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BAIRROS E FACILITAR ACESSO À SP-255

PAVIMENTAÇÃO VAI FAVORECER

Novo veículo da Saúde será 
utilizado no transporte de 

pacientes do SUS



EDIÇÃO 962 | AVARÉ, 15 DE MAIO DE 20202

INEDITORIAIS SEC. DE FAZENDA

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS
128-A/2020-R.HUGO TAMASSIA,133-5.128.033.000-CVL-SOM
129/2020-R.ANTONIETA PAULUCCI, 61-4.339.002.000-JA-MA-
TERIAL
NOTIFICAÇÕES:
505/20-R.FRANCISCO P.LEITE SNHO.-4.546.015.000-MES-LIMPEZA
506/20-R.FRANCISCO P.LEITE SNHO.-4.548.006.000-SLT-LIMPEZA
510/20-R.JOÃO FRAGOZO,210-5.376.013.000-RM-SOM
512/20-AV.JOÃO V. DE MARIA,890-3.095.055.000-EN-SOM
513/20-R.ZICO DE CASTRO,310-3.168.008.000-GSP-SOM
515/20-R.ZICO DE CASTRO,776-3.165.003.000-IO-SOM
516/20-R.TENENTE APIAI,1341-4.114.007.000-APP-SOM
517/20-R.PEDRO BRANDI,2068-5.161.024.000-MCM-SOM
519/20-R.ANTONIO F.INOCENCIO,677-3.046.003.000-RER-SOM
520/22-AV.HEITOR DE BARROS, 292-5.344.004.000-JNN-SOM
521/22-R.OSCAR ALVES,25-4.466.003.000-CC-SOM
523/20-R.ALICE T.TEIXEIRA,76-4.646.008.000-FPC-SOM
524/20-R.AMAZONAS,605-2.045.004.000-DF-ENTULHO
NOTIFICAÇÃO 
NOTIFICAMOS AO PROPRIETÁRIO E OU SEUS HERDEIROS
PARA QUE FAÇAM O FECHAMENTO DO IMÓVEL, SITUADO 
À RUA LINEU PRESTES, Nº. 859, BAIRRO PINHEIROS, POIS A 
CASA ESTÁ DESMORONANDO, PODENDO CAUSAR TRANS-
TORNOS (ACIDENTES)AOS TRANSEUNTES E OU VIZINHOS

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

DEPTO.RECURSOS HUMANOS/DEPTO.DE
PESSOAL

Notificação de Ciência – Processos de
Readaptação Conclusos

Publicação de notificação de ciência do despacho  final , aos re-
querentes dos  expedientes abaixo relacionados, conclusos e a 
disposição para ciência dos interessados, no Departamento de Re-
cursos Humanos /Depto. de Pessoal, de segunda a sexta feira, das 
8:00 as 16:00hrs, conforme despacho  acostados aos respectivos 
expedientes:

Data :    14/05/20   – DRH/DP - kom
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DEPTO.RECURSOS HUMANOS/DEPTO.D
 PESSOAL

Notificação - Processos/expedientes conclusos 
para ciência

Publicação de notificação de ciência de despacho para os reque-
rentes dos  expedientes abaixo relacionados, conclusos e a dispo-
sição para ciência dos interessados, no Departamento de Recur-
sos Humanos /Depto. de Pessoal, de segunda a sexta feira, das 
7:00 as 13:00hrs, conforme despacho acostados aos respectivos 
expedientes:                                                                                                                                    

Requerente – Nome   Marcela Aparecida Jacob  
    Oliveira
Nº Processo   066/20
Nº Protocolo e/ou outro documento 3249/20
Situação    Concluso para ciência,  
    Indeferido
 
Data: 15/05/20
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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 pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços de segurança e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para organização 
de filas em bancos e lotéricas, para prevenção do Covid-19.
Fornecedor: GS3 Segurança Privada Eireli
Empenho(s): 8121/2020
Valor: R$ 25.368,00
Avaré, 15 de maio 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 prestação de serviços em Medicina do 
Trabalho e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atendimento dos Servidores Municipais junto ao DESS.
Fornecedor: L. G. S. Hayashi
Empenho(s):374/2020
Valor: R$ 9.406,66
Avaré, 15 de maio 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 de operação e 
manutenção do Aterro Sanitário Municipal e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atendimento das normas sani-
tárias e ambientais.
Fornecedor: Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S/A
Empenho(s):3377/2020
Valor: R$ 346.674,79
Avaré, 15 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de materiais de construção 
e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manuten-
ção predial da Sede da Guarda Civil.
Fornecedor: Zub Distribuidora Ltda. ME
Empenho(s): 22889/2019
Valor: R$ 2.122,54
Avaré, 15 de maio de 2020

PATRICIA DE CASSIA FURNO OLINDO FRANZOLIN
Secretária Municipal de Governo

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 materiais de construção 
e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manuten-
ção predial da Sede da Guarda Civil.
Fornecedor: Zub Distribuidora Ltda. ME
Empenho(s): 21700, 21758, 22874, 22862/2019 e 284,524,525, 
4237/2020
Valor: R$ 99.900,67
Avaré, 15 de maio 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 prestação de serviços de transporte, tra-
tamento adequado e destinação final de resíduos de serviços de 
saúde e carcaças de animais e tal quebra de ordem cronológica se 
faz necessária para continuidade de serviços essenciais.
Fornecedor: Medic Tec Ambiental Ltda. ME
Empenho(s):1473/2020
Valor: R$ 27.627,20
Avaré, 15 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de cota de gás e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento da Casa 
de Passagem.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli Rocha EPP
Empenho(s):6285/2020
Valor: R$ 288,00
Avaré, 15 de maio de 2020

ADRIANA MOREIRA GOMES
Sec. Mun. de Desenv. e Assistência Social
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2020 – PROCESSO Nº. 139/2020
Objeto: Credenciamento de empresa ou pessoa física para presta-
ção de serviços de médicos da especialidade de psiquiatria, con-
forme edital.
Data de Encerramento: 17 de junho de 2020 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 17 de junho de 2020 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, 15 de maio de 2.020 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 010/2020 – PROCESSO Nº. 144/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para recapeamento as-
fáltico na Avenida Anápolis, Rua Francisco Cruz e Rua dos Curiós, 
conforme edital.
Data de Encerramento: 18 de junho de 2020 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 18 de junho de 2020 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, 15 de maio de 2.020 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 064/2.020 – PROCESSO Nº. 134/2.020
EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de colchões – Secretaria Municipal de Esportes
Recebimento das Propostas: 18 de maio de 2.020 das 08 horas até 
27 de maio de 2.020 às 08 horas
Abertura e Análise das Propostas: 27 de maio de 2.020 das 
08h30min as 09h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 27 de maio de 2.020 às 
10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré,12 de Maio de 2.020 – Andréia 
de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 065/2.020 – PROCESSO Nº. 138/2.020
COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos 
destinados ao atendimento de pacientes de Mandado Judicial e Case
Recebimento das Propostas: 20 de maio de 2.020 das 08 horas até 
01 de junho de 2.020 às 08horas
Abertura e Análise das Propostas: 01 de junho de 2.020 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 05 de junho de 2.020 às 
10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré,15 de Maio de 2.020 – Crislaine 
Aparecida Santos  – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 066/2.020 – PROCESSO Nº. 140/2.020
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de bens mobiliários conforme Plano de Trabalho da 
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré (APAE)
Recebimento das Propostas: 25 de maio de 2.020 das 10 horas até 
04 de junho de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 04 de junho de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão: 04 de junho de 2.020 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2508 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, 13 de maio de 2.020 – Eliana da Silva 
Almeida – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2020 – PROCESSO Nº. 146/2020
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços funerários.
Data de Encerramento: 29 de maio de 2.020 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de maio de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/

Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 15 de maio de 2.020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2020 – PROCESSO Nº. 147/2020
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ar-
tefatos de concreto para conservação de vias públicas e estradas 
vicinais.
Data de Encerramento: 28 de maio de 2.020 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de maio de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 15 de maio de 2.020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº. 332/2020 REFERENTE À CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2020 – PROCESSO Nº. 120/2020
Considerando o Ofício 305/2020/SMG/GS/1a, o Senhor ROSLIN-
DO WILSON MACHADO, Secretário Municipal de Saúde da Estân-
cia Turística de Avaré, no uso de suas atribuições legais, DETER-
MINA a rerratificação do edital em epígrafe, nos moldes a serem 
conferidos através do site www.avare.sp.gov.br.
Data de Encerramento: 02 de junho de 2.020 às 08h30min, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 02 de junho de 2.020 às 09 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, 13 de maio de 2.020 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

ADJUDICAÇÃO
Chamada Pública nº. 001/2020 – Processo nº. 076/2020
Fica ADJUDICADA a Chamada Pública 001/2020 às empresas 1) 
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS SEIS BAIRROS: 
R$ 714.707,36; 2) ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMI-
LIARES DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ E REGIÕES AAFAMTR: R$ 
168.128,04 e 3) COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ITAPEVA 
E REGIÃO – COOPEVA: R$ 325.364,00 nos valores globais espe-
cificados acima; responsáveis pelo fornecimento de hortifrutis para 
Merenda Escolar. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de 
maio de 2.020 – Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária 
Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

Concorrência Pública nº. 003/2020 – Processo nº. 034/2020
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 003/2020 à empre-
sa CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA, no valor total de R$ 
3.409.543,22 (três milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos 
e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), objetivando o for-
necimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra 
para execução da construção de escola de Ensino Fundamental 
na Avenida Carlos Ramires, s/n, Avaré/SP, conforme edital. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 11 de maio de 2.020 – Josiane 
Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação 
da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº.019/2020 – Processo nº. 074/2020
Fica adjudicado a Empresa CLÍNICA MÉDICA DAHER E MANSUR 
LTDA EPP, com valor total de R$ 911.580,00 (novecentos e onze 
mil quinhentos e oitenta reais), objetivando a contratação de em-
presa para a prestação de serviços médicos para o Programa da 
Família – adjudicado em: 29/04/2020.

HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA
Chamada Pública nº. 001/2020 – Processo nº. 076/2020
Fica HOMOLOGADA a Chamada Pública 001/2020 às empresas 
1) ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS SEIS BAIRROS: 
R$ 714.707,36; 2) ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMI-
LIARES DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ E REGIÕES AAFAMTR: R$ 
168.128,04 e 3) COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ITAPEVA 
E REGIÃO – COOPEVA: R$ 325.364,00 nos valores globais espe-
cificados acima; responsáveis pelo fornecimento de hortifrutis para 
Merenda Escolar. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de 
maio de 2.020 – Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária 
Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 003/2020 – Processo nº. 034/2020
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 003/2020 à empresa 
CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA, objetivando o forneci-
mento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para 
execução da construção de escola de Ensino Fundamental na Ave-

nida Carlos Ramires, s/n, Avaré/SP, conforme edital. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 11 de maio de 2.020 – Josiane Apa-
recida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação da 
Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 CLÍ-
NICA MÉDICA DAHER E MANSUR LTDA EPP objetivando a con-
tratação de empresa para a prestação de serviços médicos para o 
Programa da Família, relativa ao Pregão Presencial nº. 019/2020 
– Processo nº. 074/2020. Homologado em: 29/04/2020.

Pregão Presencial nº. 022/2020 – Processo nº. 097/2020
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 022/2020 à empresa 
PAULO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR 56796620860, 
objetivando o gerenciamento do projeto “Viva o Largo São João”, a 
ser realizado aos finais de semana e feriados prolongados. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 11 de maio de 2.020 – Diego 
Beraldo – Secretário Municipal de Cultura da Estância Turística de 
Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas 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 
SALVI, LOPES & CIA LTDA ME - objetivando o registro de preços 
para eventual aquisição futura de gelo reutilizável rígido para a Vi-
gilância Epidemiológica, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 038/2020 
– Processo nº. 083/2020. Homologado em: 16/04/2020.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 026/2020 – Processo nº. 132/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à VIVACE SISTEMAS DE 
HIGIENE LTDA ME, com valor total de R$ 145.000,00 (Cento e 
quarenta e cinco mil reais), objetivando o fornecimento emergen-
cial de máscara cirúrgica para todas as Unidades de Saúde, com 
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 12 de maio de 2.020. Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 038/2020 – Processo nº. 083/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: SALVI, LOPES & CIA LTDA ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gelo 
reutilizável rígido para a Vigilância Epidemiológica.
Valor Global: R$ 3.849,00 (três mil oitocentos e quarenta e nove 
reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 16/04/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA
Modalidade: Chamada Pública nº. 001/2020 – Processo nº. 076/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS SEIS 
BAIRROS
Objeto: Aquisição de hortifrúti para Merenda Escolar, conforme so-
licitação da Secretaria Municipal da Educação.
Valor Global: R$ 714.707,36 (setecentos e catorze mil, setecentos 
e sete reais e trinta e seis centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 11/05/2.020.

Modalidade: Chamada Pública nº. 001/2020 – Processo nº. 076/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES 
DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ E REGIÕES AAFAMTR
Objeto: Aquisição de hortifrúti para Merenda Escolar, conforme so-
licitação da Secretaria Municipal da Educação.
Valor Global: R$ 168.128,04 (cento e sessenta e oito mil, cento e 
vinte e oito reais e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 11/05/2.020.

Modalidade: Chamada Pública nº. 001/2020 – Processo nº. 076/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ITAPEVA E 
REGIÃO – COOPEVA 
Objeto: Aquisição de hortifrúti para Merenda Escolar, conforme so-
licitação da Secretaria Municipal da Educação.
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COMUNICADO

Valor Global: R$ 325.364,00 (trezentos e vinte e cinco mil, trezen-
tos e sessenta e quatro reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/05/2.020.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 003/2020 – Processo nº. 
034/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução da construção de escola de Ensino Fundamental na Avenida 
Carlos Ramires, s/n, Avaré/SP, conforme edital.
Valor: R$ 3.409.543,22 (três milhões, quatrocentos e nove mil, qui-
nhentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 11/05/2.020.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 026/2020 – Processo nº. 132/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VIVACE SISTEMAS DE HIGIENE LTDA ME
Objeto: Aquisição emergencial de máscara cirúrgica para todas as 
Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
da Saúde
Valor Global: R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 12/05/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 019/2020 – Processo nº. 074/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CLÍNICA MÉDICA DAHER E MANSUR LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços mé-
dicos para o Programa da Família. 
Valor Global: R$ 911.580,00 (novecentos e onze mil quinhentos e 
oitenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2020

Modalidade: Pregão Presencial nº. 022/2020 – Processo nº. 097/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PAULO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR 
56796620860
Objeto: Contratação de empresa para o gerenciamento do projeto 
“Viva o Largo São João”, a ser realizado aos finais de semana e 
feriados prolongados.
Valor: R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/05/2.020.

TERMO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE
PREÇOS

ATA REGISTRO PREÇOS Nº 214/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2019 – PROCESSO Nº 167/2019
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de fralda geriátrica 
biofral para atender paciente de mandado judicial
ATA REGISTRO PREÇOS Nº 388/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2019 – PROCESSO Nº 231/2019
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamen-
tos destinados ao atendimento de pacientes da rede básica muni-
cipal de saúde de Avaré (REMUME), do Pronto Socorro Municipal 
e do ambulatório DST-AIDS e para pacientes cadastrados, com 
parecer favorável na CASE
ATA REGISTRO PREÇOS Nº 397/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2019 – PROCESSO Nº 292/2019
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de itens de Higie-
ne pessoal para atender as necessidades dos serviços de Acolhi-
mento da Semads.
ATA REGISTRO PREÇOS Nº 011/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2019 – PROCESSO Nº 341/2019
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Material 
descartável para todas as unidades da Saúde
ATA REGISTRO PREÇOS Nº 068/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 – PROCESSO Nº 016/2020
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material 
descartável para atender pacientes de mandado judicial
ATA REGISTRO PREÇOS Nº 083/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 – PROCESSO Nº 042/2020
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material 
descartável para atender pacientes de Case
ATA REGISTRO PREÇOS Nº 092/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2020 – PROCESSO Nº 084/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais 
descartáveis para todas as Unidades de Saúde e Pronto Socorro.
Considerando alteração do ato constitutivo e consolidação, a empresa 
individual de responsabilidade limitada (EIRELI) que girava sob a de-
nominação social de RCV DO BRASIL EIRELI passa por força deste 
instrumento a ser FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI. Ficam 
ratificados os demais termos do referido Ata de registro. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, aos 14 de Maio de 2.020.

TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/18 – PROCESSO Nº 348/18 
(Contrato nº 017/19)
Considerando a solicitação da empresa de alteração da Razão 
Social, os atos praticados por este setor assinado pelo Secretário 
Municipal de Meio Ambiente da Estância Turística de Avaré – Esta-
do de São Paulo, neste ato representado conforme delegação de 
competência fixado pelo Decreto Municipal n° 4.813/2.017 e pela 
empresa deverão ser rerratificados da seguinte maneira.
Onde se lia:
(…) CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A, cadastrada no 
CNPJ sob o número 16.565.111/0001-85 (…)
Agora se leia:
(…) SUMA BRASIL – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 
S. A., cadastrada no CNPJ sob o número 16.565.111/0001-85 (…)
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE ANULAÇÃO
Fica ANULADO o Termo de Revogação nº 385/19 referente a lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/19 – PRO-
CESSO Nº. 172/19, objetivando a contratação de empresa para 
prestação de serviços de implantação de sistema pedagógico de 
ensino de Educação Infantil que ofereça suporte pedagógico e 
portal de educação na internet e fornecimento de material didático 
para Educação Infantil, conjuntos impressos (aluno e professor). A 
presente anulação se faz com fundamento na Sentença referente 
ao Processo Digital nº 1004989-46.2019.8.26.0073. Anulada em: 
16/04/2020. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária 
Municipal de Educação.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 013/18 – PROCESSO N° 109/18 (Contrato n° 
082/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA, objetivando a contratação de 
empresa especializada responsável por laudos de Dosimetria para 
funcionários do Setor de Odontológico, lotado no Centro de Saúde 
I, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 04 de abril 
de 2.021, no valor de R$ 2.266,68 (dois mil, duzentos e sessenta 
e seis reais e sessenta e oito centavos). Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 026/18  – PROCESSO N° 180/18 (Contrato n° 135/18), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Se-
nhor CLODOALDO APARECIDO MUNHOZ, objetivando a locação de 
imóvel situado a rua Suzana Garcia Ferreira, nº 399 – Avaré/SP, para 
instalação do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS I, 
com a prorrogação do prazo de vigência contratual até 08 de maio de 
2.021, no valor global de R$ 27.600,00 (Vinte e sete mil e seiscentos 
reais). Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade INEXIGIBILIDADE 
Nº 014/19 – PROCESSO N° 220/19 (Contrato n° 249/19), que faz 
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
RÁPIDO SUMARÉ LTDA, objetivando o fornecimento de 67.000 
(sessenta e sete) mil passes de transporte coletivo (carregamento 
de cartão eletrônico) para uso nas linhas urbanas de ônibus do mu-
nicípio, destinados aos alunos que se enquadram nas instituições 
de ensino SESI, ETEC, Instituto Federal, conforme Lei n°2.171 de 
06 de fevereiro de 2018, com prorrogação do prazo de vigência 
contratual até 02 de setembro de 2.020, no valor de R$ 281.400,00 
(duzentos e oitenta um mil, quatrocentos reais). Joselyr Benedito 
Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 018/18 – PROCESSO N° 072/18 (Contrato n° 
080/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA, objetivando o fornecimento de 
dosímetro para atender ao Pronto Socorro Municipal, com prorro-

gação do prazo de vigência contratual até 18 de março de 2.021, 
no valor de R$ 1.917,96 (hum mil, novecentos e dezessete reais e 
noventa e seis centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 044/18 – PROCESSO N° 107/18 (Contrato n° 106/18), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a 
empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, objetivando o forneci-
mento de seguro de veículos pertencentes a Secretaria Municipal 
da Saúde, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 04 
de abril de 2.021, no valor global de R$ 2.144,00 (dois mil, cento 
e quarenta e quatro reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 037/2020 – PROCESSO Nº. 082/2020, objetivando a aquisição 
de ventilador mecânico de transporte para UTI-Móvel, conforme pre-
ceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 22/04/2020. Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 044/2020 – PROCESSO Nº. 098/2020, objetivando o regis-
tro de preços para eventual aquisição futura de artefatos de concre-
to para conservação de vias públicas e estradas vicinais, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 27/04/2020. Abe-
lardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços.

Ficam REVOGADO os itens 04, 05, 08 e 11 do PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº. 048/2020 – PROCESSO Nº. 107/2020, objetivando 
Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos des-
tinados ao atendimento de pacientes do CAPS II, pelo período es-
timado de 12 meses, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogado em: 14/05/2020. Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 060/2020 – PROCESSO Nº. 127/2020, objetivando o regis-
tro de preços para eventual aquisição futura de artefatos de concre-
to para conservação de vias públicas e estradas vicinais, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 12/05/2020. Abe-
lardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços.
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SOLIDARIEDADE

O cantor sertanejo Gustavo Mioto doou 3 tone-
ladas de alimentos a Avaré. O montante chegou ao 
município nesta quinta-feira, 14, transportado por 
um caminhão do artista. 

As 300 cestas básicas foram enviadas para a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (SEMADS). Os itens serão destinados 
a famílias carentes assistidas pela entidade. 

O artista foi uma das atrações da Exposição 
Municipal Agropecuária de Avaré (Emapa) realiza-
da no ano passado. 

Avaré ganha 3 toneladas de
alimentos do cantor Gustavo Mioto
Cestas básicas serão destinadas a famílias carentes assistidas pela Secretaria de Assistência Social
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GESTÃO

Em fase de licitação, obra na 
Avenida “Vereador Paulo
Lopes Ward” também vai
beneficiar outras localidades

A Avenida “Vereador Paulo Lopes Ward” vai ser 
pavimentada em breve. A obra da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré está orçada em aproxima-
damente R$ 1 milhão.

Com acesso pelo Túnel “Milton Monti”, a aveni-
da paralela à antiga ferrovia é um importante aces-
so à região, interligando Vila Jardim à Vila Martins 
e adjacências. 

O asfalto será implantado partir da transposição 
da linha férrea. O procedimento licitatório com o 
objetivo de contratar a empresa responsável acon-
tece no dia 4 de junho. 

A Concorrência Pública Nº 009/2020 engloba tam-
bém o fornecimento de material, mão de obra, serviços, 
máquinas e equipamentos para execução da obra. 

O empreendimento será custeado por meio de 
convênio com a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional e recursos próprios. 

Município prepara pavimentação em 
via que liga Vila Jardim à Vila Martins



EDIÇÃO 962 | AVARÉ, 15 DE MAIO DE 2020 9

Licitação para asfaltamento 
da Avenida “Domingos Leon 
Cruz” está marcada para 4 de 
junho 

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré pro-
move no dia 4 de junho o procedimento licitató-
rio para contratar a empresa que vai pavimentar a 
Avenida “Domingos Leon Cruz”, localizada no Jar-

Pavimentação vai favorecer
bairros e facilitar acesso à SP-255

GESTÃO

dim Santa Mônica. 
A via corta os bairros São Rogério 1 e 2, Santa 

Mônica e Presidencial, sendo uma importante rota 
de acesso à região. 

Além de beneficiar moradores, a pavimentação 
vai facilitar o acesso à Rodovia “João Mellão” (SP-
255), já que a avenida tem início na pista. 

A obra orçada em R$ 1,250 milhão será execu-
tada por meio de convênio com a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, bem como pelo aporte 
de recursos próprios.
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GESTÃO

Conquista é fruto de
convênio entre Prefeitura de 
Avaré e Secretaria de Estado 
da Saúde

 
A frota da Secretaria Municipal da Saúde acaba 

de ganhar mais um reforço: um veículo 0 quilôme-

Novo veículo da Saúde será utilizado 
no transporte de pacientes do SUS

tro que será utilizado no transporte de pacientes. 
O coletivo tipo van tem capacidade para 16 lu-

gares, ar-condicionado e requisitos de segurança 
exigidos pelo Detran, bem como outras especifica-
ções técnicas.  

“A aquisição vai permitir que usuários do SUS 
sejam deslocados de maneira segura e confortá-
vel durante a realização de consultas e exames em 
serviços de referências localizados em municípios 

distantes de Avaré”, afirma a pasta.  
Convênio 

A conquista é fruto de convênio entre a Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré e a Secretaria de 
Estado da Saúde. 

O recurso veio de emenda impositiva do depu-
tado estadual Campos Machado. O veículo foi ad-
quirido por meio do Pregão Eletrônico nº 104/19, 
Processo Nº 357/19. 
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Mais de 6500 pessoas já foram monitoradas 
pelo Posto de Controle Sanitário instalado em pon-
tos estratégicos de acesso ao município. 

A medida da Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
se soma a outras adotadas pela administração munici-
pal no combate ao coronavírus. O Executivo decretou 
situação de emergência por conta da pandemia.

Com caráter educativo, a proposta é orientar 
condutores de veículos vindos de outros municí-
pios sobre a necessidade do uso de máscara. O 
trabalho teve início no último dia 8. 

Além de ter a temperatura aferida, o visitante 
também será orientado a usar máscara e evitar 
aglomerações, entre outras medidas recomenda-
das pelas autoridades sanitárias.

Itinerante 
A barreira é itinerante é montada diariamente 

em locais diferentes. No último final de semana, o 
controle foi feito no acesso à Avenida Prefeito Pau-
lo Novaes. 

Nos dias seguintes, a barreira esteve na Rua Rio 
Grande do Sul, em frente ao Santuário Nossa Se-
nhora das Dores, e na Avenida Anápolis. A Avenida 
Prefeito Paulo Novaes será novamente foco do tra-
balho neste final de semana. 

O trabalho é executado por servidores da Defe-
sa Civil e Departamento Municipal de Trânsito. Bri-
gadistas que receberam treinamento da Vigilância 
Sanitária também participam da ação.

A Polícia Militar, que já desenvolve ação educa-
tiva semelhante, vai colaborar pontualmente com a 
iniciativa do município.

Balanço 
De acordo com o balanço divulgado na quinta-

-feira, 14, 3448 veículos foram abordados e 6510 
pessoas tiveram a temperatura averiguada desde 
o início da operação. 

A organização informou ainda que 32 pessoas 
em estado febril foram orientadas pelos brigadis-
tas, conforme orientação da Vigilância Sanitária, a 
procurar os serviços médicos. 

O monitoramento vai permitir que a Prefeitura 
reúna dados por meio de amostragem, permitindo 
que estratégias sejam traçadas para o combate ao 
avanço da doença.

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Posto de Controle Sanitário já monitorou 
mais de 6500 pessoas em acessos à cidade
Proposta é orientar condutores de outros municípios sobre necessidade do uso de máscara
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SAÚDE

A partir de segunda-feira, 18, o Centro de Saú-
de I, mais conhecido como Postão da Rua Acre, vai 
receber a Central de Regulação de Oferta de Servi-
ços de Saúde (CROSS) e o Programa Insulino-De-
pendente, que atende pacientes em tratamento 
contra a diabetes. 

A informação é da Secretaria Municipal da Saú-

Postão da Rua Acre recebe programa 
para diabéticos e central de vagas
Entrada é pela Rua Comandante Pedro Luiz da Fonseca; atendimento ao público é das 
7h30min às 11 horas

de. A entrada para ambos os setores é pela Rua 
Comandante Pedro Luiz da Fonseca. O atendimen-
to ao público é das 7h30 às 11 horas. 

Falta de ar
A unidade que passou recentemente por refor-

ma foi reaberta em abril para atender pacientes 
com falta de ar, um dos sintomas em casos graves 

de Covid-19. 
O serviço funciona de segunda a quinta-feira, 

das 7 às 22 horas. Na sexta, a unidade encerra o 
expediente às 17 horas. 

A entrada, nesse caso, é pelo lado oposto, ou seja, 
pela Rua São Paulo. O objetivo é evitar o contato en-
tre usuários dos diferentes setores, informa a pasta. 

Atendimento, contudo, terá 
restrições para evitar
aglomeração nas unidades 
da rede pública 

Postos de Saúde vão reiniciar consultas médicas  
A Secretaria Municipal da Saúde informa que as 

unidades básicas de saúde vão reiniciar as consul-
tas médicas a partir de segunda-feira, 18.  

No entanto, haverá restrição no número de 
atendimentos. As consultas ainda serão agendadas 

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

com o objetivo de evitar aglomeração nos postos. 
O motivo é o risco de contágio pelo coronaví-

rus. “Caso não haja colaboração da população, os 
atendimentos serão novamente cancelados”, res-
salta a pasta. 
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré deter-
minou o uso obrigatório de máscaras de proteção 
facial enquanto perdurar no município a situação 
de emergência por conta da pandemia do novo 
coronavírus.

A determinação está no Decreto Municipal nº 
5.825 editado em 8 de maio. A medida se soma a 
outras adotadas pela administração municipal no 
combate à proliferação da doença.

Uso de máscara para proteção contra a
Covid-19 passa a ser obrigatório no município
Decreto também prorrogou até 21 de dezembro parcela do IPTU que vence em maio

A norma recomenda a utilização, preferencial-
mente, do modelo não profissional. O munícipe 
precisará utilizar a proteção nos espaços abertos 
ao público, no interior de estabelecimentos que 
executem atividades essenciais, no interior de re-
partições públicas municipais e no transporte pú-
blico como ônibus, táxi e transporte por aplicativo.

O descumprimento do disposto sujeitará o in-
frator às penas previstas no Código Sanitário do 

Estado de São Paulo e nos artigos 268 e 330 do 
Código Penal. A fiscalização é feita pela Vigilância 
Sanitária do Município de Avaré (VISA).

IPTU
Por conta da pandemia, a norma também pror-

roga até 21 de dezembro o recolhimento das par-
celas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
cujo vencimento se der no mês de maio.

Considerando a ampliação da quarentena de-
terminada em todo o estado pelo Governo de São 
Paulo, a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
prorrogou até 31 de maio as restrições ao funcio-
namento de estabelecimentos comerciais. 

O Executivo decretou situação de emergência no 
município por conta da pandemia do coronavírus. A 
medida se soma a outras adotadas pela administra-
ção municipal no combate à proliferação da doença. 

Estabelecimentos comerciais podem apenas pra-
ticar venda on-line e pelo sistema delivery, ficando 
vedado o atendimento na porta a fim de se evitar 
aglomerações de pessoas. O descumprimento pode 

Seguindo determinação estadual, quarentena é prorrogada até 31 de maio

resultar na suspensão do alvará de funcionamento. 
Além da determinação do governo estadual, o 

Decreto Municipal Nº 5.826 também leva em con-
sideração a recomendação do Ministério Público, 
que após consulta optou pela manutenção das 
ações já adotadas pela Prefeitura como o fecha-
mento das atividades não essenciais. 

O órgão ressaltou ainda que medidas mais rígidas 
podem ser consideradas diante do notório número 
de casos no interior paulista nas últimas semanas.

Bancos privados 
O Decreto Municipal nº 5.825 também autorizou 

o funcionamento de bancos privados, com restrições. 

O atendimento presencial deverá ser realizado 
somente para serviços essenciais, como desblo-
queio de cartão e saques de benefícios sociais, tra-
balhistas e previdenciários, entre outros. 

As agências deverão ainda permitir a entrada 
de apenas 5 pessoas por vez no interior da agência 
e estabelecer horário diferenciado para o atendi-
mento de pessoas acima de 60 anos e clientes que 
necessitam de atendimento prioritário. 

Medidas sanitárias como a utilização de másca-
ras e luvas descartáveis pelos funcionários e a ma-
nutenção do distanciamento mínimo de 1,5 metro 
também devem ser observadas, ressalta a norma. 

Decreto Municipal Nº 5.826 também leva em consideração a recomendação do Ministério Público
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Número representa 60% do 
total esperado; imunização 
continua das 8 às 11 horas 
em escolas municipais 

A Campanha Nacional de Vacinação Contra In-
fluenza (gripe) já imunizou aproximadamente 60% 
do total esperado em Avaré. A informação é da Se-
cretaria Municipal da Saúde. 

De acordo com o mais recente balanço divul-
gado pela pasta, 19.340 mil pessoas receberam a 
dose. A meta é imunizar 32.236 mil munícipes. 

Iniciada na segunda-feira, 11, a terceira fase e 
última fase da campanha será dividida em duas 
etapas. A primeira tem foco nas pessoas com defi-
ciência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 
gestantes e mães no pós-parto (até 45 dias). 

A segunda etapa, que ocorre entre 18 de maio e 
5 de junho, inclui professores das escolas públicas 
e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Quase 20 mil pessoas receberam 
vacina contra a gripe em Avaré

Balanço
Em Avaré, foram vacinados 2.776 trabalhadores 

da saúde, 88,52% do esperado. Entre adultos de 55 
a 59 anos, a imunização chegou a 419 munícipes 
(9,89% do total esperado). 

No caso dos idosos, a imunização superou a 
meta e chegou a 11.577 pessoas, o que representa 
107,98% do total previsto. 

Além disso, 2.570 pacientes com comorbidades 
receberam a imunização, bem como 327 funcio-
nários do sistema prisional e 507 integrantes das 
forças de segurança e salvamento. 

Ainda de acordo com o balanço, foram vacina-
dos 330 caminhoneiros, 1.489 pessoas que fazem 
parte da população privada de liberdade, 57 pro-
fessores e 76 munícipes que pertencem a grupos 
sem comorbidades. 

Locais de vacinação
A Campanha de Vacinação contra a Influenza 

acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas, 
exclusivamente em unidades escolares de Avaré. 

O objetivo é evitar aglomerações em unidades 

de saúde, afirma a pasta. Confira os locais abaixo.

EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho” (Rua 
Paraná, nº 2155, Bairro do Braz)

EMEB “Professor Carlos Papa” (Rua Zico de 
Castro, nº 1235, Bairro Jardim Tropical)

EMEB “Professor Clarindo Macedo” (Rua Dona 
Dorita nº 222, Jardim Paineiras)

 
EMEB “Maneco Dionísio” (Praça Juca Novaes, 

nº 1141, centro)
 
EMEB “Orlando Cortez” (Rua Francisco Meda-

glia, nº 32, Vila Operária)
 
EMEB “Ulisses Silvestre” (Rua Júlio Jacob da 

Rocha, nº 71, Vera Cruz)
 
EMEB “Norma Lilia Pereira” (Rua Maria Joaqui-

na Fonseca Pereira, nº 525, Santa Mônica)

SAÚDE
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A Secretaria de Serviços vem levando ilumina-
ção pública a novos trechos em Avaré. A avenida 
que dá acesso ao Avaré Golf Country recebeu a 
melhoria na semana passada. 

Servidores da pasta instalaram 18 luminárias na 
região. Foram utilizadas lâmpadas de sódio 250 w. 
Com alta performance e baixo consumo, o modelo 
é recomendado estradas, túneis e indústrias.

Já a Avenida “Mário Covas”, um dos principais 
acessos à cidade, recebeu 23 novas luminárias em 
meados de abril. 

A melhoria foi instalada partir da Villa Jato-
bá no sentido do Aeroporto “Comandante Luiz 
Gonzaga Lutti”. Até então, a rede terminava no 
loteamento. 

Secretaria de Serviços implanta
iluminação pública em novos trechos
Avenida que dá acesso ao Avaré Golf Country recebeu a melhoria na semana passada

Longa de 1980 aborda
preconceito contra
migrantes; exibição gratuita 
acontece neste sábado, 16

Em parceria com a SPcine Play, o Pontos MIS 
apresenta neste sábado, 16, às 16 horas, o filme 
“O Homem que Virou Suco”, longa de 1980 diri-
gido por João Batista Andrade que traz uma visão 
crítica do processo migratório. 

A ação integra o #MISemCASA, programação digi-
tal do Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo 
disponibilizada durante a pandemia do coronavírus. 

A atividade em parceria com a Secretaria Mu-

Filme “O Homem que Virou Suco” é destaque na sessão virtual do Pontos MIS

CULTURA

nicipal da Cultura é gratuita e conta com progra-
mação semanal. 

Inscrição 
A exibição virtual é voltada para usuários pre-

viamente cadastrados. A inscrição pode ser feita a 
partir de quinta-feira, 14, no link www.mis-sp.org.
br/pontos_mis. As atividades disponibilizadas tam-
bém estão disponíveis na plataforma. 

Já às 18 horas tem início o bate-papo ao vivo 
aberto ao público no canal do MIS no YouTube com 
a participação do diretor João Batista Andrade, do 
professor de cinema Bruno Cucio e do cineclubista 
da Spcine e fotógrafo Júlio Witer. A mediação fica 
por conta do cineasta Luan Cardoso.

Sinopse
Deraldo (José Dumont), escritor de cordel, pa-

raibano recém-chegado a São Paulo, é confundi-
do com o operário Severino, nordestino, que em 
um ato de revolta assassina o patrão a facadas. 

Sem documentos para comprovar sua identidade 
e perseguido pela polícia, Deraldo é obrigado a fugir 
do quarto que aluga e, com isso, inicia um percurso 
de desencontros enquanto sobrevive na metrópole. 

Forçado a abandonar a venda de seus poemas, 
passa por diversos lugares, de servente de um co-
ronel paraibano a operário da construção civil. 

Na condição de migrante é submetido, apesar 
de fundamental para o desenvolvimento da cida-
de, a uma série de preconceitos e explorações. 

Programa de difusão cultural, Pontos MIS é 
uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

INFRAESTRUTURA




