de 2.020 – Eliana da Silva
Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 202/2.020 – PROCESSO Nº. 375/2.020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Diet Enteral,
Suplemento Alimentar e Fórmula Infantil para suprir necessidades
de pacientes cadastrados no Programa Nutricional do Município e
Case
Recebimento das Propostas: 03 de novembro de 2.020 das 10 horas até 16 de novembro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 16 de novembro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 16 de novembro de 2020
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2508 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de outubro de 2.020 – Eliana da Silva
Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 203/2020 – PROCESSO Nº. 377/2020
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Cestas Básicas para o Fundo Social de Solidariedade
Recebimento das Propostas: 04 de novembro de 2.020 das 10 horas até 16 de novembro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 16 de novembro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 16 de novembro de 2.020
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de outubro de 2.020 – Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
III REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020
PROCESSO Nº 286/2020
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de Estabelecimento Bancário, Público ou Privado, autorizado pelo Banco Central, para a concentração da Folha
de Pagamento de salários dos servidores ativos e pensionistas da
Administração Direta, Autárquica e Agentes Políticos da Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, respeitando-se a portabilidade e a
conta salário.

Data de Encerramento: 16 de novembro de 2.020 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de novembro de 2.020 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, 27 de outubro de 2.020 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – 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 disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP (LOTE
04), IDEAL ALIMENTOS EIRELI ME (LOTES 07 AO 12) e W&C ALIMENTOS EIRELI (LOTES 01 AO 03, 05 E 06), referente ao registro de
preços para eventual aquisição futura de gêneros alimentícios para a
merenda escolar, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 144/2020 – Processo nº. 289/2020. Homologado em: 26/10/2020.

Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito e Josiane Aparecida Lopes
de Medeiros – Secretária Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
e Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa ACARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI EPP, responsável
pelo registro de preço para eventual fornecimento de placa de inauguração em aço escovado, relativa ao Pregão Eletrônico n° 160/2.020
– Processo n° 314/2.020. Homologado em: 22/10/2.020.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME, responsável pelo fornecimento de materiais para reparos hidráulicos da Unidade Básica de Saúde - UBS Vila Jardim, relativa ao Pregão Eletrônico
nº. 163/2020 – Processo nº. 319/2020. Homologado em: 20/10/2020.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa MAUBER COMERCIAL EIRELI EPP, referente a aquisição
de totem para álcool em gel com pedal para o combate ao COVID-19, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 164/2020 – Processo nº.
322/2020. Homologado em: 06/10/2020.
Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes 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 EVG SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO IMPRESSA EIRELI, responsável pelo registro
de preços para eventual aquisição de películas autoadesivas de pvc polimérico
calandrada 80 mícrons, películas autoadesivas refletiva destrutível e rolos de
máscaras transparências películas autoadesivas, relativa ao Pregão Eletrônico
nº. 168/2020 – Processo nº. 327/2020. Homologado em: 22/10/2020.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da Estância
Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa A. A. ZUB DISTRIBUIDORA
ME, referente a aquisição de materiais de construção para a Secretaria
Municipal de Serviços, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 173/2020 – Processo nº. 337/2020. Homologado em: 20/10/2020.
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal da
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME, responsável pelo fornecimento de termômetros laser
digital para as Unidades Escolares, relativa ao Pregão Eletrônico n°
175/2.020 – Processo n° 339/2.020. Homologado em: 21/10/2.020.
Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento,
Transportes e Sistema Viário da Estância Turística de Avaré, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02 HOMOLOGA a empresa MARJ TINTAS LTDA EPP, responsável pelo registro de preços para eventual fornecimento de
materiais para sinalização viária, relativa ao Pregão Eletrônico n°
177/2.020 – Processo n° 341/2.020. Homologado em: 27/10/2.020.
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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial nº. 047/2020 – Processo nº. 334/2020
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 047/2020 à empresa
RÁPIDO SUMARÉ LTDA, referente à Contratação de empresa
especializada para o fretamento diário de 01 (um) veículo tipo convencional com capacidade mínima de 30 (trinta) lugares, com motorista, para transporte de pacientes entre AvaréXJaúXBauruXAvaré, de segunda-feira a sexta-feira, com saídas diárias às 03:30
horas, sem horário para retorno, pelo período de 06 (seis) meses.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de outubro de 2.020
– Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da
Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa nº. 074/2020 – Processo nº. 366/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à MERCADO ABAVIL LTDA
ME, com valor total de R$ 18.284,75 (Dezoito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), objetivando o fornecimento emergencial de gêneros alimentícios para atender os
equipamentos, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de outubro de 2.020.
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 144/2020 – Processo nº.
289/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
(LOTE 04)
Valor Global: R$ 217.950,00 (duzentos e dezessete mil novecentos
e cinquenta reais)
Detentora: IDEAL ALIMENTOS EIRELI ME (LOTES 07 AO 12)
Valor Global: R$ 365.207,25 (trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e sete reais e vinte e cinco centavos)
Detentora: W&C ALIMENTOS EIRELI (LOTES 01 AO 03, 05 E 06)
Valor Global: R$ 923.787,00 (novecentos e vinte e três mil setecentos e oitenta e sete reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gêneros alimentícios para a merenda escolar.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 26/10/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 160/2020 – Processo nº.
314/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ACARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
EIRELI EPP
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de placa de
inauguração em aço escovado, conforme solicitação do Gabinete
do Prefeito e da Secretaria Municipal de Educação
Valor Global: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 22/10/2.020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 177/2020 – Processo nº.
341/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MARJ TINTAS LTDA EPP
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais
para sinalização viária, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Sistema Viário
Valor Global: R$ 115.305,00 (Cento e quinze mil, trezentos e cinco
reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 27/10/2.020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 168/2020 – Processo nº.
327/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: EVG SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO IMPRESSA EIRELI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de películas
autoadesivas de pvc polimérico calandrada 80 mícrons, películas
autoadesivas refletiva destrutível e rolos de máscaras transparências películas autoadesivas
Valor Global: R$ 38.149,80 (trinta e oito mil, cento e quarenta e
nove reais e oitenta centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 22/10/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 074/2020 – Processo nº. 366/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MERCADO ABAVIL LTDA ME

Objeto: Aquisição emergencial de gêneros alimentícios para atender os equipamentos, conforme solicitação da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social
Valor Global: R$ 18.284,75 (Dezoito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 23/10/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE PREÇOS PREGÃO
ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 163/2020 – Processo nº. 3192020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de
materiais para reparos hidráulicos da Unidade Básica de Saúde UBS Vila Jardim.
Valor Global: R$ 1.779,85 (hum mil, setecentos e setenta e nove
reais e oitenta e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 20/10/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 164/2020 – Processo nº. 322/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAUBER COMERCIAL EIRELI EPP
Valor Global: R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais)
Objeto: Aquisição de totem para álcool em gel com pedal para o
combate ao COVID-19.
Data da Assinatura do Contrato: 06/10/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 173/2020 – Processo nº. 337/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A.A. ZUB DISTRIBUIDORA ME
Valor Global: R$ 35.279,70 (trinta e cinco mil duzentos e setenta e
nove reais e setenta centavos)
Objeto: aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Serviços.
Data da Assinatura do Contrato: 20/10/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 175/2020 – Processo nº. 339/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME
Objeto: Aquisição de termômetros laser digital para as Unidades
Escolares, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Educação
Valor Global: R$ 13.142,50 (Treze mil, cento e quarenta e dois reais
e cinquenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 21/10/2.020
EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 047/2020 – Processo nº. 334/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RÁPIDO SUMARÉ LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fretamento
diário de 01 (um) veículo tipo convencional com capacidade mínima de 30 (trinta) lugares, com motorista, para transporte de pacientes entre AvaréXJaúXBauruXAvaré, de segunda-feira a sexta-feira,
com saídas diárias às 03:30 horas, sem horário para retorno, pelo
período de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 236.966,40 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e
sessenta e seis reais e quarenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 27/10/2.020.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/14 – PROCESSO N° 362/14 (Contrato n°
070/15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa IFS – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP, objetivando a realização de plantões médicos de urgência e emergência
no Pronto Socorro Municipal e/ou UPA (Unidade de Pronto Atendimento), com prorrogação do prazo de vigência contratual até 23
de novembro de 2.020, no valor de R$ 517.802,57 (Quinhentos e
dezessete mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos).
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 018/2020 – PROCESSO Nº. 331/2020,
objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra
para execução de recapeamento asfáltico na Rua Lineu Prestes
e Rua Jango Pires, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da
Lei 8.666/93. Revogado em: 29/10/2.020. Alexandre Leal Nigro –
Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância
Turística de Avaré.

JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de material elétrico para uso na
iluminação pública, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: D Martins Comércio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli Epp
Empenho(s): 5816/2020
Valor: R$ 28.430,50
Avaré, 29 de outubro de 2020
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal da Obras e Serviços
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a
necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se
tratar de serviço de mecânica, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Arpoador Comércio de produtos Automotivos Manut.
e Serviços Ltda
Empenho(s): 20067, 20068, 20069, 20070, 20581, 20582,
20584/2020
Valor: R$ 16.312,54
Avaré, 29 de outubro de 2020
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de mecânica e aquisição de peças, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Arpoador Comércio de produtos Automotivos Manut.
e Serviços Ltda
Empenho(s): 16615, 20074, 20353/2020
Valor: R$ 14.097,37
Avaré, 29 de outubro de 2020
JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de mecânica, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Arpoador Comércio de produtos Automotivos Manut.
e Serviços Ltda
Empenho(s): 20079, 20080, 20081/2020
Valor: R$ 2.114,89
Avaré, 29 de outubro de 2020
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais de pintura, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Daniel Donisete de Camargo Avaré Me
Empenho(s): 18464, 18463/2020
Valor: R$ 16.574,28
Avaré, 29 de outubro de 2020
ABELARDO FERREIRA MEDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de medicamentos, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares
Ltda Epp
Empenho(s): 9675, 9676/2020
Valor: R$ 18.491,10
Avaré, 29 de outubro de 2020
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de serviços de mecânica, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para manutenção da frota
municipal.
Fornecedor: M. Teixeira & Teixeira Ltda Me
Empenho(s): 20050, 20051, 20052, 20071/2020
Valor: R$ 5.030,66
Avaré, 29 de outubro de 2020
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de materiais descartáveis
- fraldas e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Medimport Comércio de Produtos Hospitalares Eireli
Empenho(s): 16442/2020
Valor: R$ 1.000,80
Avaré, 29 de outubro de 2020
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de leite fluido tipo C integral
para o Programa do Leite Fluido, tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Realce Produtos Lácteos Ltda Epp
Empenho(s): 14990/2019
Valor: R$ 33.157,71
Avaré, 29 de outubro de 2020
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação de 1 tenda 10x10 no período de
18 dias, sendo do dia 30 de setembro ao dia 17 de outubro de 2020
na frente da Caixa Econômica Federal e locação de banheiros químicos na Praça do Largo São João pelo período de 10 dias, sendo
de 08 a 17 de outubro de 2020, tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e para organização de filas no estabelecimento
financeiro para combate a proliferação ao COVID-19.
Fornecedor: Selt Serviços de Estruturas e Locações Temporárias
Eireli
Empenho(s): 18783, 20310/2020
Valor: R$ 7.295,00
Avaré, 29 de outubro de 2020
THAÍS FRANCINI CHRISTINO
Secretária Municipal de Cultura
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de massa asfáltica e emulsão asfáltica, tal quebra de ordem se faz necessária para atender a
Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda
Empenho(s): 15735/2020
Valor: R$ 11.845,50
Avaré, 29 de outubro de 2020
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de material de limpeza, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.
Fornecedor: Sym Comércio de Descartáveis
Empenho(s): 18654/2020
Valor: R$ 3.025,00
Avaré, 29 de outubro de 2020
ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de material de limpeza, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Fornecedor: Sym Comércio de Descartáveis
Empenho(s): 16554/2020
Valor: R$ 4.605,08
Avaré, 29 de outubro de 2020
JUDÉSIO BORGES
Secretário Municipal de Meio Ambiente
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação de CPAP e BIPAP e tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Vittae Reabilitação e Prevenção a Saúde Ltda Me
Empenho(s): 21528, 21245/2019; 298, 299, 297, 293, 4256,
296/2020
Valor: R$ 7.140,00
Avaré, 29 de outubro de 2020
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETOS
Decreto nº 6.032, de 28 de Outubro de 2020

(Regulamenta a situação funcional do
Profissional do Ensino
Readaptado, e dá outras providências)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito do Município
da Estância Turística de Avaré, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a necessidade regulamentação e normatização da
situação funcional do Profissional de Ensino Readaptado, esclarecendo sobre seus direitos e atribuições;
Considerando o § único, do artigo 56 da Lei Municipal 2007/2016;
Considerando as disposições contidas na Constituição Federal,
bem como nas Leis Municipais n° 216/2016, n° 2007/2016 e n°
2145/2017.

DECRETA:
DA READAPTAÇÃO
Art. 1º – A readaptação do Profissional do Magistério consiste no
exercício de atribuições próprias do Magistério compatíveis com
sua situação de saúde (físico e psíquico), sem alteração de cargo,
conforme laudo laboral descritivo e relatório conclusivo da Comissão Permanente de Readaptação Funcional - CPRF, em unidade
escolar ou unidades da Secretaria Municipal de Educação, observados os seguintes requisitos:
I. a readaptação não acarretará diminuição da remuneração ou das
vantagens obtidas no cargo;
II. a jornada de trabalho do readaptado será a mesma do cargo em
que se deu a readaptação, sendo vedada a atribuição de carga
suplementar de trabalho;
III. havendo restabelecimento da capacidade de trabalho, assim
constatado em inspeção médica municipal ou outro procedimento
indicado pela Administração Municipal, cessa a readaptação, devendo o readaptado retornar ao exercício do cargo originário, cuja
lotação, após indicação do processo de remoção anual, em unidade de ensino de escolha, de acordo com sua classificação (geral),
podendo em situação provisória, ser lotado em unidades da Secretaria Municipal da Educação, em período diferente do estabelecido
por resolução do processo de atribuição de aulas e classes, 1
IV. o readaptado não pode, sob qualquer pretexto, negar-se a se
submeter à inspeção médica periódica, que será realizada mediante norma estabelecida pela Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2º – A readaptação funcional que trata o artigo anterior, poderá
ser motivada das seguintes formas:
I. requerida pelo servidor, com laudo do médico assistente, nos termos da Lei Municipal n° 2145/2017;
II. proposta pela equipe multidisciplinar e Médico Perito, ambos do
Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – DESS, ou órgão equiparado;
III. proposta pelo Avareprev para os aposentados por invalidez que
posteriormente for atestada a possibilidade de reversão em atividade diversa.
Parágrafo único. Havendo interesse o(a) servidor, deverá protocolar pedido de Readaptação Funcional endereçado ao DRH/GP, nos
termos do LC 2145/2017.
Art. 3º – A partir da publicação do ato oficial concedendo a readaptação, o Profissional do Ensino passará a desempenhar as atribuições previstas no constante do art. 4º, do presente Decreto.
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º – Fica estabelecido as atribuições, abaixo descritas, desempenhadas pelos professores docentes em readaptação funcional
provisória e/ou definitiva, quando prestando serviços junto às Unidades Escolares, que consistem no exercício de atribuições próprias do magistério compatíveis com sua situação de saúde, sem
alteração de cargo, considerando a natureza do laudo laboral descritivo que definiu suas especificidades e limitações, em unidade
escolar ou unidades da Secretaria Municipal de Educação.
a) Colaborar na elaboração do Plano Escolar;
b) Colaborar com atividades de teletrabalho, em plataforma digital;
c) Colaborar no desenvolvimento dos programas de currículo referentes à sua habilitação;
d) Colaborar com os professores no desenvolvimento das atividades complementares da classe, correspondentes a sua área de
atuação e/ou habilitação;
e) Orientar alunos em pesquisas, trabalhos em laboratórios e salas
de leitura;
f) Colaborar e responsabilizar-se pela execução de atividades a
serem realizadas fora da escola, como excursões, visitas, sessões
de teatro, cinema.
g) Colaborar na organização e preparação de materiais didáticos
requeridos para o desenvolvimento das atividades curriculares,
incluindo as atividades de teletrabalho e em plataformas digitais.
h) Colaborar nos eventos relacionados à vida social e cultural da
escola e da comunidade: atividades artísticas, desportivas, solenidades cívicas, palestras educativas, formaturas, exposições, campanhas e promoções;
i) Colaborar na elaboração de tabelas e quadros referentes aos
resultados de alunos e classes;
j) Levantar e organizar dados relativos à frequência de alunos;
k) Levantar e colaborar no levantamento dos dados relativos às
instalações e equipamentos da escola;
l) Colaborar no levantamento dos dados visando ao diagnóstico
da escola;
m) Colaborar na organização de prontuários;
n) Colaborar nas atividades da Associação de Pais e Mestres, Jornal Escolar, Grêmio;
o) Colaborar no planejamento e execução das atividades de recuperação dos alunos;
p) Levantar e organizar dados relativos a alunos a serem submetidos a recuperação;
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q) Levantar e organizar ou colaborar no levantamento e organização de dados relativos ao ajustamento
pessoal e social dos alunos, às suas aptidões e interesses e condições de saúde;
r) Colaborar na promoção de encontros com pais ou responsáveis pelos alunos;
s) Colaborar na assistência aos alunos com rendimento insuficiente;
t) Participar, junto com o Coordenador Pedagógico e Professor Titular, da identificação das necessidades e carências de ordem social, psicológica, material ou de saúde que interferem na aprendizagem do
aluno, promovendo o seu encaminhamento aos setores especializados de assistência.
u) Outras atribuições correlatadas, indicadas pela direção da escola.
Parágrafo Único – O profissional do Magistério poderá ser designado para desenvolver projetos ou
programas educacionais, desde que haja interesse da autoridade constituída, e desde que seja ouvida,
previamente, a Comissão Permanente de Readaptação Funcional, quanto à compatibilidade das novas
atribuições e capacidade laborativa do servidor.
Art. 5º – Quando fora de unidade escolar, o Profissional de Ensino Readaptado desempenhará as
atividades de natureza que lhe foram atribuídas pelo chefe imediato, considerando a natureza técnico
educacional, observando-se as disposições contidas no artigo 18, da Lei Municipal n°2145/2017.
DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 6º – Enquanto readaptado, o Profissional do Ensino está obrigado a cumprir, na Unidade designada para seu exercício, a jornada/carga horária a que estava sujeito no ato de sua readaptação, sendo
vedada a atribuição de carga suplementar de trabalho, conforme dispõe o § 1º e 2º, do artigo 28, da
Lei Municipal n°2145/2017.2
Parágrafo Único – Exclusivamente, quando em exercício na Unidade Escolar, as horas-aula da jornada/carga horária dos Profissionais do Ensino readaptados da área de Docência, terão a duração idêntica à de seus pares enquanto em regência de classe ou de aulas, de acordo com o turno de trabalho
em que desempenhar suas atividades, conforme artigo 25, da Lei Municipal n° 2007/2016.
Art. 7º – Os Profissionais de Ensino Readaptados e Classe de Especialistas da Educação, provimento
efetivo, cumprirão sua jornada de trabalho na unidade de sua lotação, cumprindo o calendário escolar,
incluindo dias letivos, usufruirá dos recessos previstos.
Art. 8º – É vedado ao servidor readaptado exercer atividades consideradas incompatíveis com o seu
estado de saúde, inclusive trabalho extraordinário na realização de tarefas administrativas, na Secretaria da Escola e/ou fora de unidade escolar.
DA ESCOLHA DE TURNOS
Art. 9º – A escolha de turnos pelos Profissionais do Magistério readaptados, em exercício nas Unidades
Escolares, será o estabelecido conforme determinação expressa pela Secretaria Municipal da Educação, sendo permitido apenas 01 (um) servidor readaptado por turno, não podendo exceder a 02 (dois)
por unidade escolar, nos termos do §4º, artigo da Lei Municipal n° 2145/17.
Parágrafo Primeiro – A sede de exercício do servidor readaptado será definida no momento da readaptação, com da Secretaria Municipal da Educação ao DRH/DP, para fins das anotações pertinentes.
Parágrafo Segundo – Os demais servidores encaminhados a Secretaria Municipal da Educação, serão
distribuídos conforme a necessidade da rede municipal, comum aos servidores municipais.
Parágrafo Terceiro – O servidor integrante da classe de especialistas da Educação do Quadro do Magistério, terá como sede de exercício sempre à Secretaria Municipal da Educação.
DAS FÉRIAS
Art. 10 – O Profissional do Ensino Readaptado, em efetivo exercício, lotados em Unidade Escolar,
gozará de férias e dos recessos escolares de acordo com o Calendário Escolar.
Parágrafo Único – Os Profissionais do Ensino Readaptados provisoriamente e/ou definitivo, em efetivo
exercício, fora da Unidade Escolar, gozarão férias de acordo com a legislação e de acordo com a programação do seu local de trabalho.
DA REMOÇÃO
Art. 11 – Os Profissionais de Ensino Readaptados, portadores de Laudo Médico Definitivo, poderão
remover-se de suas unidades de lotação, por permuta, ressalvadas, todavia o seu direito à remoção
anual nos termos do Artigo 51, § 1º, III, da Lei Municipal n° 2007, de 03 de maio de 2016.
Art. 12 – O Professor Readaptado, quando em exercício em Unidades Escolares, deverá registrar sua
frequência, de acordo com as normas estabelecidas e do sistema de controle de frequência adotado.
Art. 13 – Quando de sua readaptação, o Professor portador de Laudo Médico Provisório, deverá permanecer em exercício em sua unidade de lotação, conforme dispõe § 3º e 4º, artigo 1º, da Lei Municipal
n° 2145/17.
Parágrafo Único – Poderá haver designação para outro local de exercício, desde que por sugestão do
Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador – DESS observados a disposições contidas no
relatório de visitação de local, parte integrante do Processo de Readaptação Funcional.
Art. 14 – No que não forem incompatíveis à condição da readaptação, aplicam-se aos Profissionais
de Ensino Readaptados os dispositivos da Lei Municipal n° 2007/2016 e /ou Lei Municipal n° 315/95,
em especial as relativas a Acesso, Categorias Profissionais, Evolução Funcional, Afastamento, Substituição, Remoção, Direitos, Vantagens, Acúmulo de Cargos, Gratificação por Serviço Noturno, Ponto
e Deveres.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15 – Deverá ser facultada, ao servidor readaptado, flexibilidade de horário que permita a conciliação do exercício profissional com o tratamento médico, ficando o mesmo obrigado a comprovar a
efetiva realização do tratamento perante a unidade de lotação em que se encontra em exercício, para
fins de registro de frequência.
Art. 16 – O docente deverá inscrever-se anualmente, para o processo de atribuição de classes e ou
aulas, exclusivamente para efeito de classificação.
Parágrafo Primeiro – O docente não poderá alterar a de jornada/ carga horária enquanto readaptado.
Parágrafo Segundo – O tempo de serviço do docente prestado na condição de readaptado deverá ser
considerado para efeito de classificação no processo anual de atribuição de classes e aulas, observado
o campo de atuação independentemente do quadro funcional a que pertença, ser afastado, designado
ou nomeado em comissão fora do âmbito da Secretaria da Educação, desde que a critério da administração e devidamente autorizado por prazo certo e determinado.
Art. 17 – O profissional do Magistério terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da publicação do
presente Decreto, para manifestar interesse de permanência na Unidade Escolar atual ou retorno a UE
anterior, verificada a disponibilização e a existência de vaga na unidade de destino.
Parágrafo Único – Efetivada a movimentação, caberá ao superior imediato da unidade de destino o
acompanhamento do exercício e o cumprimento do rol de atividades.

Art. 18 – Os casos omissos ao disposto neste decreto serão decididos junto à Secretaria Municipal da
Educação, Secretaria Municipal de Administração e DESS – Departamento de Saúde e Segurança do
Servidor.
Art. 19 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de Outubro de 2020.
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito

Decreto n° 6.031, de 28 de Outubro de 2020.

(Dispõe sobre a homologação complementar do Concurso Público nº 006/2016, acrescido do resultado do TAF – Teste de Aptidão Física, em 5ª Chamada, para provimento de emprego publico de
Condutor Socorrista – SAMU)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, a vista do resultado da classificação final apresentado pela
CONSESP - Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisa Ltda., e, a vista dos pareceres
exarados pela Comissão Examinadora do T.A.F, designada através do Decreto 4861/2017;
D E C R E T A:
Artigo 1º. Fica homologado o resultado obtido na prova objetiva e no resultado do Teste de Aptidão Física – TAF, em 5ª Chamada – realizado em 14/10/2020, nos termos do edital de convocação publicado
em 02/10/2020, conforme lista de classificação final em ordem decrescente de notas, abaixo discriminada, apresentada pela Comissão Organizadora e Examinadora, para provimento de emprego publico
de: Condutor Socorrista – SAMU, do quadro de pessoal da Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
realizado nesta cidade, de acordo com Edital do Concurso Público nº 006/2016, publicado em 20 de
fevereiro de 2016, homologado pelo Decreto nº 4517/2016 publicado em 17/06/2016, prorrogado pelo
Decreto nº 5191/2018, publicado em 15/06/2018.
Parágrafo Único. Expeçam-se os atos necessários às respectivas nomeações dos candidatos aprovados, de acordo com as necessidades da administração, cuja convocação se dará através de Edital
especifico publicado no semanário oficial.

Artigo 2º. A validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados da homologação do
resultado, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração.
Artigo 3º. Havendo necessidade da convocação de candidatos em número superior aos submetidos ao
TAF – Teste de Aptidão Física, a Administração Municipal reserva-se o direito de efetuar convocações
suplementares, tantas quantas forem necessárias, para submeter os classificados remanescentes ao
TAF – Teste de Aptidão Física.
Artigo 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em lugar próprio e
publico, revogas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Estância Turística de Avaré, aos 28 de outubro de 2020.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

8

EDIÇÃO 986 | AVARÉ, 29 DE OUTUBRO DE 2020

DEMONSTRATIVOS

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

REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL

De acordo com a Lei Municipal nº 2.145 de 10 de outubro de 2017, ficam os membros da Comissão
Permanente de Readaptação Funcional, reorganizados através de Decreto Municipal nº 5.911, de
27 de julho de 2020, C O N V O C A D O S a participarem da Reunião da Comissão Permanente de
Readaptação Funcional que será realizada no dia 11/11/2020 às 14h00, na Sede do D.E.S.S. – Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – sito a Rua Piauí, 1077 – Centro – Estância Turística
de Avaré, oportunidade em que serão discutidos sobre as avaliações semestrais e os seguintes
Processos:
Processo 010/2019;
Processo 011/2019;
Processo 012/2019;
Processo 014/2019;
Processo 026/2019;
Processo 033/2019;
Processo 034/2019;
Processo 036/2019;
Processo 041/2019;
Processo 046/2019.
Os Processos que entrarão em discussão encontram-se a disposição dos Membros da Comissão na
Sede do D.E.S.S. com a intenção de elucidação de quaisquer dúvidas e manifestações que deverão
ser entregues no dia da reunião da Comissão.
A Comissão Permanente de Readaptação Funcional

SECRETARIA DE OBRAS
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SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

