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TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19

AVARÉ RECEBE 10 RESPIRADORES PARA

Pavimentação vai
ampliar acesso a ruas 
centrais do Paraíso
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CIRCULAR N º 18/2020-DG
Avaré, 18 de junho de 2020

Senhor (a) Vereador (a):-

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
22/06/2020 - Segunda Feira – às 19h00min.

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou para a 
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 22 de junho do corrente ano, 
que tem seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/2019 – Discussão Única
Autoria: Ver. Francisco Barreto de Monte Neto
Assunto: Dispõe sobre alterações da Resolução nº 407, que dis-
põe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância 
Turística de Avaré, e dá outras providências. (c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução 05/2019 e dos Pareceres 
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

2. PROJETO DE LEI Nº 53/2020 - Discussão Única 
Autoria: Verª Marialva Araujo de Souza Biazon
Assunto: Dispõe sobre a alteração da Lei nº 1937/2015 do Municí-
pio de Avaré e dá outras providências 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 53/2020 e dos Pareceres do 
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/ 
emendas)

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)
N E S T A

MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

15 de JUNHO de 2020

MOÇÃO
Roberto Araujo- Vereador e outros
- seja oficiado efusivas parabenizações à todos os funcionários 
da agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE AVARÉ, pelo 
atendimento digno e humanitário que vem prestando à população 
avareense e de algumas cidades da região, especialmente agora 
durante a pandemia do novo coronavírus Covid-19, conforme rela-
tos de várias pessoas que chegaram até este parlamentar enalte-
cendo o trabalho desses profissionais.                                  Requeiro 
ainda, que do deliberado em plenário, seja oficiado a gerência da 
agência da Caixa Econômica Federal de Avaré, a Superintendên-
cia da Caixa Econômica Federal, em Bauru e ao Presidente da 
Caixa Econômica Federal, em Brasília.

INDICAÇÕES
Sérgio Luiz Fernandes- Vice- Presidente
- para que através do Setor de Fiscalização, dentro das possibilida-
des e atendendo ao pedido de munícipe, para que seja notificado a 
providenciar a devida limpeza, o proprietário do terreno localizado na 
esquina das ruas Professora Macambira com a rua Arminda Geraldi 
Bertolacini, considerando a grande quantidade de lixo acumulado, o 
que vem causando muita reclamação por parte da vizinhança.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
- por meio do setor competente, para que providencie a recupera-
ção do leito carroçável da Avenida Santos Dumont.
- por meio do setor competente, para que adote medidas de parce-
ria com a Agencia da Caixa Federal.
- por meio do setor competente, para que incentive a Coleta Sele-
tiva de lixo reciclável.
- por meio do setor competente, para que agilize fiscalização nas 
ruas da cidade e nos bairros cobrando o uso de máscaras e a dis-
tância determinada pela OMS.

- por meio do setor competente, para que providencie um médico 
ginecologista e pediatra no Posto de Saúde da Família Dr. Antonio 
Luiz Noronha/Bairro Ipiranga.
- por meio do setor competente, para que realize estudos no senti-
do de realizar reforma no Jardim São João, com quioskes onde os 
artistas de nossa cidade tenham oportunidade de exporem seus 
trabalhos, feiras de artesanato e outras atividades culturais.
- por meio do setor competente, para que providencie com urgência 
a troca de lâmpadas queimadas no quarteirão da Praça Juca No-
vaes até a confluência com a Rua Pernambuco. E o quarteirão da 
Concha Acústica entre a Rua Pernambuco e Rua Rio Grande do 
Sul muito escuro em razão das lâmpadas queimadas.
- por meio do setor competente, para que providencie Leite Nesto-
geno na USF do Bairro Ipiranga.
- por meio do setor competente, para que fiscalizem as brincadeiras 
com pipas que estão causando sérios riscos aos que passam pelo lo-
cal aonde/jovens ou até adultos estão brincando de soltar pipas. Con-
siderando que, no dia 08 de junho uma mulher teve o rosto cortado por 
linha chilena na altura dos olhos e ficou muito machucada.
- por meio do setor competente, para que promova Campanha de 
orientação sobre o descarte correto de máscaras de proteção.
- por meio do setor competente, para que verifiquem a falta de me-
dicamentos nas Unidades de Saúde de nossa cidade.
- por meio do setor competente, para que providencie o aumento da 
quantidade de ônibus nas principais linhas durante os horários de 
pico, após a reabertura das atividades comerciais. Considerando, 
a reabertura do comércio à partir de junho em razão da Pandemia 
no Município é bastante provável que, aumente o número de usu-
ários nas linhas de ônibus disponíveis principalmente no início da 
manhã. Para evitar a aglomeração das pessoas tanto nos pontos 
de ônibus quanto dentro dos veículos para trazer maior segurança 
as pessoas evitando piora na situação da COVID-19 na cidade so-
licitamos ampliação das linhas de ônibus.
- por meio do setor competente, para que providencie pintura de 
solo das guias rebaixadas.
- por meio do setor competente, para que providencie com urgência um 
médico ginecologista e um pediatra no Posto de Saúde do Bairro Alto.
- por meio do setor competente, para que providencie com urgên-
cia um médico pediatra no Posto de Saúde do Bairro Brabância. 
Considerando que, essa vereadora foi procurada por uma mãe do 
bairro que está desesperada porque seu filho de três anos está 
doente e ela foi até o referido posto e lá não tem pediatra.
- por meio do setor competente, para que providencie a recupera-
ção do leito carroçável da Rua Acre.
- por meio do setor competente, para que providencie limpeza do 
terreno localizado na Avenida Major Rangel ao lado do Centrinho.
- por meio do setor competente, para que realize procedimentos 
de testes para verificar situação de incidência do Coronavírus em 
nossa cidade.
- por meio do setor competente, para que providencie pintura de 
solo na faixa de pedestre na entrada do USF Antonio Luiz Noronha/
Bairro Ipiranga.
- por meio do setor competente, para que realizem em caráter de 
urgência o conserto das valetas profundas da Rua Santa Catarina 
confluência com a Rua Mato Grosso.

Jairo Alves de Azevedo
- para que através do Departamento competente providencie o 
concerto de buracos na Av. Carmem Dias Faria esquina com a Rua 
Geraldo Jose Silvestre, no bairro Avare I, pois os buracos vem cau-
sando transtornos para as pessoas que transitam pela mesma.
- para que através do Departamento competente providencie o 
concerto de buracos em toda extensão da Rua Carvalho Pinto, no 
bairro Vila Jardim, pois os buraco vem causando transtornos para 
as pessoas que transitam pela mesma.
- para que através do Departamento competente providencie o 
concerto de buracos em toda extensão da Rua Elza Moreira, no 
bairro Vila Jardim, pois os buraco vem causando transtornos para 
as pessoas que transitam pela mesma.
- para que através do Departamento competente providencie o 
concerto de buracos em toda extensão da Rua Hugo Tamassia, no 
bairro Vila Jardim, pois os buraco vem causando transtornos para 
as pessoas que transitam pela mesma.
- para que através do Departamento competente providencie o 
concerto de um buraco na Rua Três Maria esquina com a Rua do 
Calvário, no bairro Vera Cruz, pois o buraco vem causando trans-
tornos para as pessoas que transitam pela mesma.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora APARECIDA DE FATIMA MON-
DIVAIM BRAVO.

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA BERNADETE CARVA-
LHO MARTINS.

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente
- para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, Joselyr Be-
nedito Costa Silvestre, para através da secretaria competente, seja 
informado a esta Casa de leis, se existe programação para reali-
zação  de reparos em calçadas, considerando que  a indicação de 
minha autoria, datada de 09.03.20, onde apontei a necessidade de 
reparo na calçada, na confluência da Rua Bahia com a Av. Major 
Rangel, onde o poste foi retirado após colisão de veículo, porém o 
buraco na calçada continua exposto, oferecendo riscos aos pedes-
tres.(Indicação anexa).

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, para que nos informe :
Qual a possibilidade de providenciar a desinfecção/higienização 
nas ambulâncias que chegam dos 16 municípios que são atendi-
dos em nossa cidade?  Considerando que, muitos pacientes po-
derão estar vindo para o Pronto Socorro e Santa Casa de nossa 
cidade sem higienização nas ambulâncias, em razão do Coronaví-
rus todas as providências deverão ser tomadas para evitar conta-
minação nos avareenses.
- que seja oficiado ao COMUTRAN – Conselho Municipal de Trân-
sito, para que informe se a possibilidade de instalar um redutor de 
velocidade/lombada na Rua Waldemar Lopes Peres confluência 
com Rua Paulo Fernando Alves/Bairro Paraíso, para coibir a alta 
velocidade dos veículos que trafegam pelo local.
- 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 esclareça: Existe a possibili-
dade de retornar o horário normal dos locais determinados para aber-
tura do comércio de acordo com o que foi decretado pelo Sr Prefeito 
com todas as medidas de higienização no horário das 09:00 às 17:00 
horas para evitar aglomeração na fila de pessoas na Caixa, nas lotéri-
cas, etc? Considerando que, em razão do fechamento do comércio às 
13:00 horas, todos saem no período da manhã ocorrendo aglomera-
ção no centro da cidade e demais pontos da cidade.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, para que envie a esta Casa de Leis, Nota Fiscal e todos os 
documentos que comprovam os gastos de quase R$ 550,00 (qui-
nhentos e cinquenta) mil reais com a compra de máscaras cirúrgi-
cas durante a Pandemia do Coronavírus em nossa cidade.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
por meio do setor competente, para que nos informem: Todas as 
vias públicas pavimentadas de nossa cidade estão devidamente si-
nalizadas verticalmente e horizontalmente? Quais as vias públicas 
que ainda encontram-se sem sinalização vertical ou horizontal?

Flavio Eduardo Zandoná-2º Secretário
- 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 quais e 
quantos equipamentos de Proteção aos funcionários públicos fo-
ram adquiridos e quais repartições receberam esse equipamento.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, Ros-
lindo Machado, por meio do setor competente, para que informe a esta 
Casa de Leis quais as razões e os dados que fizeram a Secretaria de 
Saúde expor a empresa Enroda sobre o caso da COVID – 19.
- que seja oficiado o Exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, Roslin-
do Machado, por meio do setor competente, para que informe a esta 
Casa de Leis para onde foi destinado a verba de 200 mil reais enviada 
pelo Deputado Luiz Carlos Motta para o combate a COVID 19.
- que seja oficiado a Exma. Secretária Municipal de Industria e Co-
mércio, Sandra de Fatima Theodoro, para que responda o motivo 
da Prefeitura ter comunicado apenas na manhã do dia 12 de junho 
sobre a permissão de funcionamento do comércio até as 17h00 do 
mesmo dia, fazendo com que a maioria dos comerciantes fossem 
pegos de surpresa e que muitos consumidores não ficassem sa-
bendo sobre tal horário de funcionamento.
- que seja oficiado o Exmo. Sr. Secretário de Meio Ambiente Judé-
sio Borges, para que informe a esta Casa de Leis sobre a degrada-
ção do Parque Ecológico Professora Terezinha Teixeira de Freitas, 
localizado no Bairro do Camargo, feita Grupo “Meio ambiente na 
região de Avaré-SP”, no Facebook.

Antonio Angelo Cicirelli
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que determine ao Departamento de Recursos Hu-
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JUSTIFICATIVAS

manos que estude a possibilidade de, em comum acordo com as 
instituições bancárias as quais prestam o serviço de empréstimos 
consignados aos funcionários municipais, suspender o desconto 
por 03 (três) meses e/ou proceder a renegociação dos mesmos 
a fim de diminuir os valores descontados no salário, posto que, 
devido ao período de pandemia e quarentena, muitos, ou quase a 
totalidade dos servidores tiveram a renda familiar reduzida.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, para que responda a esta Casa de Leis se existe a possibili-
dade de a Administração Pública Municipal enviar para o Legislativo 
Projeto de Lei que autorize o município a viabilizar a instalação das 
antenas de sinais de televisão os quais deixaram de atuar na cida-
de. Tratam-se de canais religiosos e educativos para a população em 
geral e que vêm fazendo extrema falta para os munícipes os quais 
utilizavam-se dos mesmos tanto para a prática de suas respectivas 
religiões, quanto para acompanhar programas sobre ciência e edu-
cação em geral. JUSTIFICATIVA:  Justifica-se a presente propositura 
pelo fato de que este, é um governo que vem demonstrando grande 
preocupação com o lazer da população realizando eventos de sig-
nificativa grandiosidade, será, então, de bom alvitre, que esta preo-
cupação estenda-se aos lares avareenses o entretenimento através 
da TV, posto que em tempo de quarentena por conta da pandemia 
do novo Coronavírus, as pessoas têm ficado em casa, cumprindo o 
isolamento social, necessitando da TV para o passatempo da família, 
além de muitas famílias ansiarem por acompanhar as missas e cultos 
transmitidos pelos canais religiosos.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- para que seja oficiado a Empresa Rápido Luxo Campinas, con-
cessionária do transporte coletivo deste município, no sentido de 
que a mesma informe a esta Casa de Leis, sobre a possibilidade de 
disponibilizar um coletivo para o horário das 6:00 horas, que aten-
da aos moradores do bairro Camargo e adjacências, com retorno 
aproximado das 18:00 horas.

Ivan Carvalho de Melo
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora ZULMIRA CARVALHO MESSIAS.

Jairo Alves de Azevedo
- ao órgão competente, para que análise a possibilidade da estação 
de bancos na praça localizada na Rua Antonio Zéqui paralela com 
a rua Tancredo Tamassia no bairro Vila Martins III,  pois os mora-
dores do bairro reivindicam para que essa melhoria seja feita, pela 
beleza da praça e para que eles possam utilizar da mesma como 
uma pequena área de lazer. 
- ao órgão competente, para que análise a possibilidade de retirar vá-
rios galhos que estão de forma irregular no canteiro da Av. Donguinha 
Mercadante de fronte ao número 2880 no Bairro Jardim Paineiras.

Marialva Araujo de Souza Biazon
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que determine ao Departamento de Contabilidade 
que encaminhe a esta Casa de Leis cópia dos empenhos relati-
vos ao Pregão Eletrônico nº 042/2019, Processo nº 157/2019, que 
tem como objeto Registro de Preços para Futura Aquisição de Tro-
féus e Medalhas e do Pregão Eletrônico nº 007/2020, Processo nº 
022/2020, que tem como objeto Registro de Preços para Futura 
Aquisição de Carne Bovina para a Merenda escolar, Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de 
Esportes e Gabinete do Prefeito, cujas publicações se deram no 
Semanário Oficial do Município Digital, edição 647 de 08/06/2020. 
Requeiro ainda, em relação ao Pregão nº 007/2020, que seja es-
clarecido a esta Casa por qual razão, onde e quando seriam utiliza-
dos, conforme consta da Ata do mesmo, 200Kg (duzentos quilos) 
de Patinho em Iscas para a Secretaria Municipal de Esportes e 
300Kg (trezentos quilos) para o Gabinete do Prefeito, bem como 
200Kg (duzentos quilos) de Patinho Moído também para a Secre-
taria Municipal de Esportes e 300Kg (trezentos) de Patinho Moído 
para o Gabinete do Prefeito.

Roberto Araujo
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora GEORGINA DE SOUZA GONÇALVES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA JOSÉ GUERRA LEITE.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor PEDRO GONÇALVES DA SILVA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor BERTOLINO VANDERLEI.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora LÁSARA MARCELINA DOS SANTOS.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
REGINA BERNADETE CAROZELLI, na qualidade de pregoeira 
oficial da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 
nomeada através do Ato da Mesa nº 16/2020, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei vem pelo presente, ADJUDI-
CAR o objeto do Pregão 02/2020 – Processo 06/2020, para a em-
presa E. J. CASTILHO & CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 
12.158.248/0001-64, com sede na Avenida Cidade Jardim, nº 281 
– Residencial Village – Avaré/SP, no valor global de R$ 44.700,00 
(quarenta e quatro mil e setecentos reais), objetivando a contrata-
ção de empresa especializada para prestação de serviços desti-
nados à execução das medidas necessárias ao cumprimento das 
exigências legais para a renovação do Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros – AVCB da sede da Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré, conforme especificações do Anexo I do Edital. 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 04 de junho 
de 2020.

REGINA BERNADETE CAROZELLI
Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO, Vereador Presidente 
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade 
com o Termo de Adjudicação datado de 04 de junho de 2020, vem 
acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão 02/2020 – Pro-
cesso 06/2020, HOMOLOGANDO para a empresa E. J. CASTILHO 
& CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 12.158.248/0001-64, 
com sede na Avenida Cidade Jardim, nº 281 – Residencial Village 
– Avaré/SP, no valor global de R$ 44.700,00 (quarenta e quatro mil 
e setecentos reais), objetivando a contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços destinados à execução das 
medidas necessárias ao cumprimento das exigências legais para 
a renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB 
da sede da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 
conforme especificações do Anexo I do Edital.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 05 de junho 
de 2020.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 05/2020
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: E. J. CASTILHO & CIA LTDA – EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços destinados à execução das medidas necessárias ao 
cumprimento das exigências legais para a renovação do Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB da sede da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Valor: R$ 44.700,00 (quarenta e quatro mil e setecentos reais). 
Referente: Processo nº 06 /2020 – Pregão Presencial nº 02/2020
Data do ajuste: 08/06/2020

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo 07/2020
Pregão Presencial nº 07/2015 – Processo nº 14/2015 - fica prorro-
gado por mais 03 (três) meses o prazo de prestação de serviços da 
empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. que tem por objeto a presta-
ção de serviços de telefonia originados de Telefone Móvel Pessoal-
-SMP, de acesso à internet sem fio, para a Câmara de Vereadores 
da Estância Turística de Avaré.
Valor estimado: até R$ 7.713,00 (sete mil, setecentos e treze reais) 
para um período de 03 (três) meses. 
Data da assinatura: 08 de junho de 2020.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 08/2020
Referente: Prorrogação por mais 02 meses ao Contrato nº 16/2015 
- Pregão Presencial 09/2015 - Processo nº 18/2015 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: COOP-ODONTOCLASSIC COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO
Objeto: Prestação de serviço de Plano Privado Odontológico com 
abrangência regional e com cobertura de diagnóstico, urgência e 
emergência, radiologia, prevenção em saúde bucal, dentística, pe-
riodontia, endodontia, cirurgia, prótese e odontopediatria, sob regi-
me coletivo, com participação por adesão aos empregados ativos 
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e de seus 
dependentes legais, conforme especificações anexo II do Edital.
Valor estimado do Aditivo: R$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais). 
Data do ajuste: 10/06/2020

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

CONVITE

A Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré convidam os senhores vereadores, associações de bair-
ros, imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, 
a participarem da Audiência Pública referente ao Projeto de Lei nº 
50/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Muni-
cípio de Avaré (LDO), para a elaboração de Lei Orçamentária de 
2021, a qual excepcionalmente, em decorrência da Pandemia da 
Covid-19, será transmitida pelo site da Câmara Municipal.
Data: 08/07/2020
Horário: 09 horas
Acesso: http://www.camaraavare.sp.gov.br/sessaonline.php com o 
ícone do chat a direita da página, para a interação com o público.

CONVITE

A Fundação Regional Educacional de Avaré- FREA e o Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré- AVARE-
PREV convidam os senhores vereadores, associações de bairros, 
imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a parti-
ciparem da Audiência Pública da Gestão Fiscal, referente ao 1º qua-
drimestre de 2020, a qual excepcionalmente, em decorrência da Pan-
demia da Covid-19, será transmitida pelo site da Câmara Municipal.
Data: 09/07/2020
Horário: 09 horas
Acesso: http://www.camaraavare.sp.gov.br/sessaonline.php com o 
ícone do chat a direita da página, para a interação com o público.

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 pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamento e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento de pa-
ciente com mandado judicial.
Fornecedor: Rosilene de Carvalho Trombini Farmácia
Empenho(s): 17346/2019
Valor: R$ 167,04
Avaré, 18 de junho 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 pa-
gamentos por se tratar de aquisição de material de higienização e 
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tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimen-
to dos serviços da Secretaria de Saúde.
Fornecedor: Carlos Eduardo Proença dos Santos
Empenho(s): 4263,6199,6206/2020
Valor: R$ 1.610,95
Avaré, 18 de junho 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 pa-
gamentos por se tratar de serviços de brigadistas e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para orientação e aferimento 
de temperatura de visitantes e turistas.
Fornecedor: GS3 Serviços Ltda. ME
Empenho(s): 8319/2020
Valor: R$ 11.200,00
Avaré, 18 de junho de 2020

DIEGO BERALDO
Secretário Municipal de Cultura

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 pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de emulsão e massa as-
fáltica usinada a quente e tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para manutenção de vias públicas.
Fornecedor: Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Empenho(s): 7649/2020
Valor: R$ 5.909,50
Avaré, 18 de junho de 2020

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de equipamentos de proteção 
individual (EPI’s), tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Cândido & Gasparotto Comércio de EPI Ltda
Empenho(s): 6098, 6105, 6119, 6122, 6136, 6069, 6072, 6090, 
6116, 6095/2020
Valor: R$ 21.704,20
Avaré, 19 de junho 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 pa-
gamentos por se tratar de contratação de empresa responsável 
pelo fornecimento de serviço em Medicina do Trabalho, destinado 
ao atendimento aos servidores públicos do Município da Estância 
Turística de Avaré por meio de perícias médicas, em conformidade 
com a legislação pertinente e as Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: L.G.S. Hayashi Clínica Médica Me
Empenho(s): 374/2020
Valor: R$ 9.406,66
Avaré, 19 de junho 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 pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços informatizados de 
Gestão Pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, 
implantação, treinamento, customização, migração, conversão de 
banco de dados do sistema legado para o novo sistema, adequa-
ção, suporte técnico, tal quebra de ordem cronológica se faz neces-

sária para atender a Secretaria Municipal da Fazenda.
Fornecedor: Sigcorp Tecnologia da Informação Ltda
Empenho(s): 462/2020
Valor: R$ 20.010,00
Avaré, 19 de junho de 2020

ITAMAR DE ARAUJO
Secretário Municipal de Fazenda

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 pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços de manejo integra-
do de resíduos, incluindo as seguintes etapas: coleta e transporte 
com encaminhamento para a destinação final, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente.
Fornecedor: Consita Tratamento de Resíduos S/A 
Empenho(s): 3402/2020
Valor: R$ 336.909,41
Avaré, 19 de junho de 2020

JUDÉSIO BORGES
Secretário Municipal de Meio Ambiente

INEDITORIAIS

Decreto n° 5.868, de 16 de Junho de 2020

(Dispõe sobre estabelecimento de orientação aos atos de despe-
sas de pessoal sob as limitações impostas pela Lei Complementar 
n° 173, de 27 de maio de 2020, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito do Município 
da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e,

Considerando o disposto na Lei Complementar Federal n° 173, de 
27 de maio de 2020, que impôs limitações ao gasto com pessoal 
até 31 de dezembro de 2021, abrangendo, inclusive, os municípios;

Considerando a necessidade de regulamentação da matéria no 
âmbito da Administração Direta; 

DECRETA:

Artigo 1º. Ficam vedadas, entre os dias 27 de maio de 2020 a 31 
de dezembro de 2021:

I – a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste 
ou adequação de remuneração, bem como a criação ou majoração 
de qualquer vantagem ou benefício pecuniário, inclusive indeniza-
tório, salvo se o ato de concessão decorrer de decisão judicial tran-
sitada em julgado ou determinação legal anterior à vigência da Lei 
Complementar n°173, de 27 de maio de 2020;

II – a admissão ou contratação de pessoal, salvo reposição autori-
zada nos termos do inciso IV, do art. 8° da Lei Complementar Fe-
deral n° 173/2020, de cargos de chefia, direção e assessoramento 
que não implique aumento de despesa, bem como as reposições 
decorrentes da vacância de cargos efetivos e as contratações de 
que trata o inciso IX do “caput” do art. 37, da Constituição Federal, 
autorizada a realização de concurso público nas hipóteses permi-
tidas pela referida lei;

III – a contagem deste tempo, como de período aquisitivo, neces-
sário para a concessão de qualquer adicional por tempo de serviço, 
tais como quinquênio, adicional de qualificação, progressão hori-
zontal e por nível, enquadramento e reenquadramento, promoção, 
sexta parte e licença-prêmio, e demais mecanismos equivalentes 
que aumentem a despesa de pessoal, assegurado o cômputo para 
os demais fins, como para a aposentadoria e quaisquer outros fins.
Parágrafo Primeiro. Os prazos suspensos para concessão de 
qualquer adicional por tempo de serviço, tais como quinquênio, 
adicional de qualificação, progressão horizontal e por nível, en-
quadramento e reenquadramento, promoção, sexta parte e licen-
ça-prêmio, voltarão a correr a partir de 01 de janeiro de 2022.

Parágrafo Segundo. A Lei Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orça-
mentária Anual, poderão conter dispositivos e autorizações que 
versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde que seus 
efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo, sendo 
vedada qualquer cláusula de retroatividade.

Artigo. 2°. A vedação contida no inciso II, do art. 1° deste decreto, 
não obsta os procedimentos tendentes à lotação, à relotação, à 
realocação ou ao remanejamento, em sua vacância, de cargos efe-
tivos já criados, mediante destinação à unidade diversa, visando ao 
atendimento das necessidades do serviço e a melhor distribuição 
de pessoal e desde que não implique aumento de despesa e não 
viole as vedações da legislação eleitoral.

Artigo. 3°. Ficam suspensos os prazos de validades dos concur-
sos públicos já homologados, por determinação do art. 10, da Lei 
Federal n° 173/2020, publicada em 27 de maio de 2020 (Programa 
Federativo de Enfrentamento ao “Coronavírus” SARS-CoV-2 - Co-
vid-19), bem como os concursos em andamento não homologados, 
enquanto vigente o estado de calamidade pública federal.

Paragrafo Único. Os prazos de validade dos Concursos nº.s: 
05/2016, 06/2016, 07/2016, 01/2018, 02/2018, 01/2019, 02/2019, 
03/2019 e 04/2019, suspensos, voltarão a correr a partir do término 
do período de calamidade pública. 

Artigo. 4°. Fica autorizada a Secretaria Municipal de Administra-
ção, através do Departamento de Recursos Humanos/Departa-
mento de Pessoal, a proceder as anotações e observações neces-
sárias, bem como providências no Sistema Informatizado de Folha 
de Pagamento e demais documentos funcionais expedidos pelo 
respectivo Departamento.

Artigo. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de Junho de 2020

Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito
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Comércio continua
funcionando das 8 às 13
horas com atendimento ao 
público em 40% da
capacidade

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré pror-
rogou a quarentena até 28 de junho. A determina-
ção consta do Decreto Municipal Nº 5.864 editado 
na segunda-feira, 15 de junho. 

A checagem de temperatura permanece obriga-
tória em todos estabelecimentos. Imobiliárias, escri-
tórios e concessionárias de veículos podem funcionar 
de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. 

Além de limitar o público em 40% da capacida-
de de atendimento, os estabelecimentos deverão 
observar medidas de higienização e disponibilizar 
álcool em gel. O uso de máscara é obrigatório e os 
protocolos do setor também devem ser seguidos. 

O objetivo é evitar a proliferação do novo coronaví-
rus. Avaré registra 8 óbitos em decorrência da Covid-19.

O número de mortes sobe para 13 se forem con-

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Quarentena é prorrogada 
até 28 de junho

siderados os pacientes vindos de outras cidades.   
Na data da emissão do decreto, os 4 leitos de 

UTI da Santa Casa de Avaré específicos para o tra-
tamento da doença estavam ocupados, informou a 
Secretaria Municipal da Saúde. 

Comércio
Já o comércio e shoppings continuam autorizados 

a funcionar de segunda a sexta-feira das 8 às 13 ho-
ras. No entanto, é vedado o uso de provadores.  

O público deve ficar em 40% da capacidade 
para evitar aglomerações. As empresas também 
deverão seguir medidas de higienização e dispo-
nibilizar álcool em gel para os clientes. 

Como no outro caso, o uso de máscara é obri-
gatório e os protocolos do setor também devem 
ser seguidos.

Salões de beleza, clínica de estética e fisiotera-
pia (reabilitação) poderão funcionar por meio de 
agendamento.

A atividade é livre, inclusive aos finais de sema-
na, mas é preciso seguir normas de higienização, 
incluindo álcool em gel, usar máscara e cumprir 
protocolos do setor.

Os serviços do transporte, por sua vez, pode-

rão funcionar com 50% do público. Eles devem 
respeitar ainda medidas de higienização, o uso de 
máscaras, disponibilizar álcool em gel e cumprir de 
protocolos do setor

Trailers de alimentação também podem fun-
cionar independentemente de dia e horário. Está 
proibido, no entanto, o uso de mesas em calçadas.

As regras são as mesmas dos demais setores: hi-
gienização, uso de máscaras, disponibilização de ál-
cool em gel e cumprimento de protocolos do setor.

Feiras ao ar livre poderão funcionar nos perío-
dos da manhã e noite na quarta, quinta e sába-
do. As regras são higienização, uso obrigatório de 
máscara, disponibilização de álcool em gel e cum-
primento de protocolos.

Já bares, restaurantes e similares podem funcio-
nar na modalidade delivery e drive-thru.

Atividades suspensas
Outros setores continuam com as atividades 

suspensas até 28 de junho. Estão enquadrados 
neste caso as igrejas, cultos e similares, academias, 
eventos artísticos e esportivos, teatro, cinema.

Aglomeração em espaços públicos e privados 
de lazer ou cerimônias também estão suspensas 
até segunda ordem.

Itens de proteção facial serão 
repassados às famílias
cadastradas, informa a
entidade assistencial   

O Fundo Social de Avaré recebeu a doação de 
1000 máscaras da CCR SPVias, concessionária que 
administra o trecho da Rodovia João Mellão (SP-
255) que corta a estância turística.  

Fundo Social recebe doação de máscaras da concessionária responsável pela SP-255

O material foi recebido na terça-feira, 16. O Fun-
do Social vai distribuir as máscaras para as famílias 
cadastradas e pessoas acompanhadas pelo órgão. 

A empresa informou que a proposta é apoiar 
as ações municipais no enfrentamento à pandemia 
do coronavírus. 

A Prefeitura declarou estado de calamidade pú-
blica por conta da crise sanitária. Asilos de Avaré 
também receberam os itens de proteção facial na 
mesma ocasião.
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Via sob intervenção está
conectada à rotatória
localizada na entrada do 
bairro

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré deu 
início à obra para a pavimentação da Rua Júlia Al-
ves Esteves, situada no Jardim Paraíso. 

O empreendimento está na fase de terraplana-
gem. A próxima etapa vai incluir a implantação de 
guias e sarjetas, bem com o preparo do solo para 
o recebimento da camada asfáltica e outros ajustes 
técnicos.   

A obra está orçada em R$ 317.018,93 mil. A ex-
pectativa é de que os trabalhos sejam concluídos 
em 20 dias. 

Ponto estratégico 
Com aproximadamente 130 metros de exten-

são, a rua sob intervenção fica em um ponto estra-
tégico, já que está conectada à rotatória localizada 
na entrada do bairro para quem vem do centro. 

A pavimentação, portanto, vai facilitar o acesso 
à avenida Armando Padredi e às ruas João Roberto 
Keler, Dona Lolita, Miguel Chibani, Waldemar Lo-
pes Peres e Seme Jubran, vias paralelas que cortam 
praticamente toda a extensão do Paraíso, permiti-
do que o condutor acesse qualquer uma das ruas 
citadas já a partir da rotatória. 

Pavimentação vai ampliar acesso 
a ruas centrais do Jardim Paraíso
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Equipamentos fornecidos 
pelo Governo Estadual já
estão na Santa Casa de 
Misericórdia

Após pedido da administração municipal, Avaré 
recebeu 10 respiradores do Governo de São Paulo 
que serão empregados no combate ao coronavírus. 

A Secretaria Municipal da Saúde havia feito a 
solicitação em abril. Os equipamentos foram enca-
minhados à Santa Casa de Misericórdia na quinta-
-feira, 18 de junho. 

A estância turística é referência no atendimento 
em saúde para 16 municípios da região. A Prefeitu-
ra de Avaré declarou estado de calamidade pública 
por conta da crise sanitária.

Mais vagas 
Atualmente, a Santa Casa conta com 10 vagas 

na Enfermaria e 4 leitos de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) específicos para o tratamento de pa-
cientes infectados pela Covid-19. 

Com os novos respiradores, Avaré terá 14 vagas 
na UTI, ampliando sua capacidade no atendimento 
à população durante a pandemia do coronavírus. 

Avaré recebe 10 respiradores para
tratamento de pacientes com Covid-19
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Secretaria de Esporte pretende 
transformar espaço num
centro de formação de atletas 

O Campo Municipal teve seu Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros (AVCB) emitido no último 
dia 10 de junho.

O documento atesta que o imóvel segue as 
normas de segurança contra incêndio, garantindo 

Campo Municipal obtém AVCB e está pronto 
para receber eventos oficiais após pandemia

a segurança do público. 
É a primeira vez que a praça esportiva obtém o 

AVCB, afirma a Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer (SEME).  

Com isso, o imóvel está liberado para jogos, 
treinos e campeonatos assim que a pandemia do 
coronavírus tiver fim. 

Centro de formação de atletas 
Embora moradores utilizem a academia ao ar 

livre e pratiquem caminhada e corrida nos arredo-

res, o espaço localizado no Bairro Três Marias esta-
va fechado para eventos oficiais. 

Paralelamente, a SEME pretende transformar o 
espaço num centro de formação de atletas. 

A pasta anunciou a aprovação do projeto técni-
co em agosto do ano passado. A fase seguinte foi a 
adequação técnica com os itens de segurança para 
que o AVCB fosse obtido.  

O Campo Municipal passou por revitalização no final 
do ano passado. Foram instaladas saídas de emergência 
e outros itens de segurança exigidos no projeto. 
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MEIO AMBIENTE

Iniciativa também vai
contemplar Centros de
Educação Infantil de Avaré, 
informa a pasta

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente fez o 
plantio de 16 mudas na calçada da Escola Munici-
pal de Educação Básica (EMEB) “Fausto dos Santos 
Rodrigues”, localizada no Jardim Paraíso. 

A ação cumpre a Diretiva AU1 do “Espaço Ár-
vore” prevista no Programa Município VerdeAzul 
(PMVA), do qual Avaré faz parte. 

Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, o 
PMVA tem como proposta auxiliar as prefeituras pau-
listas na elaboração e execução de políticas públicas 

Escolas municipais recebem
programa de arborização urbana

estratégicas para o desenvolvimento sustentável. 
De acordo com o Meio Ambiente, o cronograma 

de 2020 vai contemplar as EMEBs e os Centros de 
Educação Infantil (CEI) da Estância Turística de Avaré. 

As escolas “José Rebouças de Carvalho” e  “Profª 
Maria Theresa de Oliveira Picalho” (Dondoca) devem 
receber o projeto nos próximos dias, informa a pasta. 

Lei municipal 
O “Espaço Árvore” foi formalizado em âmbito 

local pela Lei Municipal nº 2.320/19. A legislação 
estabelece regras para o plantio de mudas nas 
calçadas de espaços públicos, áreas comerciais e 
residenciais. 

O objetivo é evitar o corte posterior decorren-
te do conflito com postes, tubulação ou garagem. 
A padronização também traz benefícios como o 
aumento da infiltração da água pluvial no solo, a 
fixação da espécie, o reabastecimento do lençol 

freático e o embelezamento da cidade. 
Normas 

O indicado é que a calçada tenha no mínimo 
2 metros de largura e que seja mantida uma área 
permeável que ocupe pelo menos 40% da passa-
gem pública.

Também é recomendado o dobro desse valor 
em comprimento para viabilizar a infiltração e a 
adubação, respeitando sempre a acessibilidade ou 
a passagem mínima de 1,20 metro para o pedestre. 

Em caso de descumprimento, o munícipe pode 
sofrer penalidades como advertência ou multa de 
no mínimo 144 UFMA (aproximadamente R$ 490).

Moradores interessados em aderir ao “Espaço 
Árvore” podem obter outras informações na Se-
cretaria Municipal do Meio Ambiente pelo telefone 
(14) 3732-1225 ou através do Facebook da pasta 
(Meio Ambiente – Avaré). 
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EDUCAÇÃO

Mantimentos arrecadados 
em trote solidário foram
doados para asilo de Avaré

Um projeto social desenvolvido por alunos do 
polo avareense da Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo (UNIVESP) ficou entre os 12 melhores 
em uma competição estadual. 

A informação é da Secretaria Municipal da Edu-

Projeto social desenvolvido pela UNIVESP 
é destaque em competição estadual

cação. O trote solidário “Calouro Solidário Não Dei-
xa o Vovô Solitário” arrecadou produtos de limpeza 
e alimentos que foram doados ao Asilo Residência 
do Amor Fraternal de Avaré (RAFA). 

A iniciativa foi desenvolvida pelos graduandos 
Bruno Francisco, Luana de Oliveirae e Moacir Lima, 
sob a coordenação da orientadora Janaína Lelis. 

Além da parceria entre a UNIVESP e o Grupo 
Educar D´Paschoal, o projeto contou com o apoio 
dos calouros 2020, sociedade civil, Instituto Dou-
torlhaços e da Secretaria Municipal da Educação. 

Convênio
Mantida pelo Governo do Estado de São Pau-

lo, a unidade de ensino é fruto de convênio com a 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré. 

A proposta é disponibilizar gratuitamente cur-
sos de qualidade na modalidade Ensino a Distân-
cia. O polo avareense oferece cursos de Engenharia 
de Produção, Engenharia de Computação, Peda-
gogia, Matemática e Tecnólogo em Gestão Pública. 

No momento, as aulas estão temporariamente 
suspensas por conta da pandemia do coronavírus. 
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 086/2.020 – PROCESSO Nº. 182/2.020
ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de lixeiras para 
o Setor/Unidade Centro de Especialidades Odontológicas
Recebimento das Propostas: 29 de junho de 2.020 das 08 horas 
até 09 de julho de 2020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 09 de julho de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 09 de julho de 2.020 às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré,19 de Junho de 2.020 – Andréia de 
Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 088/2020 – PROCESSO Nº. 185/2020
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de leite 
UHT zero lactose para pacientes da Case.
Recebimento das Propostas: 29 de junho de 2.020 das 08 horas 
até 09 de julho de 2.020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 09 de julho de 2.020 às 08h30 min.
Início da Sessão: 09 de julho de 2.020 às 10 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 junho de 2020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2020 – PROCESSO Nº. 186/2020
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de fio flex para uso no Lago Bertha Bannwart e 
Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel.
Recebimento das Propostas: 30 de junho de 2.020 das 08 horas 
até 10 de julho de 2.020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 10 de julho de 2.020 às 08h30 min.
Início da Sessão: 10 de julho de 2.020 às 10 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 junho de 2020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/2.020 – PROCESSO Nº. 188/2.020
COM COTA EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de bens mobiliários, conforme Plano de Trabalho da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Recebimento das Propostas: 22 de junho de 2.020 das 10 horas 
até 02 de julho de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 02 de julho de 2.020 às 08h10 min
Início da Sessão: 02 de julho de 2020 às 10h30 min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2508 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 04 de junho de 2.020 – Eliana da Silva Al-
meida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 091/2020 – PROCESSO Nº. 189/2020
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de medi-
camentos para atendimento de pacientes que possuem mandado 
judicial – tabela CMED.
Recebimento das Propostas: 01 de julho de 2.020 das 08 horas até 
13 de julho de 2.020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 13 de julho de 2.020 às 08h30 min.
Início da Sessão: 13 de julho de 2.020 às 10 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 junho de 2020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 092/2020 – PROCESSO Nº. 190/2020
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de peças 
e acessórios para veículos da frota municipal.
Recebimento das Propostas: 01 de julho de 2.020 das 08 horas até 
13 de julho de 2.020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 13 de julho de 2.020 às 08h30 min às 17 horas.

Início da Sessão: 14 de julho de 2.020 às 10 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 junho de 2020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 093/2020 – PROCESSO Nº. 191/2020
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de brin-
quedos educativos para as unidades da Educação.
Recebimento das Propostas: 06 de julho de 2.020 das 08 horas até 
16 de julho de 2.020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 16 de julho de 2.020 às 08h30 min até 17 
de julho de 2.020 às 17 horas.
Início da Sessão: 20 de julho de 2.020 às 10 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 junho de 2020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 094/2.020 – PROCESSO Nº. 193/2.020
EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de monitores entre 23,6’ e 24’ polegadas em LED 
– Corpo de Bombeiros
Recebimento das Propostas: 25 de junho de 2.020 das 08 horas 
até 07 de julho de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 07 de julho de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 07 de julho de 2.020 às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré,19 de Junho de 2.020 – Andréia de 
Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/2.020 – PROCESSO Nº. 194/2.020
EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
OBJETO: Aquisição de Bote Inflável – Corpo de Bombeiros
Recebimento das Propostas: 26 de junho de 2.020 das 08 horas 
até 08 de julho de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de julho de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 08 de julho de 2.020 às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré,19 de Junho de 2.020 – Andréia de 
Fátima Fragoso – Pregoeira.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 071/2.020 – PROCESSO Nº. 153/2.020
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto a Publicação do dia 13/06/2.020 do processo em epígra-
fe, motivo pelo qual os atos praticados por este setor, deverão ser 
rerratificados.
Onde se lia:
www.bllcompras.org.br
Agora se leia:
bllcompras.com
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/2020 – PROCESSO Nº. 171/2020
Devido a um lapso de digitação na publicação do dia 05 de junho 
de 2020 fica rerratificado no seguinte termo:
Onde se lia:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/2020 – PROCESSO Nº. 171/2020
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI
Agora se leia:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/2020 – PROCESSO Nº. 171/2020
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 010/2020 – Processo nº. 144/2020
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 010/2020 à empresa 
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI, para o forneci-
mento de materiais, mão de obra, serviços, máquinas e equipa-
mentos para execução de recapeamento asfáltico na Avenida Aná-
polis, Rua Francisco Cruz e Rua dos Curiós, no valor global de R$ 
322.393,26 (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa e três 
reais e vinte e seis centavos). Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 19 de junho de 2.020 – Abelardo Ferreira Mendes – Secre-
tário Municipal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº. 030/2020 – Processo nº. 157/2020
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 030/2020 à empresa SELT 
SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS 
EIRELI (LOTES 01 – R$ 149.558,00, 02 – R$ 149.558,00 E 03 – 
R$ 55.415,00), para o Registro de preços para eventual locação, 
montagem e desmontagem de banheiros químicos, no valor global 

de R$ 354.531,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e 
trinta e um reais). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de 
junho de 2.020 – Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal 
de Administração da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 010/2020 – Processo nº. 144/2020
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 010/2020 à empresa 
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI, para o fornecimen-
to de materiais, mão de obra, serviços, máquinas e equipamentos 
para execução de recapeamento asfáltico na Avenida Anápolis, Rua 
Francisco Cruz e Rua dos Curiós. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 19 de junho de 2.020 – Abelardo Ferreira Mendes – Secretário 
Municipal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estân-
cia Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 4.813/17, e conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
as empresas ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA EPP 
e LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA, responsáveis pelo registro de preço para eventual locação de 
CPAP e BIPAP, relativa ao Pregão Eletrônico n° 034/2020 – Processo 
n° 078/2020. Homologado em: 16/06/2.020.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 030/2020 – Processo nº. 157/2020
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 030/2020 à empresa 
SELT SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORÁ-
RIAS EIRELI (LOTES 01, 02 E 03), referente ao Registro de preços 
para eventual locação, montagem e desmontagem de banheiros 
químicos. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de junho de 
2.020 – Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Admi-
nistração da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº. 031/2020 – Processo nº. 159/2020
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 02312020 à empresa 
SELTOM COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP, referente ao Registro 
de preços para eventual aquisição futura de recarga de cotas de 
gás P13 e P45 para a Secretaria e para os equipamentos. Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 19 de junho de 2.020 – Adriana 
Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 036/2020 – Processo nº. 176/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à MAMED COMERCIAL 
LTDA EPP, com valor total de R$ 44.644,00 (Quarenta e quatro mil, 
seiscentos e quarenta e quatro reais), objetivando o fornecimen-
to emergencial de medicamentos para atender o cumprimento de 
Mandados Judiciais, com fulcro na Lei Federal n° 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 17 de junho de 2.020. Roslin-
do Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.

Dispensa nº. 037/2020 – Processo nº. 177/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à MAMED COMERCIAL 
LTDA EPP, com valor total de R$ 4.842,00 (Quatro mil, oitocentos 
e quarenta e dois reais), objetivando o fornecimento emergencial 
de medicamentos para atender o cumprimento de Mandados Judi-
ciais, com fulcro na Lei Federal n° 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 17 de junho de 2.020. Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 038/2020 – Processo nº. 179/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à VIVACE SISTEMAS DE HI-
GIENE LTDA ME, com valor total de R$ 35.650,00 (Trinta e cinco mil, 
seiscentos e cinquenta reais), objetivando o fornecimento emergen-
cial de máscara cirúrgica para as unidades da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, da Casa de Passagem e do 
CRAS, com fulcro na Lei Federal n° 13.979/2020 e Medida Provisória 
n° 926/2020. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de junho de 
2.020. Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 011/2020 – Processo nº. 168/2020
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à CIRÚRGICA NEVES 
LTDA EPP, no valor global de R$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos 
reais), objetivando o fornecimento de pás descartáveis para desfi-
brilador do DEA Instramed para o SAMU, com fulcro no artigo 25 
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
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SEC. DE ADMINISTAÇÃO

05 de junho de 2.020. Roslindo Wilson Machado – Secretário Mu-
nicipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PRE-
GÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 034/2.020 – Processo n° 078/2.020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA EPP
Valor Global: R$ 97.332,00 (Noventa e sete mil, trezentos e trinta 
e dois reais)
Detentora: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOS-
PITALARES LTDA
Valor Global: R$ 145.400,40 (Cento e quarenta e cinco mil, quatro-
centos reais e quarenta centavos)
Objeto: Registro de preço para eventual locação de CPAP e BIPAP
Data da Assinatura da Ata de Registro: 16/06/2.020

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 030/2020 – Processo nº. 157/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SELT SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES 
TEMPORÁRIAS EIRELI (LOTES 01 – R$ 149.558,00, 02 – R$ 
149.558,00 E 03 – R$ 55.415,00)
Objeto: Registro de preços para eventual locação, montagem e 
desmontagem de banheiros químicos.
Valor: R$ 354.531,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhen-
tos e trinta e um reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/06/2.020.
Modalidade: Pregão Presencial nº. 031/2020 – Processo nº. 159/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SELTOM COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP.
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de recarga 
de cotas de gás P13 e P45 para a Secretaria e para os equipamentos.
Valor: R$ 24.360,00 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 19/06/2.020

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 010/2020 – Processo nº. 144/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to de materiais, mão de obra, serviços, máquinas e equipamentos 
para execução de recapeamento asfáltico na Avenida Anápolis, 
Rua Francisco Cruz e Rua dos Curiós, conforme anexos ao edital 
do qual fazem parte integrante
Valor: R$ 322.393,26 (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e no-
venta e três reais e vinte e seis centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 19/06/2.020

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 036/2020 – Processo nº. 176/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAMED COMERCIAL LTDA EPP
Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos para atender o 
cumprimento de Mandados Judiciais, conforme solicitação da Se-
cretária Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 44.644,00 (Quarenta e quatro mil, seiscentos e 
quarenta e quatro reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/06/2020

Modalidade: Dispensa nº. 037/2020 – Processo nº. 177/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAMED COMERCIAL LTDA EPP
Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos para atender o 
cumprimento de Mandados Judiciais, conforme solicitação da Se-
cretária Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 4.842,00 (Quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/06/2020

Modalidade: Dispensa nº. 038/2020 – Processo nº. 179/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VIVACE SISTEMAS DE HIGIENE LTDA ME
Objeto: Aquisição emergencial de máscara cirúrgica para as uni-
dades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social, da Casa de Passagem e do CRAS, conforme solicitação 
da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Valor Global: R$ 35.650,00 (Trinta e cinco mil, seiscentos e cin-
quenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/06/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 011/2020 – Processo nº. 
168/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CIRÚRGICA NEVES LTDA EPP
Objeto: Aquisição de pás descartáveis para desfibrilador do DEA 
Instramed para o SAMU, conforme solicitação da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde
Valor Global: R$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 05/06/2.020

TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 025/18 – PROCESSO N° 562/18 
(Contrato n° 024/19), fica aditado o valor total de R$ 37.633,74 
(Trinta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro 
centavos) com a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRU-
ÇÕES E COMÉRCIO LTDA, o que corresponde a aproximadamen-
te 15,60% (quinze vírgula sessenta por cento) do total do contrato, 
o que objetiva o fornecimento de materiais, máquinas, equipamen-
tos e mão de obra para execução da obra de Revitalização da Praia 
Costa Azul, através do Convênio Secretaria de Turismo/DADE n° 
006/2014 – Processo n° 038/2014 – Represa Jurumirim – Praia 
Costa Azul/Avaré/SP. Assinatura do Termo Aditivo: 05/06/2.020.

TERMO DE ANULAÇÃO
Fica ANULADO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
067/2020 – PROCESSO Nº.145/2020, objetivando o registro de preços 
para eventual aquisição futura de peças e acessórios para veículos da fro-
ta municipal. A presente anulação se faz com fundamento na Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Anulada em: 17/06/2020. Abelardo Ferreira 
Mendes – Secretário Municipal de Serviços.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMEN-
TO PÚBLICO Nº 002/19  – PROCESSO N° 119/19 (Contrato n° 
187/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e o Senhor BRUNO AGNELLO PEGORARO, objetivando 
a contratação de Leiloeiros Oficiais, interessados em atuar na s 
licitações da modalidade Leilão Público, promovidas pela Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré/SP (na forma presencial, com 
apresentação de lances verbais e/ou eletrônico, com apresentação 
de lances através da internet), para venda de bens móveis, imóveis 
inservíveis, sucatas e outros, pertencentes ao patrimônio público 
municipal, conforme edital, com a prorrogação o prazo de vigência 
contratual até 12 de junho de 2.021.Ronaldo Adão Guardiano – Se-
cretário Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 005/19 – PROCESSO N° 073/19 (Contrato n° 199/19), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa 
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI, 
objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e 
mão de obra para execução da reforma e ampliação da EMEB “Salim 
Antônio Curiati”, com prorrogação do prazo da execução da obra até 
27 de outubro de 2020 e de vigência contratual até 27 de novembro de 
2.020. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal 
de Educação da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 032/16 – PROCESSO N° 191/16 (Contrato n° 205/16), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa WIL-
SON VENÂNCIO 05391276802, objetivando a prestação de serviços 
de mão de obra para implantar sinalização horizontal viária em diver-
sas vias desta Municipalidade, com prorrogação do prazo de vigência 
contratual até 20 de junho de 2.021, no valor global de R$ 80.719,62 
(Oitenta mil setecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos). 
Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Trans-
portes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 055/2020 – PROCESSO Nº. 119/2020, objetivando o regis-
tro de preços para eventual aquisição de ativos de rede e equipa-
mentos para instalação de rede nos departamentos da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pre-
ceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 15/06/2020. Adriana 
Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 057/2020 – PROCESSO Nº. 123/2020, objetivando o re-
gistro de preços para eventual aquisição de Lonas Plásticas dupla 
face, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
08/06/2020. Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de 

Serviços da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 059/2020 – PROCESSO Nº. 126/2020, objetivando o regis-
tro de preços para eventual aquisição futura de leite UHT integral 
zero lactose para pacientes da Case, conforme preceitua o artigo 
49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal. Revogada em: 17/06/2020. Roslindo Wilson Ma-
chado – Secretário Municipal de Saúde.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 066/2020 – PROCESSO Nº. 140/2020, objetivando a 
aquisição de bens mobiliários conforme plano de trabalho da Asso-
ciação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré (APAE), con-
forme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Sú-
mula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 15/06/2020. 
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADO os itens fracassados 01 e 02 do PREGÃO ELE-
TRÔNICO N° 070/2020 – PROCESSO N° 152/2020, que tem por 
objeto registro de preços para eventual a aquisição de lixeiras para 
o setor/unidade centro de especialidades odontológicas, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 15/06/2020. Ros-
lindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 072/2020 – PROCESSO Nº. 158/2020, objetivando Re-
gistro de Preços para futura aquisição de material de limpeza e 
higiene para atender as Unidades pertencentes a Secretaria Muni-
cipal de Educação, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 18/06/2020. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros 
– Secretária Municipal da Educação.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 074/2020 – PROCESSO Nº. 163/2020, objetivando o re-
gistro de preços para eventual aquisição futura de medicamentos 
para atender mandado judicial – tabela CMED, conforme preceitua 
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 18/06/2020. Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

DEPTO.RECURSOS HUMANOS/DEPTO.DE
PESSOAL

Notificação - Processos/expedientes conclusos 
para ciência  

Publicação de notificação de ciência de despacho para os requerentes 
dos  expedientes abaixo relacionados, conclusos e a disposição para 
ciência dos interessados, no Departamento de Recursos Humanos /
Depto. de Pessoal, de segunda a sexta feira, das 7:00 as 13:00hrs, 
conforme despacho acostados aos respectivos expedientes:            

Data: 19/06/20




