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SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel.  3732-2603

Viviane Maria Alves Mendes
Rua Carmen Dias Faria, 2161

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Tel.  3711-2572
José Ricardo Cardozo Barreto

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - Cel. (11)99986-6438
Miguel Ignatios

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500
Lucas da Silva Mota

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

CULTURA - Tel. 3711-2556 | 3732-5057
Gilson Câmara Filgueiras

Rua Rio de Janeiro, 1763 Centro

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Tel. 3732-8844
Sandra Ribeiro Rosa Antonio

Rua Ceará, 1393 Centro

EDUCAÇÃO - Tel. 3711-2211
Lúcia Helena Lélis Dias

Rua Pernambuco, 1065 Centro

ESPORTES E LAZER - Tel. 3732-0756
Clayton Falanghe Macário

Rua Carmem Dias Faria, 1085 Bairro Alto

FAZENDA - Tel. 3711-2545 | 3711-2566
Waldir Rodrigues Alves

Rua Rio Grande do Sul, 1810

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - Tel. 3731-2658
Maísa Grassi Novaes

Rua Maranhão, 1578 Centro

GESTÃO PÚBLICA - Tel. 3711-2500
Hadel Aurani

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

GOVERNO - Tel. 3711-2500
José Bastos Cruz Sobrinho

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Tel. 3711-2534 | 3711-2546
Aparecido Fernandes Jr.

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559
Julio Ruffin Pinhel

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

OBRAS | HABITAÇÃO
Tel. 3711-2543 | 3711-2544
Paulo Henrique Ciccone

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
Tel. 3711-2548 | 3711-2567

João José Dalcim
Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

SAÚDE - Tel. 3711-1430
Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar

Rua Carmen Dias Faria, 2111

SERVIÇOS - Tel. 3711-1340
Ricardo Aurani

Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

TURISMO - Tel. 3732-8009
Fernando Peixoto Alonso

Praça Romeu Bretas s/n (Prédio Concha Acústica)

EXPEDIENTE
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, criado pela Lei
municipal nº 037/2001 e Registrado no Livro de Jornais Oficina
Impressora Empresas de Radiofusão e Agências Notícias sob
nº 17 (dezessete) em 08.03.2004.
Esta é uma publicação semanal, com circulação aos sábados,
podendo ser retirada em bancas de jornais e repartições públicas.

Tiragem: 7.000 exemplares

O CONTEÚDO DOS ATOS OFICIAS PUBLICADOS SÃO
DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS DEP ARTAMEN-
TOS QUE OS EXPEDEM.

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:
Praça Juca Novaes, 1.169 - Avaré/SP

Fone (14) 3711-2500 | publicacoes@avare.sp.gov.br
EDIÇÃO - Lucas Mota - MTB 46597/SP

REDAÇÃO - Luis Fernando Santos
PESQUISA HISTÓRICA - Gesiel Júnior

DIAGRAMAÇÃO - Givanildo Pereira
ESTAGIÁRIO - Carlos Picalho

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Fique por dentro

11 Bem-vindo Turista! 09h PIT

11 e 12 Viva o Largo São João 19h30 Largo São João
12 10º Encontro de Veículos Antigos 09h Praça Prefeito R. Bretas (Concha Acústica)
12 Encontro de Violeiros 16h Centro Comunitário do Jardim Brasil

15 14ª edição do Chá dos Artistas 16h Casa de Artes e Artesanato Floriza Souto
Fernandes

16 Encontro Poético 19h30 Sala de Leitura Herculano Pires
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FALECIMENTOS
PERÍODO DE

03/07/14 A 09/07/2015

CULTURA

Estão abertas até 31 de julho as inscrições para
a II Salada Cultural, evento agendado pela Secre-
taria Municipal da Cultura para 22 de agosto. O
evento que seria no antigo CAC será em outro es-
paço a ser divulgado em breve. O CAC, sede das
Oficinas José Reis Filho, está interditado para even-
tos em seu auditório em razão de exigências es-
truturais por parte do Corpo de Bombeiros.

Na data, a exemplo do ano passado, haverá uma
série de manifestações artísticas para pessoas de
todas as idades. De acordo com os organizadores,
a Salada Cultural será realizada por sete horas con-

Salada Cultural reunirá expressões
artísticas de todos os gêneros

secutivas, como preparação para que nos próxi-
mos anos Avaré tenha sua própria Virada Cultural
apenas com atrações locais.

“O projeto surgiu para servir de laboratório de ex-
perimentação para as principais atividades das Ofici-
nas Culturais José Reis Filho que, sem o compromisso
de uma apresentação competitiva, conseguem mos-
trar resultados do aprendizado obtido nas aulas, ape-
sar da participação na mostra ser aberta para toda a
comunidade”, explicam os dirigentes do setor.

Serão aceitas inscrições para canto coral (juve-
nil e adulto), teatro, dança, interpretação e decla-
mação de poesias, circo, música nos diversos gê-
neros e imitações (paródias, stand-up, etc). Infor-
mações na Casa de Cultura Escritor José Pires Car-
valho, no CAIC, que atende na Rua Minas Gerais nº
279, ou pelo telefone 3732-5057.

ANTONIO DIAS
*26/01/1930 +03/07/2015
JOAQUIM FLAVIO DE OLIVEIRA FILHO
*28/12/1951 +03/07/2015
MAURO RODRIGO GALVÃO DA SILVA
*30/09/1981 +04/07/2015
ROSA SOARES
*20/01/1949 +04/07/2015
ÂNGELO JESUINO PICALHO
*20/01/1927 +0507/2015
ERNESTO MORETTE
*14/07/1943 +06/07/2015
KAREN BARBOSA MARIANO
*11/08/1997 +07/07/2015
ANTONIO CARLOS ROCHEL
*27/12/1964 +08/07/2015
JOÃO DAVID
*22/08/1930 +08/07/2015
ELISABETH COELHO DE GODOY
*07/11/1959 +09/07/2015
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TRÂNSITO

A partir de 20 de julho, a

Rua Prefeito Romeu Bretas,

no Bonsucesso, terá o seu

sentido alterado e passará

a ser mão única no sentido

bairro-centro, no trecho en-

tre a Rua João Piagentini

Gomes e a Rua Antônio Fer-

reira Inocêncio.

As alterações foram apro-

vadas pelo Conselho Muni-

cipal de Trânsito (Comutran)

e a nova sinalização está

sendo providenciada pelo

Rua Prefeito Romeu Bretas
passará a ser mão única

Departamento Municipal de

Trânsito com suporte da Se-

cretaria de Planejamento e

Transportes.

"O sentido único de di-

reção visa dar melhor flui-

dez do trânsito e segurança

de motoristas e pedestres.

Estamos solicitando, desde

já, a atenção dos motoris-

tas ao trafegarem por essa

via", afirmou Atenéia Fer-

reira, supervisora do Demu-

tran.

O Programa Ponto Mis,
da Secretaria de Estado da
Cultura, promove na Es-
tância Turística de Avaré,
em agosto, uma Oficina de
Videoclipe a ser ministra-
da no antigo CAC, endere-
ço das Oficinas Culturais
José Reis Filho, na Rua Rio
de Janeiro nº 1763.

A oficina, programada
para se desenvolver entre
18h30 às 22h30, da quarta-

Ponto Mis traz Oficina de Videoclipe para Avaré
CULTURA

DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE  SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H

3711.2410
Ao ligar , tenha em mãos p apel, canet a e o cartão de matrícula da

Unidade de Saúde onde deseja se atendido.

feira, 26 de agosto, ofere-
cerá 20 vagas para interes-
sados com idade a partir
de 14 anos. Haverá dinâmi-
ca da produção de video-
clipes a partir da análise
de vídeos de importantes
diretores.  A proposta é
que os alunos compreen-
dam a história e a lingua-
gem do clipe e escolham
uma música para produzir
o roteiro e a gravação das
imagens de seu próprio ví-
deo.

A iniciativa será minis-
trada pela professora
Maya Guizzo, formada em
cinema em São Paulo e
Nova York.  E la  trabalha
como diretora e coordena-
dora de produção, já fez
curtas-metragens, video-
clipes, matérias jornalísti-

cas para o Canal Futura,
além de uma série de ví-
deos para o Terra TV e do-
cumentários para a Record
News. Dá aula de produ-
ção e linguagem do cine-
ma em diferentes cursos,
além de coordenar oficinas
de vídeo em escolas públi-
cas e projetos sociais.

MIS - Programa do go-
verno estadual de circula-
ção e difusão audiovisual,
O Ponto Mis visa promover
a formação de público e a
circulação de obras do ci-
nema, estabelecendo par-
cerias para criar pontos de
difusão audiovisual espa-
lhados pelo Estado. O pro-
grama resulta de parceria
entre o Museu da Imagem
e do Som (MIS) e as cida-
des participantes.



INEDITORIAIS

1ª MOSTRA GASTRONÔMICA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ

REGULAMENTO
1. A 1ª MOSTRA GASTRONÔMICA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ terá vigência do dia 15/07/15 a 15/09/15.
2. A ação é restrita apenas aos estabelecimentos participantes
do cardápio coletivo;
3. Para participar da Mostra, basta escolher um dos estabeleci-
mentos participantes da ação promocional e consumir um dos
pratos indicados no cardápio coletivo;
4. Ao consumir um dos pratos do cardápio coletivo o cliente
deve solicitar um cupom no qual receberá seu primeiro carimbo,
comprovando o consumo do prato;
5. Quando o cliente completar o ciclo de três carimbos , ou seja,
três pratos consumidos em estabelecimentos diferentes, ga-
nhará o direito de participar do sorteio do prêmio ofertado pelos
empresários;
6. O cliente deverá preencher no verso do cupom seus dados
pessoais, a saber: nome, endereço, telefone, e-mail, documento
de identificação (RG). O cupom somente será válido se todos os
campos de identificação estiverem devidamente preenchidos.
7. No ato do sorteio o cupom somente será válido se constar
três carimbos de três estabelecimentos diferentes. Se houver
carimbos de pratos repetidos, o cupom será invalidado;
8. Cada cliente pode participar com quantos cupons desejar. Cada
restaurante terá o direito a somente um carimbo por cupom. Cada
prato dá direito a um carimbo por cupom, mesmo que, por exem-
plo, em uma única mesa tenha-se consumido dois pratos da Mos-
tra. Assim, cada prato será contado em cupons diferentes.
9. Os clientes participantes da ação promocional concorrerão a
uma viagem em Cruzeiro Marítimo com direito a acompanhante, com
todas as despesas pagas de traslado, alimentação e bebidas.
10. O prêmio se aplicará a um Cruzeiro Marítimo de 04 noites
operado pela Empresa Pullmantur na categoria econômica dis-
ponível no momento da escolha de data com direito à acompa-
nhante (Cabine Dupla).
11. O contemplado poderá escolher a saída de 04 noites que
melhor lhe agradar entre os dias 10/02/2016 a 11/04/2016. Saí-
das fora desse período ou com duração diferentes à 04 noites,
mesmo que dentro do período, não poderão ser utilizadas.
12. A escolha da data deverá ser feita pelo contemplado direta-
mente na Loja CVC Avaré em um prazo de 15 dias após o sor-
teio. Após esse prazo o prêmio perderá a validade.
13. O sorteio será realizado durante as festividades em come-
moração ao aniversário da Estância Turística de Avaré. A data,
local e horário será divulgado durante a realização da ação
promocional junto à imprensa da cidade.
14. É vedada a participação de funcionários da Secretaria Muni-
cipal de Turismo, Secretaria Municipal de Comunicação, diretoria
do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo). funcionários da
Loja CVC de Avaré,  bem como dos proprietários dos estabele-
cimentos participantes ou de qualquer pessoa que esteja envol-
vida diretamente com a Organização.  O veto é estendido a
conjugues e parentes em até segundo grau.
15. Qualquer caso omisso no regulamente deve ser levado e
resolvido em assembleia pelo voto da maioria dos empresários
participantes e a decisão final será de caráter irrevogável.

Secret aria de Turismo

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência

Lei de Criação:  0090/2009

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (CMDPD), Sra. Célia Maria Carneiro Eto, convoca os/
as Conselheiros e seus Suplentes, para Reunião Ordinária, que
será realizada no dia 16/07/15 às 14:00 horas (quinta-feira), na
sala de Reunião/Biblioteca Ramal em Braille, da Secretaria Muni-
cipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SMDPD, situada
na rua Ceará, 1393 – fundos, ao lado do Centro Administrativo.
Pauta:
Leitura e assinatura de ata;
Momentos finais da reunião (20 minutos) para discussões gerais;
Outras providências.
Contamos com a  presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar por escrito  com ante-
cedência.
e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br
tel. (14) 3732-8844

COMUNICADO
O Conselho Municipal de Trânsito e Transportes informa ao pú-
blico a programação das datas das reuniões ordinárias, para o
2º semestre de 2015:
- 22 Julho;
- 12 Agosto;
- 09 Setembro;
- 14 Outubro;
- 11 Novembro;
- 09 Dezembro.
As reuniões serão às 19:00 horas, na sala 22, do Centro Admi-
nistrativo Municipal, situado na Rua Rio Grande do Sul nº 1.810.
Certo de que juntos podemos melhorar a qualidade e a seguran-
ça do trânsito, contamos com sua presença.

RONILDO APARECIDO SIMÃO
Presidente COMUTRAN

CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES - COMUTRAN

Lei Municipal nº 1.295, de 3 de dezembro de 2009

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
COMTUR AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR Avaré,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 de
novembro de 2009, Artigo 10, §s 1º, 2º e 3º e Artigo 14, CONVO-
CA seus Conselheiros Titulares e Suplentes e CONVIDA os cida-
dãos Avareenses interessados no desenvolvimento turístico do
município, para comparecerem à  REUNIÃO ORDINÁRIA a ser
realizada no próximo de 14 DE JULHO DE 2015-3ª FEIRA, na
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE AVARÉ (Concha
Acústica),em primeira chamada  às 18h30, com a maioria sim-
ples de seus membros; e em segunda chamada às 19h00, com
qualquer quórum, independente da proporcionalidade de sua
constituição, para deliberar sobre a seguinte PAUTA: VERBA
DADE - 2016, DISCUSSÃO FUMTUR, COMISSÕES,LEI INCENTI-
VO AO TURISMO,e demais assuntos, deliberativos ou não, mas
de interesse do colegiado de turismo; 4. Encerramento.
Avaré, 07 de Julho de 2015

LAMBERTUS HEIJMEIJER
Presidente

VILMA ZANLUCHI
Secretária Executiva

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR  -
CMPD

Ofício CMPD n.º 19/2015
Avaré, 10 de março de 2015.

Ilm. Sr.

Comunicamos que no requerimento de 10/10/2014, protocolado
12409/2014  - Processo CMPD n. 197/2014 em nome de Nelson
de Souza foi requerida  a alteração da Zona Residencial da Rua
Monte Verde, 10 para possibilitar a instalação de um depósito de
reciclagem..
Aproveitamos o ensejo para lhe notificar que seu requerimento
foi indeferido e, consequentemente, o processo arquivado pois
o imóvel possui problemas cartorários, já que  totalmente dentro
do bairro Estância Brabância, fechado e de natureza estrita-
mente residencial, e, portanto, o pleito foge às competências do
Conselho Municipal do Plano Diretor.
Reiteramos nesta oportunidade nossos protestos de elevada
estima e consideração estando à disposição sempre que ne-
c e s s á r i o .
Atenciosamente,

Eduardo Augusto Zanella
Presidente CMPD

Nelson de Souza
Rua Monte Verde, 10
Estância Brabância
Avaré/SP

CMI – Conselho Municipal do Idoso

Convocação
O Conselho Municipal do Idoso (CMI) vem por meio desta convo-
car Conselheiros Titulares e Suplentes para Reunião Ordinária
que será realizada no dia 16/07/2.015 (quinta-feira) às 09h00min,
na sala de reuniões do Conselho, na Avenida Carmen Dias Fari-
as nº 2161 (antigo “Water Park”). Telefone: 3732-2603
Pauta:
Ciência aos relatórios de atividades mensais das Entidades;
Discussão, análise e deliberação sobre a Comissão para Cria-
ção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa;
Outros assuntos;
Contamos com a presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar com antecedência e
por escrito.
cmi@avare.sp.gov.br
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01 encarregado de limpeza F/M
01 empregado domestico faxineiro F
01 costureiro a máquina F/M
02 trabalhador na suinocultura (Cer.
Cesar)F/M
01 caseiro (casal)
01 jardineiro M
01 ajudante de obras (elétrica/
hidráulica)M
01 trabalhador de serraria M
03 soldador M
02 serralheiro M
01 borracheiro M
01 motorista de ambulância M
01 operador de cozedor M
01 destilador M
01 impressor de off aset M
01 instalador de fachadas e painéis M
01 professor de inglês (Cerqueira
Cesar) M
03 auxiliar de enfermagem F/M
01 mensageiro M
01 vendedor interno F
01 operador de telemarketing F
VAGAS EXCLUSIVAS PARA
PESSOAS COM DEFICIENCIA
01 auxiliar de confecção F/M
01 porteiro M
01 auxiliar de limpeza F/M
EMPREGADORES: É necessário o
cadastro da empresa, ou pessoa fí-
sica, no endereço eletrônico
maisemprego.mte.gov.br, ou direta-
mente no PAT, para a colocação de
vagas e processo seletivo.
CANDIDATOS: É necessário cadas-
trar-se no SISTEMA MAIS EMPRE-
GO através da internet ou junto ao
PAT (Posto de Atendimento ao Tra-
balhador). Você utilizará os seguin-
tes documentos:
" PIS (Programa de Integração Soci-
al) ou equivalente NIT, PASEP, Bol-
sa Família, Cartão Cidadão.
" Carteira de Trabalho
" RG
" CPF
" CNH
" Estamos na Rua Rio Grande do
Sul, nº 1810, Centro, (Prédio Centro
Administrativo Municipal), entrada
pela rua Ceará. Maiores informações
ligue 14-37321414.
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LEGISLATIVO

JUSTIFICATIVAS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 20/2015
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratada: EDITORA N. D. J. LTDA
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de assina-
tura anual de Boletins impressos, sendo Boletim de Licitações e
Contratos - BLC e Boletim de Direito Administrativo - BDA para
uso da Divisão Jurídica e da Comissão de Licitação da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais)
Referente: Processo nº 26/2015 - Dispensa nº 14/2015
Data do ajuste: 06/07/2015

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 11/2015 - Processo 22/
2015, para o profissional CELSO TEIXEIRA, Engenheiro Civil,
inscrito no CPF sob nº 092.686.408-48, portador do RG sob nº
15.754.326-2, CREA/SP nº 5060117535, Residente e domiciliado
a Rua Major Vitoriano, nº 431, Bairro Alto, Avaré - Estado de São
Paulo, CEP 18.707-010, objetivando a contratação de serviços
de engenharia (Pessoa Física) para a regularização do projeto
de segurança contra incêndio nº 037722/3504503/2015 visan-
do a liberação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)
para a nova sede da Câmara de Vereadores da Estância Turís-
tica de Avaré, no valor de R$ 12.850,00 (doze mil oitocentos e
cinquenta reais), a ser pago após a prestação dos serviços,
contrato com prazo de vigência de 90 dias, com fulcro no artigo
24, inciso I da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária: 01.01.02-
01.122.7005.2258-3.3.90.36.06-13
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 06 de
julho de 2015.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 21/2015
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratado: CELSO TEIXEIRA
Objeto: Contratação de serviços de engenharia (Pessoa Física)
para a regularização do projeto de segurança contra incêndio
nº 037722/3504503/2015 visando a liberação do Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para a nova sede da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do Contrato: 90 dias
Valor: R$ 12.850,00 (doze mil oitocentos e cinquenta reais).
Referente: Processo nº 22/2015 - Dispensa nº 11/2015
Data do ajuste: 06/07/2015

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s) : 10390/2015
Valor : R$ 7.550,36
Avaré, 11 de julho de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com veículo,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manu-
tenção e conservação da frota municipal.
Fornecedor : A.P  de Oliveira Automotores
Empenho(s) :  9307/2015
Valor : R$ 1.430,00
Avaré, 11 de julho de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de prestação de serviço de guin-
cho,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
manutenção da frota municipal, sendo imprescindível para o bom
funcionamento dos serviços de transporte da Municipalidade.
Fornecedor : Dirce Pegollo Pires Bijega - ME
Empenho(s) : 9021, 9318, 9320, 9319/2015
Valor : R$ 700,00
Avaré, 11 de julho de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com veículo,
tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois o material é
necessário para a manutenção da frota municipal, sendo  im-
prescindível para o bom funcionamento dos serviços de trans-
porte da Municipalidade.
Fornecedor : F. H. Machado Alves
Empenho(s) : 9423/2015
Valor : R$ 530,00
Avaré, 11 de julho de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com veiculo,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para  manu-
tenção da frota municipal, sendo imprescindível para o bom fun-
cionamento dos serviços de transporte da municipalidade.
Fornecedor : J. Sorbo & Cia Ltda ME
Empenho(s) : 9034/2015
Valor : R$ 220,00
Avaré,  11 de julho de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de peças e pres-
tação de serviço com veículo, tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária para manutenção da frota municipal, sendo
imprescindível para o bom funcionamento dos serviços de trans-
porte da Municipalidade.
Fornecedor : T. Da Saito Auto Eletrica ME
Empenho(s) : 9349, 9348, 9347, 9356, 9431/2015
Valor : R$ 1.436,00
Avaré, 11 de julho de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,  vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de de serviço de impressão do Semaná-
rio Oficial, tal quebra de ordem cronológica é necessária para a
manutenção dos serviços de impressão do Semanário Oficial, pu-
blicação indispensável dos atos do Poder Público Municipal.
Fornecedor : Editora Vieira Aires Ltda.
Empenho(s) : 3172/2015
Valor : R$ 3.030,00
Avaré,  11 de julho de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

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
para pagamentos de fornecimento de peças e serviço prestado
com veículo da frota municipal, tal quebra de ordem se faz ne-
cessária para manutenção dos serviços de transporte da
Municipalidade.
Fornecedor: Tapajos Bauru Caminhões e Serviços Ltda
Empenho(s): 7770, 7771/2015
Valor : R$ 2.501,30
Avaré,  11 de julho de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com veiculo,
tal quebra de ordem cronológica é necessária para a manuten-
ção da frota municipal, sendo imprescindível para o bom atendi-
mento dos serviços de transporte  da municipalidade.
Fornecedor : Mauro Faria Ribeiro
Empenho(s) : 7756, 7760/2015
Valor : R$ 1.720,00
Avaré,  11 de julho de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de locação de  multifuncionais, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a  bom
funcionamento do Ensino Fundamental.
Fornecedor : Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s) : 8210/2014
Valor : R$ 4.808,37
Avaré, 11 de junho de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Phabrica de Produções Serv. de Prapaganda/Pu-
blicidade Ltda.
Empenho(s) : 9093/2015
Valor : R$ 600,00
Avaré, 11 de julho de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

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
para pagamentos por se tratar de prestação de serviços profis-
sionais de consultoria, suporte técnico e licença por tempo de-
terminado, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para disponibilização de sistemas informatizados para a admi-
nistração pública municipal.
Fornecedor: Fiorilli Soc.Civil Ltda - Software
Empenho(s): 3867/2015
Valor : R$ 32.943,91
Avaré, 11 de julho de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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DECRETOS

Decreto nº 4.241, de 23 de junho de 2015.
(Dispõe sobre aprovação de Projeto de Desmembramento de

área urbana)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
C o n s i d e r a n d o :
A necessidade de registro, junto ao Cartório de Registro de
Imóveis do desmembramento de área matriculada sob n.º 60.975,
do projeto de desmembramento já aprovado pela Secretaria
Municipal de Habitação e Obras, Processo  nº 044/14, datado de
22/06/2015.
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos do artigo 12, parágrafo
único, alínea "c" da Lei Municipal nº 631, de 29 de julho de 2004,
o Projeto de Desmembramento da área de 247.103,21 metros
quadrados da matrícula nº 60.975, conforme Memorial descriti-
vo abaixo:
SITUAÇÃO ATUAL
Terreno existente - Área de terras, objeto da matrícula CRI nº
60.976, situada neste município de Avaré-SP, na Fazenda Paineiras
ou Invernadas, com as seguintes medidas e confrontações: inicia
junto ao lote nº 23 da Área  C,  com  o  alinhamento  predial  da
Avenida  Governador Mário  Covas,  em  um  marco denominado
de nº 4-A, seguindo pelo alinhamento predial da citada via pública
a distância de 1023,68 metros, rumo 68º 16' NW, até o marco nº 4-
B; deste faz canto, deflete  à  esquerda,  divisando  com  os  lotes
nºs  03  (matrícula  nº58.270)  e  06 (matrícula 58.273) da Gleba A,
ambos de propriedade da Prefeitura Municipal de Avaré, na ex-
tensão  de 257,36 metros,  rumo 21º46'SW, até o marco nº 4-C,
localizado no alinhamento predial da Avenida João Silvestre; des-
te marco deflete à esquerda, percorrendo pelo alinhamento predi-
al da citada via pública na extensão de 59,66 metros, rumo
48º42'SE, até o marco nº 39; deste segue no rumo 60º 41' SE, na
extensão de 283,40 metros na confrontação acima, até o marco
nº 38, deste segue no rumo 70º36'SE, na extensão de 237,74
metros ainda na confrontação anterior até o marco nº 3-A; deste
faz canto, deflete à esquerda, confrontando com o lote nº 15 da
Área B (matrícula nº 58.282), na extensão de 107,66 metros, no
rumo 26º00'NE, até o marco nº 3-B; deste faz canto, deflete à
direita, medindo 486,46 metros, no rumo 89º30'45"NE, divisando
com os lotes nºs 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da Área B
(matrículas nºs 58.274 a 58.282), de propriedade da Prefeitura
Municipal de Avaré, até o marco nº 3-C; deste faz canto, deflete à
esquerda, segue no rumo 26º00'NE, confrontando com proprie-
dade de Avaré Agrícola Ltda. (matrícula nº 58.938), Inovata Utili-
dades Domésticas Ltda. (matrícula nº 58.943) na extensão de
111,66 metros, até o marco nº 4, deste segue rumo 28º59'07"NE,
divisando com o lote nº 23 (matrícula nº 58.290), na extensão de
50,27 metros até atingir o marco nº 4-A, situado no alinhamento
predial da Avenida Governador Mário Covas, atingindo o ponto
onde teve início esta descrição, encerrando a área de 247.103,21
metros quadrados.
SITUAÇÃO PROPOSTA
Área Verde - situada neste Município de Avaré-SP, na Fazenda
Paineiras ou Invernadas, com as seguintes medidas e confron-
tações: inicia junto ao marco nº 4-A, com o alinhamento predial
da Avenida Governador Mário Covas, seguindo pelo alinhamen-
to predial da citada via pública a distância de 1.009,68 metros,
seguindo no rumo 68º16'NW, até o marco nº 4-A2; deste faz
canto, deflete à esquerda, divisando com Acesso Interno, na
extensão de 172,11 metros, até o marco nº 5; deste ponto deflete
à direita, divisando com o lote A-1 na extensão de 25,35 metros,
com o lote A-2 na extensão de 21,35 metros, com o lote B-1 na
extensão de 26,16 metros, com o lote B-2 na extensão de 26,16
metros, com o lote C-1 na extensão de 26,16 metros, com o lote
C-2 na extensão de 26,16 metros, com o lote D na extensão de
52,32 metros, com o Lote E na extensão de 52,32 metros, com o
lote F na extensão de 52,32 metros e com o lote G na extensão
de 52,18 metros até o marco nº 5-A; deste ponto deflete à
direita, divisando com o lote G na extensão de 90,00 metros, até
o marco nº 5-B; deste ponto deflete à esquerda, divisando com
a Avenida João Silvestre na extensão de 88,00 metros até o
marco nº 5-C; deste ponto deflete à esquerda, divisando com o
lote H na extensão de 90,00 metros até o marco nº 5-D; deste
ponto deflete à direita, divisando com o lote H na extensão de
56,00 metros e o lote I na extensão de 56,00 metros até o marco
nº 5-E; deste ponto deflete à esquerda, divisando com o lote 15
(matrícula nº 58.282) na extensão de 17,66 metros até o marco
nº 3-B; deste ponto deflete à direita, divisando com os lotes nº

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 (matrículas nº 58.274 a 58.282),
de propriedade da Prefeitura Municipal Avaré, na extensão de
486,46 metros, no rumo 89º30'45"NE, até o marco nº 3-C; deste
faz canto, deflete à esquerda, divisando com imóvel matrícula nº
58.938 e imóvel matrícula nº 58.943, na extensão de 111,66
metros até o marco nº 4; deste ponto segue rumo 28º59'07"NE
divisando com o lote nº 23 (matrícula nº 58.290) na extensão de
50,27 metros, até atingir o marco nº 4-A, situado no alinhamento
da Avenida Governador Mário Covas, atingindo o ponto onde
teve início esta descrição, encerrando área de 200.859,73 metros
quadrados. Nesta área está inserida faixa de servidão para
passagem de rede de esgoto, com as seguintes medidas e con-
frontações: inicia junto ao marco nº 4-A, com o alinhamento
predial da Avenida Governador Mário Covas, seguindo pelo ali-
nhamento da citada via pública a distância de 10,00 metros, até
o marco nº 4A-1; deste ponto deflete à esquerda e segue na
extensão de 101,66 metros até marco cravado; deste ponto
deflete à direita e segue na extensão de 476,46 metros até
marco cravado;  deste ponto deflete à esquerda e segue na
extensão de 17,66 metros até marco cravado;  deste ponto
deflete à direita e segue na extensão de 190,00 metros até
marco cravado; deste ponto deflete à direita e segue na exten-
são de 104,50 metros até marco cravado; deste ponto deflete à
direita e segue na extensão de 183,12 metros até marco crava-
do; deste ponto deflete à direita e segue na extensão de 72,86
metros até marco cravado na divisa com Acesso Interno, desti-
nado à manutenção de rede de água e esgoto; deste ponto
deflete à esquerda e segue na mesma confrontação anterior, a
extensão de 10,00 metros até marco nº 5, cravado na divisa
com o Lote A-1; deste ponto deflete à esquerda e segue na
confrontação com os Lotes A-1, A-2 e B-1, na extensão de
72,86 metros, até a divisa com o Lote B-2; deste ponto  segue na
confrontação com os Lotes B-2, C-1, C-2, D e E, na extensão de
183,12 metros até a divisa com o Lote F; deste ponto  segue na
confrontação com os Lotes F e G, na extensão de 104,50 metros
até marco nº 5-A; deste ponto segue em reta, na extensão de
88,00 metros até o marco nº 5-D, cravado na divisa com o Lote
H; deste ponto  segue na confrontação com os Lotes H e I, na
extensão de 112,00 metros, até a divisa com o Lote 15 da Área
B (matrícula nº 58.282); deste ponto deflete a esquerda e segue
na mesma confrontação anterior, na extensão de 17,66 metros
até o marco nº 3-B; deste ponto  deflete à direita e segue no
rumo  89º30'45"NE, na extensão de 486,46 metros, na confron-
tação com os Lotes 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09 ,08 e 07 da Área B
(matrículas nºs 58.274 a 58.282), de propriedade da Prefeitura
Municipal de Avaré, até o marco nº 3-C; deste ponto, deflete à
esquerda, confrontando com os imóveis matrícula nº 58.938 e
matrícula nº 58.943, na extensão de 111,66 metros, até o marco
nº 4, deste ponto segue rumo 28º 59' 07" NE, divisando com o
lote nº 23 (matrícula nº 58.290), na extensão de 50,27 metros,
até atingir o marco nº 4-A, situado no alinhamento predial da
Avenida Governador Mário Covas, atingindo o ponto onde teve
início esta descrição, encerrando a área de 12.420,72 metros
quadrados.
Acesso Interno - uma área denominada Acesso Interno, desti-
nada à manutenção de redes de água e esgoto, com as seguin-
tes medidas e confrontações: inicia junto ao marco nº 4-A2 com
o alinhamento da Avenida Governador Mário Covas, seguindo
pelo alinhamento da citada via pública a distância de 14,00 metros,
até o marco nº 4-B; deste ponto deflete à esquerda, e segue
divisando com o Lote 3 (matrícula nº 58.270) e Lote 6 (matrícula
58.273) da Gleba A, na extensão de 257,36 metros, até o marco
nº 4-C; deste ponto deflete à esquerda, divisando com a Aveni-
da João Silvestre, na extensão de 14,56 metros, até o marco nº
4-D; deste ponto, deflete à esquerda, divisando com o lote A-1,
na extensão de 90,00 metros, até o marco nº 5; deste ponto
segue divisando com Área Verde, na extensão de 172,11 metros,
até atingir o marco nº 4-A2, situado no alinhamento da Avenida
Governador Mário Covas, atingindo o ponto onde teve início esta
descrição, encerrando área de 3.636,69 metros quadrados.
Lote A- 1 - Um lote de terreno denominado A-1, situado nesta
cidade de Avaré, de quem olha da rua para o lote faz frente para
a Avenida João Silvestre, na extensão de 25,80 metros; pelo lado
direito, confronta com o lote A-2 de propriedade da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, na extensão de 91,63 metros; pelo
lado esquerdo confronta com a Acesso Interno para manutenção
de redes de água e esgoto, na extensão de 90,00 metros; e pelo
fundo confronta com a Área Verde, na extensão de 25,35 metros,
perfazendo uma área territorial de 2.275,92 metros quadrados.
Lote A-2 - Um lote de terreno denominado A-2, situado nesta
cidade de Avaré, de quem olha da rua para o lote faz frente para
a Avenida João Silvestre, na extensão de 19,30 metros; pelo
lado direito, confronta com o Lote B-1 de propriedade da Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00 metros;
pelo lado esquerdo confronta com o Lote A-1, na extensão de

91,63 metros; e pelo fundo confronta com a Área Verde, na
extensão de 21,35 metros, perfazendo uma área territorial de
2.114,31 metros quadrados.
Lote B- 1 - Um lote de terreno denominado B-1, situado nesta
cidade de Avaré, de quem olha da rua para o lote faz frente para
a Avenida João Silvestre, na extensão de 26,16 metros; pelo
lado direito, confronta com o lote B-2 de propriedade da Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00 metros;
pelo lado esquerdo confronta com o  lote A-2 de propriedade da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00
metros; e pelo fundo confronta com a Área Verde, na extensão
de 26,16 metros, perfazendo uma área territorial de 2.351,30
metros quadrados.
Lote B-2 - Um lote de terreno denominado B-2, situado nesta
cidade de Avaré, de quem olha da rua para o lote faz frente para
a Avenida João Silvestre, na extensão de 26,16 metros; pelo
lado direito, confronta com o lote C-1 de propriedade da Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00 metros;
pelo lado esquerdo confronta com o lote B-1 de propriedade da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00
metros; e pelo fundo confronta com a Área Verde, na extensão
de 26,16 metros, perfazendo uma área territorial de 2.351,30
metros quadrados.
Lote C-1 - Um lote de terreno denominado C-1, situado nesta
cidade de Avaré, de quem olha da rua para o lote faz frente para
a Avenida João Silvestre, na extensão de 26,16 metros; pelo
lado direito, confronta com o lote C-2 de propriedade da Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00 metros;
pelo lado esquerdo confronta com o lote B-2 de propriedade da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00
metros; e pelo fundo confronta com a Área Verde, na extensão
de 26,16 metros, perfazendo uma área territorial de 2.355,92
metros quadrados.
Lote C-2 - Um lote de terreno denominado C-2, situado nesta
cidade de Avaré, de quem olha da rua para o lote faz frente para
a Avenida João Silvestre, na extensão de 26,16 metros; pelo
lado direito, confronta com o lote D de propriedade da Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00 metros;
pelo lado esquerdo confronta com o lote C-1 de propriedade da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00
metros; e pelo fundo confronta com a Área Verde, na extensão
de 26,16 metros, perfazendo uma área territorial de 2.355,92
metros quadrados.
Lote D - Um lote de terreno denominado D, situado nesta cidade
de Avaré, de quem olha da rua para o lote faz frente para a
Avenida João Silvestre, na extensão de 52,32 metros; pelo lado
direito, confronta com o lote E de propriedade da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00 metros; pelo
lado esquerdo confronta com o lote C-2 de propriedade da Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00
metros; e pelo fundo confronta com a Área Verde, na extensão
de 52,32 metros, perfazendo uma área territorial de 4.716,12
metros quadrados.
Lote  E - Um lote de terreno denominado E, situado nesta cidade de
Avaré, de quem olha da rua para o lote faz frente para a Avenida
João Silvestre, na extensão de 52,32 metros; pelo lado direito,
confronta com o lote F de propriedade da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, na extensão de 90,00 metros; pelo lado es-
querdo confronta com o lote D de propriedade da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00 metros; e pelo
fundo confronta com a Área Verde, na extensão de 52,32 metros,
perfazendo uma área territorial de 4.730,55 metros quadrados.
Lote F - Um lote de terreno denominado F, situado nesta cidade de
Avaré, de quem olha da rua para o lote faz frente para a Avenida
João Silvestre, na extensão de 52,32 metros; pelo lado direito,
confronta com o lote G de propriedade da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, na extensão de 90,00 metros; pelo lado es-
querdo confronta com o lote E de propriedade da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00 metros; e pelo
fundo confronta com a Área Verde, na extensão de 52,32 metros,
perfazendo uma área territorial de 4.563,60 metros quadrados.
Lote G - Um lote de terreno denominado G, situado nesta cidade
de Avaré, de quem olha da rua para o lote faz frente para a
Avenida João Silvestre, na extensão de 21,80 metros, no  rumo
60º41'SE  mais  30,38  metros,  no  rumo  70º36'SE;  pelo  lado
direito, confronta com Área Verde de propriedade da Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00 metros;
pelo lado esquerdo confronta com o lote F de propriedade  da
Prefeitura  da  Estância  Turística  de  Avaré,  na extensão  de
90,00 metros; e pelo fundo confronta com a Área Verde, na
extensão de 52,18 metros, perfazendo uma área territorial de
4.711,85 metros quadrados.
Lote H - Um lote de terreno denominado H, situado nesta cidade
de Avaré, de quem olha da rua para o lote faz frente para a
Avenida João Silvestre, na extensão de 56,00 metros; pelo lado

Continua na página 11
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ANTIGOMOBILISMO

No próximo domingo, 12
de julho, a Associação Ava-
reense de Antigomolismo
(Aavant) organiza o 10º En-
contro de Veículos Antigos
da Estância Turística de
Avaré. O evento, promovi-
do com apoio da Secretaria
Municipal de Turismo, terá
lugar na Praça Prefeito Ro-
meu Bretas (Concha Acús-
tica).

O objetivo é promover in-
tercâmbio de pessoas que
apreciam, conservam e co-
lecionam automóveis e veí-
culos fabricados no passado.
"Chegou a hora! Você é nos-
so convidado especial para
abrilhantar o grande encon-
tro. Novamente, as máqui-

Colecionadores de carros antigos
se encontram domingo na Concha Acústica
Público poderá ver automóveis
raros e veículos militares

nas maravilhosas vão inva-
dir Avaré!", realça com en-
tusiasmo Gustava Carvalho
de Barros, 2º secretário da
Aavant.

Nesse encontro, o públi-
co poderá conferir algumas
raridades, como um F1000 de
1960, um Maverick de 1976,
um táxi DKV, um fusca da po-
lícia de 1980, uma Jardineira
de 1930, vários modelos
Ford e também veículos mi-
litares da coleção particular
de Cláudio Albuquerque.

Poderão participar so-
mente automóveis com
mais de 25 anos de fabrica-
ção e o expositor interessa-
do deverá doar um quilo de
alimento não perecível (ex-

ceto sal) por veículo inscri-
to, ofertas a serem depois
destinadas a uma instituição

assistencial.
O evento acontece das 9h

às 17h. Outras informações

pelo e-mail contatoa
avant@hotmail.com e pelo
telefone (14) 99707-5617.

A próxima edição do
Projeto Chá dos Artistas, da
Secretaria Municipal da Cul-
tura, homenageará a artis-
ta plástica avareense Suhad
Aurani Jorge. A 14ª edição
acontece na quarta-feira, 15
de julho, na Casa de Artes e
Artesanato Floriza Souto
Fernandes, a partir das 16h.

O evento, realizado tri-
mestralmente pela direção

pelo Projeto "Chá dos Artistas"
Suhad Aurani é homenageada

CULTURA

do local, tem por finalida-
de integrar artistas locais e
a comunidade. A Casa de
Artes fica na Rua Rio Gran-
de do Sul nº 1.793. Mais in-
formações podem ser obti-
das pelo telefone 3711-
2586.

É a primeira exposição
da artista em 25 anos, já que
não expõe seus trabalhos
em uma mostra desde 1990.

Nascida em Irapé em 1939,
mudou-se para Avaré ainda
jovem, aos 11 anos, onde
estudou e se formou no
magistério, no então Insti-
tuto de Educação Coronel
João Cruz. Mais tarde tor-
nou-se artista plástica.

Iniciou-se nas artes a
princípio como autodidata
e depois fazendo cursos
com professores como José

Ismael (aquarela), em
Avaré, Ana Maria Gregório
(aqurela), José Rios Perigo
(óleo), em São Paulo e ou-
tros. Leciona há 40 anos
aula de pintura em óleo,
aquarela, giz pastel e de-
senho artístico. Participa
de exposições desde 1974,
sendo a última da Univer-
sidade São Judas, em São
Paulo, no ano de 1990.
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SAÚDE

Prossegue na Estância Tu-
rística de Avaré a Campanha
Nacional de Vacinação con-
tra a Gripe, que teve início
no dia 22 de abril, sob a co-
ordenação do Ministério da
Saúde. A novidade deste
ano foi a ampliação da faixa
etária para crianças de seis
meses a menores de cinco
anos com a finalidade redu-
zir casos graves e óbitos.

Até o início de julho, já
foram vacinadas 4.046 crian-
ças e 659 gestantes, de acor-
do com os dados da Secreta-
ria Municipal da Saúde. A
campanha será intensificada
para crianças e gestantes.
Pais devem levar seus filhos
às Unidades Básicas de Saú-
de para a segunda dose da
vacina, bem como as gestan-
tes que ainda não foram va-
cinadas e que precisam re-
ceber a dose única do medi-
camento preventivo.

PREVENÇÃO - A transmis-
são dos vírus influenza ocor-
re pelo contato com secre-
ções das vias respiratórias
que são eliminadas pela
pessoa contaminada ao fa-
lar, tossir ou espirrar. Tam-
bém acontece por meio das
mãos e objetos contamina-
dos, quando entram em con-
tato com mucosas (boca,
olhos, nariz). Outras medi-
das de prevenção são: lavar
as mãos várias vezes ao dia;
cobrir o nariz e a boca ao tos-
sir e espirrar; evitar tocar o
rosto e não compartilhar
objetos de uso pessoal.

A vacina contra a gripe
não é capaz de eliminar a
doença ou impedir a circu-

vacina contra a gripe
Crianças e gestantes devem tomar

Onde tomar
a vacina

As doses das vacinas antigripais serão aplicadas de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades:

UBS DRA. MARIA DA GLÓRIA RAMIRES FERREIRA (VERA
CRUZ)
Av. Carmem Dias Farias s/n

UBS DR. FRANCISCO COUTINHO (BAIRRO ALTO)
Rua Minas Gerais, s/n

UBS DR. ARISTIDES GUERRA DE AGUIAR (VILA JARDIM)
Praça Armando de Paula Assis, s/n

UBS DR. CARLOS FARALDO (JARDIM BRASIL)
Av. Salin Antonio Curiatti, s/n

UBS DR. TELMO DA COSTA FERREIRA (BONSUCESSO)
Rua Musa, 2654

CENTRO DE SAÚDE I
Rua Acre, nº 1281

lação do vírus. Por isso, as
medidas de prevenção são
tão importantes, particular-
mente durante o período de
junho e agosto.

Também é importante
lembrar que, mesmo pesso-
as vacinadas, ao apresenta-
rem os sintomas da gripe -
especialmente se são inte-
grantes de grupos mais vul-
neráveis às complicações -
devem procurar, imediata-
mente, o serviço médico. Os
sintomas da gripe são: febre,
tosse ou dor na garganta,
além de outros, como dor de
cabeça, dor muscular e nas
articulações. Já o agrava-
mento pode ser identifica-
do por falta de ar, febre por
mais de três dias, piora de
sintomas gastrointestinais,
dor muscular intensa e pros-
tração.

REAÇÕES ADVERSAS -
Após a aplicação da vacina
pode ocorrer, de forma rara,
dor no local da injeção, eri-
tema e enrijecimento. São
manifestações consideradas

comuns, cujos efeitos costu-
mam passar em 48 horas. A
vacina é contraindicada para
pessoas com história de re-
ação anafilática prévia em
doses anteriores ou para
pessoas que tenham alergia
grave relacionada a ovo de
galinha e seus derivados. É
importante procurar o médi-
co para mais orientações.
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JOGOS REGIONAIS

Natação e vôlei masculino

Nadadores
terminam em
primeiro no geral
masculino e
feminino e vôlei
é ouro

Disputando os 59º Jogos
Regionais da 8ª região do Es-
tado de São Paulo, em Jundi-
aí, a equipe avareense de
natação conquistou o primei-
ro lugar no geral masculino
com 216,5 pontos e femini-
no com 206 pontos, totalizan-
do 37 medalhas.

A equipe de Avaré, trei-
nada pelo técnico Sandro de
Oliveira e apoiada pela Se-
cretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer, saiu das piscinas

no primeiro dia com 15 me-
dalhas (7 de ouro, 6 de prata
e 2 de bronze). Focados na
competição, os nadadores
conquistaram no segundo
dia mais 22 medalhas (7 de
ouro, 7 de prata e 8 de bron-
ze), totalizando 14 de ouro,
13 de prata e 10 de bronze.

Atletas com deficiência conquistam
16 medalhas no atletismo

A equipe avareense de
Atletismo para pessoas com
deficiência apoiada pela Secre-

ATLETISMO ACD (Atletas com Deficiência)
1º Jennifer Wener Rozario Chrispim - 100 metros rasos ACD (Ouro)
2º Maísa Laurindo Pedro Avaré - 100 metros rasos ACD (Prata)
1º Maísa Laurindo Pedro - Arremesso do Peso ACD (3kg) (Ouro)
1º Roger Vieira dos Santos - 100 metros rasos ACD (Ouro)
2º Washington Luiz Justino - 100 metros rasos ACD (Prata)
1º Jessica Luiza de Oliveira - 400 metros rasos ACD (Ouro)
3º Fatima Aparecida de Paula - 400 metros rasos ACD (Bronze)
1º Washington Luiz Justino - 400 metros rasos ACD (Ouro)
1º Jennifer Wener Rozario Chrispim - 200 metros rasos ACD (Ouro)
2º Maísa Laurindo Pedro - 200 metros rasos ACD (Prata)
1º Roger Vieira dos Santos - 200 metros rasos ACD (Ouro)
1º Jennifer Wener Rozario Chrispim - Salto em Distância ACD (Ouro)
2º Fátima Aparecida de Paula- Salto em Distância ACD (Prata)
1º Jessica Luiza de Oliveira - 1500 metros rasos ACD (Ouro)
1º Lucas de Oliveira Buvolenta- 1500 metros rasos ACD (Ouro)
2º Diego Fernando Dias Pires - 1500 metros rasos ACD (Prata)
Classificação final feminino - 1º lugar com 81 pontos
Classificação final masculino - 3º lugar com 50 pontos

taria de Esportes em parceria
com a Apae conquistou 16 me-
dalhas. A equipe feminina

conquistou a primeira coloca-
ção na classificação geral com
81 pontos. Já a equipe mascu-
lina ficou na terceira posição.

O destaque ficou com as
atletas Jennifer Chrispim e
Maísa Laurindo que conquis-
taram três medalhas cada. No
total foram 10 medalhas de
ouro, 5 de prata e uma de
bronze, além de dois troféus,
um de primeiro lugar no ge-
ral feminino e o terceiro no
geral masculino.

Até a última sexta, 10, Avaré
ocupava a a 6ª colocação na clas-
sificação geral com 74 pontos. A
cidade de Salto liderava a segun-
da divisão com 145 pontos.

FONTE: Marcelo Sabugui-
nho e Marcelo Ribeiro

OUTROS RESULTADOS
BASQUETE FEMININO (1ªdivisão)

São Roque 35 x 57 Avaré

 BASQUETE MASCULINO (1ª divisão)
Avaré 86 x 77 Itapeva

TÊNIS DE MESA MASCULINO
Avaré 0 x 3 Salto

KARATÊ
1º Jessica M. da Cruz Zaia - Kata (Ouro)

5º Jessika Cruz Zaia - Kumitê mais de 60 quilos
5º Carlos A. Augusto - Kumitê de 65 a 70 quilos

3º Adilson A. S. Junior - Kumitê de 70 a 75 quilos (Bronze)
7º Felipe M.Nogueira - Kumitê de 75 a 80 quilos

2º Eliezer N. Lopes - Kumitê + de 80 quilos (Prata)
5º Avaré - Kumitê por equipe

Classificação final do feminino - Avaré 7º lugar com 13 pontos
Classificação final do masculino - Avaré 8º lugar

Vôlei masculino
A equipe de vôlei mascu-

lino disputou a final na ma-
nhã de quarta-feira e sagrou-
se campeã ao derrotar a equi-
pe de Itararé por 3 sets a 0.

Outras modalidades
A equipe de biribol mas-

culino de Avaré ficou com a

medalha de prata. O atleta
Maykon Roberto dos Santos
Garramona superou seus li-
mites e conquistou o ouro
no lançamento de martelo
e dois bronzes, no lança-
mento de dardo e disco. Ele
é atleta PCD - Pessoa com
Deficiência -, mas disputou
as provas normalmente.
Com isso, Avaré ficou na 5ª

colocação na classificação
geral do atletismo, com 22
pontos.

A equipe avareense de judô
do técnico Alexandre Faustino
encerrou sua participação nos
jogos com um total de 7 meda-
lhas e um terceiro lugar na clas-
sificação geral do feminino.
Foram 3 medalhas de ouro, 3
de prata e 1 de bronze.
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GESIEL JÚNIOR

Vias com nomes
de prefeitos
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ENFEITES DE NATAL 2015! PARTICIPE!
A Casa de Artes e Artesanato Floriza Souto Fernandes está arrecadando garrafas PET para serem usadas na

decoração de Natal este ano. Galões de água de 20 litros (fora do prazo de validade) também são aceitos.
Participe! Avaré terá um Natal criativo e mais bonito! Entregas: Rua Rio Grande do Sul - 1793

Uma quadra compõe a Travessa Major Henrique
Pavão, situada no Bairro Santana, entre a Rua Dr.
Félix Fagundes e a Travessa Antônio Lopes de Medei-
ros. Essa denominação rende tributo ao coletor soro-
cabano Henrique Pavão, o qual elegeu-se vereador e
foi indicado por seus pares para assumir a Prefeitu-

ra em 1936. Desempenhou a função por alguns meses, tendo sido afastado pelo golpe do
Estado Novo, quando Getúlio Vargas dissolveu os parlamentos e se tornou ditador.

Principal via de acesso ao recinto da Ema-
pa, a Avenida Dr. Diamantino Monteiro da Gama
se estende por 300 metros, entre a Praça dos
Criadores e a Rua Atílio Silvestre. O nome do
logradouro homenageia o advogado, político e
fazendeiro Diamantino Monteiro da Gama (1914-

1985), nomeado prefeito no período de 1941 a 1945, quando iniciou a construção do
Paço Municipal, inaugurou o prédio atual da Escola Maneco Dionísio e apoiou a
criação do Horto Florestal.

Com 150 metros de extensão, essa via fica no
Bairro Santana Bonsucesso e é acessada pela Rua
Amazonas e pela Travessa Major Henrique Pavão.
Seu nome homenageia o fazendeiro Antônio Lopes
de Medeiros, nascido em Pirassununga em 1860.
Ele se mudou com a família para Avaré nos anos

1880 e foi designado para a Intendência em 1899. Ocupou o posto por pouco tempo, mas
anos depois o seu filho Ludovico o sucederia na função como chefe do Executivo.

De Travessa Quimquim Monteiro é chamada
a via situada entre a Rua Mato Grosso e a Aveni-
da Salim Antônio Curiati, no Bairro do Braz,
numa extensão de 250 metros. A via tem esse
nome para honrar a memória do itapetiningano
Joaquim Leonel Monteiro (1883-1936), jornalis-
ta e político. Ele assumiu a Prefeitura de Avaré

nos anos de 1920 e 1921, quando conseguiu renegociar a elevada dívida municipal e
dividir o Largo da Matriz em três amplas praças.



direito, confronta com o lote I de propriedade da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00 metros; pelo
lado esquerdo confronta com a Área Verde de propriedade da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, na extensão de 90,00
metros; e pelo fundo confronta com a Área Verde, na extensão
de 56,00 metros, perfazendo uma área territorial de 5.040,00
metros quadrados.
Lote I - Um lote de terreno denominado I, situado nesta cidade de
Avaré, de quem olha da rua para o lote faz frente para a Avenida
João Silvestre, na extensão de 56,00 metros; pelo lado direito,
confronta com o lote 15 (matrícula nº 58.282), na extensão de
90,00 metros; pelo lado esquerdo confronta com o lote H de
propriedade da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, na
extensão de 90,00 metros; e pelo fundo confronta com a Área
Verde, na extensão de 56,00 metros, perfazendo uma área
territorial de 5.040,40 metros quadrados.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de junho de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 4.252, de 08 de julho de 2015.
(Concede gratificações de função em caráter especial)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
Considerando que os servidores de diversas secretarias, que
acompanharão a delegação avareense nos Jogos Regionais,
na cidade de Jundiaí, ficarão responsáveis pela alimentação,
controle dos horários de jogos, medicamentos e quaisquer pro-
blemas que vierem a acontecer com os atletas;
Considerando que esses servidores assumirão grande respon-
sabilidade ao cuidar dos atletas da Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer, que representarão a Estância Turística de Avaré;
Art. 1 - Fica autorizada a concessão de gratificação em caráter
especial e excepcional, sem prejuízo de vencimentos e demais
vantagens do cargo, neste mês de julho de 2015, aos servido-
res públicos municipais que ficarem à disposição da delegação
esportiva no evento 59º Jogos Regionais 2015, no período de 01
a 11 de julho, na cidade de Jundiaí, onde serão alojados em
unidades escolares.
Art. 2 - Em face da gratificação de que trata o artigo anterior o
servidor não fará jus à percepção de horas extras
concomitantes.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de julho de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 4.253, de 08 de julho de 2015.
(nomeia o Conselho de Administração e Conselho Fiscal do

Instituto de Previdência dos Servidores públicos do Município
de  Avaré e dá outras providências).

PAULO DIAS NOVAES FILHO,  prefeito Municipal da estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei;
DECRETA:
Artigo 1º -Ficam nomeados os servidores municipais, abaixo
designados para compor o Conselho de Administração
Previdenciária e Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Avaré, AVAREPREV, nos
termos da Lei nº 938, de 23 de maio de 2007.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Leonardo do Espírito Santo
Fátima Khalaf Zedan
Luciano Battistetti Martins Rodrigues
SUPLENTES DO CONSELHO DE ADMIISTRAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
Gumercindo Castelucci Filho
Jaime Aparecido Pepe
Maria aparecida Ferraz pera
Ana Hilda Alarcão Alves
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONIS-
TAS
Rosana Marata da Veiga Mendes
SUPLENTE DO REPRESENTANTES DOS SERVIDORES INATI-
VOS E PENSIONISTAS
Rotildes Coutinho

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
Heloisa Bruno Dalcin
José bento Corrêa
REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO
Marcilia Picinini de Souza
Cristiane Soares Hipolito Nespega
CONSELHO FISCAL
Itamar de Araujo
Luiz Carlos do Espírito Santos
Orlando Roberto Bricoletti Medaglia
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura da estância Turística de Avaré, 08 de julho de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA

Portaria nº 7.740, de 10 de junho de 2015.
(Dispõe sobre organização da Comissão de Análise de

Solicitações Especiais da Secretaria Municipal da Saúde)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei, R E S O L V E, pela presente portaria, organizar a Comis-
são de Análise de Solicitações Especiais da Secretaria Munici-
pal da Saúde:-
Cláudio M. Nardinelli - médico
Mariana Monte Dias de Camargo - médica
Mauren Luciana Estevam - farmacêutica
Larissa Maria Larini Meli Cicconi - farmacêutica
Denise Cristina de Oliveira Lopes - farmacêutica
Maria Paola Romano Curiati - farmacêutica
Keli Cristina Marioto - enfermeira
Elizabeth Capecci Siqueira - enfermeira
Ana Paula de Souza Ramos - nutricionista
Cíntia Menegazo M. de Souza - nutricionista
Marcela Geraldi Rowe - assistente social
Luciana Elisa Leite de Oliveira - assistente social
Maria Agueda Belin - conselheira municipal da saúde
Orlando Cruz Deolin - conselheiro municipal da saúde
Marcelo Ornellas - assessor jurídico
REGISTRE - SE  E  CUMPRA - SE
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 10 de junho de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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LICITAÇÃO

Aviso de Edit al  11/07/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/15 - PROCESSO Nº. 300/15

Objeto: Contratação de ME, EPP ou MEI objetivando aquisição de
Óleo Diesel S-10 e Arla 32 para Secretaria de Esportes.
Data de Encerramento: 23 de julho de 2015  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de julho de 2015  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de julho de 2015 -
Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 117/15 - PROCESSO Nº. 305/15
COM RESERVA DE COTA PARA ME, EPP ou MEI.

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de papel
sulfite para diversas secretarias da municipalidade.
Recebimento das Propostas: 15 de julho de 2015 das 8hs até 28
de julho de 2015 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 28 de julho de 2015 das 09:00 às 11:00
horas.
Início da Sessão: 28 de julho de 2015  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 08 de julho de 2015 - An-
dreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 118/15 - PROCESSO Nº. 309/15
Objeto: Aquisição de equipos de Bomba de Infusão para o Pron-
to Socorro com fornecimento de 20 Bombas de Infusão em
comodato.
Recebimento das Propostas: 13 de julho de 2015 das 10hs até
30 de julho de 2015 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 30 de julho de 2015 das 09:00 às 10:30
horas.
Início da Sessão: 30 de julho de 2015  às 10:40 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 225 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 08 de julho de 2015 -
Franciele Lopes Nogueira - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 120/15 - PROCESSO Nº. 311/15
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Aquisição de veículos para Semades
Recebimento das Propostas: 13 de julho de 2015
Abertura das Propostas: 29 de julho de 2015 às 9:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 225 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 08 de julho de 2015 - Franciele
Lopes Nogueira - Pregoeira.

DELIBERAÇÃO
Pregão Presencial n° 064/15 -  Processo n° 273/15

Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Administra-
ção, a Senhora CAROLINA AP FRANCO DE FREITAS, Pregoeira
Oficial, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a
rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no site:
www.avare.sp.gov.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 24 de julho de 2015,
às 10 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de julho de 2015.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 029/15 - Processo nº. 149/15

Fica ratificada a Dispensa de Licitação o HOSPITAL UNIMED DE
BAURU, com valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
objetivando prestação de serviços de natureza hospitalar, inclu-
indo estrutura, equipamentos e serviços, bem como fornecer
medicamentos e demais materiais e insumos necessários para a
realização de cirurgia no joelho com inserção de próteses, soli-
citada através de Mandado Judicial, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
15 de abril de 2015 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA as Empresas RICARDO FILGUEIRAS GOMES ME

(itens 01,03,04,10,11,12,13), DP EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
ME (itens 02,06,07,08,09) e SOROCABA STANDS LOCAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA EPP (item 05), objetivando Registro de Preços
para eventual locação de tendas para toda Municipalidade, rela-
tiva ao Pregão Presencial nº. 050/15 - Processo nº. 202/15 -
Homologado em: 06/07/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa FREDERICO CORREA PEÃO
29047687850, objetivando a prestação de serviços de curso de
teclado e canto coral para Oficinas Culturais José Reis Filho,
relativa ao Pregão Presencial nº. 060/15 - Processo nº. 255/15 -
Homologado em: 02/07/2015.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa BIOPHARMUS MOGI MIRIM LTDA EPP,
objetivando aquisição de medicamentos (soro fisiológico) para o
Pronto Socorro, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 080/15 - Pro-
cesso nº. 215/15 - Homologado em: 28/05/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa K13 CONFECÇÕES LTDA EPP, objetivando
aquisição de camisetas para o PROERD para Secretaria de Edu-
cação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 086/15 - Processo nº.
226/15 - Homologado em: 22/06/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a Empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(lote 01), objetivando aquisição de alimentos estocáveis para a Me-
renda do Ensino Fundamental e Creches, relativa ao Pregão Eletrôni-
co nº. 091/15 - Processo nº. 238/15 - Homologado em: 06/07/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA as Empresas ANDREA FATIMA DE FREITAS ME (lote
01) e CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME (lote 02), objetivando aqui-
sição de colchonetes para Creches, relativa ao Pregão Eletrônico
nº. 093/15 - Processo nº. 241/15 - Homologado em: 06/07/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa M.H.M. DO COUTO COMERCIAL ME,
objetivando aquisição de instrumentos e insumos (termômetro)
para Vigilância Sanitária, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 096/
15 - Processo nº. 246/15 - Homologado em: 08/07/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA as Empresas G.D.C. DA SILVA COSTA EIRELI EPP (item
04), V.S. COSTA & CIA LTDA (item 06) e RV MEDICAL SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA ME (item 01), relativa ao Pregão Eletrônico
nº. 105/15 - Processo nº. 268/15 - Homologado em: 08/07/2015.

ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços nº. 010/15 - Processo nº. 129/15

Fica adjudicado a Empresa FERNANDES & MACEDO CONSERVA-
ÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, com valor total de R$ 145.100,85
(cento e quarenta e cinco mil cem reais e oitenta e cinco centa-
vos), objetivando a Revitalização e Urbanização da Praça
Monsenhor Celso Diogo Ferreira - adjudicado em: 06/07/2015.

Pregão Presencial nº. 050/15 - Processo nº. 202/15
Ficam adjudicados as Empresas RICARDO FILGUEIRAS GOMES
ME (itens 01,03,04,10,11,12,13) com valor total de R$ 45.213,00
(quarenta e cinco mil duzentos e treze reais), DP EVENTOS E
PRODUÇÕES LTDA ME (itens 02,06,07,08,09) com valor total de
R$ 151.760,61 (cento e cinquenta e um mil setecentos e ses-
senta reais e sessenta e um centavos) e SOROCABA STANDS
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP (item 05), com valor total de
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), objetivando Registro
de Preços para eventual locação de tendas para toda
Municipalidade - adjudicado em: 01/07/2015.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 039/13 - Processo nº. 096/13, (Contrato 120/
13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME, objetivando pres-
tação de serviço de transporte, tratamento adequado e
destinação final dos resíduos de serviço de saúde e carcaças
de animais mortos, com prorrogação até 31 de dezembro de
2015. O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 226.600,00
(duzentos e vinte e seis mil e seiscentos reais) - Paulo Dias
Novaes Filho - Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 054/15 - Processo nº. 161/15, objetivando Registro de
Preços de Leites e Suplementos, conforme preceitua o artigo
49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal - Revogada em: 06/07/15 - Paulo Dias Novaes
Filho - Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto ao Contrato nº 190/15 da Concorrência Pública nº
001/15 - Processo nº 006/15, motivo pelo qual os atos pratica-
dos por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal,
deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório cor-
rerão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
27.03.01.4.4.90.51.00.15.451.5002.1086.1769 - Recurso Esta-
dual da Secretaria Estadual de Turismo - DADE - R$ 2.066.774,30
26.03.00.3.3.90.39.00.15.451.5003.2174.1712 - Recurso Próprio
- Contrapartida - R$ 339.997,38
Agora se leia:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório cor-
rerão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
27.03.01.4.4.90.51.00.15.451.5002.1086.1769 - Recurso Esta-
dual da Secretaria Estadual de Turismo - DADE - R$ 2.066.774,30
27.03.01.4.4.90.51.00.15.451.5002.1086.1768 - Recurso Próprio
- Contrapartida - R$ 339.997,38

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO PREGÃO
ELETRONICO

Referente ao contrato nº 179/15 do Pregão Eletrônico nº 068/15
Processo nº 197/15, motivo pelo qual os atos praticados por
este setor e assinados pelo senhor Prefeito Municipal, deverão
ser  rerratificados:
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório serão
empenhadas através das seguintes dotações orçamentárias:
06.06.01.3.3.90.30.00.12.306.2006.2075.373
06.06.01.3.3.90.30.00.12.306.2006.2486.379
06.06.01.3.3.90.30.00.12.361.2006.2076.382
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório serão
empenhadas através das seguintes dotações orçamentárias:
06.06.01.3.3.90.30.00.12.306.2006.2075.373
06.06.01.3.3.90.30.00.12.306.2006.2486.379

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO PREGÃO
ELETRONICO

Referente ao contrato nº 180/15 do Pregão Eletrônico nº 068/15
Processo nº 197/15, motivo pelo qual os atos praticados por
este setor e assinados pelo senhor Prefeito Municipal, deverão
ser  rerratificados:
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório serão
empenhadas através das seguintes dotações orçamentárias:
06.06.01.3.3.90.30.00.12.306.2006.2075.373
06.06.01.3.3.90.30.00.12.306.2006.2486.379
06.06.01.3.3.90.30.00.12.361.2006.2076.382
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório serão
empenhadas através das seguintes dotações orçamentárias:
06.06.01.3.3.90.30.00.12.306.2006.2075.373
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EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº 029/15 - Processo nº. 149/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: HOSPITAL UNIMED DE BAURU.
Objeto: Prestação de serviços de natureza hospitalar, incluindo
estrutura, equipamentos e serviços, bem como fornecer medi-
camentos e demais materiais e insumos necessários para a
realização de cirurgia no joelho com inserção de próteses, soli-
citada através de Mandado Judicial.
Valor Global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 15/04/2015

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: Tomada de Preços nº 010/15 - Processo nº. 129/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FERNANDES & MACEDO CONSERVAÇÃO E MANU-
TENÇÃO LTDA - ME.
Objeto: Revitalização e Urbanização da Praça Monsenhor Celso
Diogo Ferreira.
Valor Global: R$ 145.100,85 (cento e quarenta e cinco mil cem
reais e oitenta e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 06/07/2015

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº 050/15 - Processo nº. 202/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  SOROCABA STANDS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EPP (item 05).
Valor Global: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Contratada: RICARDO FILGUEIRAS GOMES ME (itens
01,03,04,10,11,12,13)
Valor Global: R$ 45.213,00 (quarenta e cinco mil duzentos e
treze reais).
Contratada: DP EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA ME (lotes
02,06,07,08,09)
Valor Global: R$ 151.760,61 (cento e cinquenta e um mil sete-
centos e sessenta reais e sessenta e um centavos)
Objeto:   Registro de Preços para eventual locação de tendas
para toda Municipalidade.
Data da Assinatura do Contrato: 06/07/2015

Modalidade: Pregão Presencial nº 060/15 - Processo nº. 255/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  FREDERICO CORREA PEÃO 29047687850.
Objeto:  Prestação de serviços de curso de teclado e canto
coral para Oficinas Culturais José Reis Filho.
Valor Global: R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/07/2015

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 076/15 - Processo nº. 210/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA ME (lotes 23,24)
Valor Global: R$ 82.750,00 (oitenta e dois mil setecentos e
cinquenta reais).
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (lotes
15,18)
Valor Global: R$ 352.299,30 (trezentos e cinquenta e dois mil
duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos).
Objeto:  Registro de Preços para eventual aquisição de medica-
mentos para toda Rede Pública de Saúde de Avaré.
Data da Assinatura do Contrato: 29/06/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 080/15 - Processo nº. 215/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BIOPHARMUS MOGI MIRIM LTDA EPP.
Objeto:  Aquisição de medicamentos (soro fisiológico) para o
Pronto Socorro.
Valor Global: R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/05/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 086/15 - Processo nº. 226/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: K13 CONFECÇÕES LTDA EPP.
Objeto:  Aquisição de camisetas para o PROERD para Secretaria
de Educação.
Valor Global: R$ 7.389,99 (sete mil trezentos e oitenta e nove
reais e noventa e nove centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 22/06/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 091/15 - Processo nº. 238/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (lote 01).

Objeto:  Aquisição de alimentos estocáveis para Merenda do
Ensino Fundamental e Creches.
Valor Global: R$ 105.840,00 (cento e cinco mil oitocentos e qua-
renta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 06/07/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 093/15 - Processo nº. 241/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ANDREA FATIMA DE FREITAS ME (lote 01).
Valor Global: R$ 25.380,00 (vinte e cinco mil trezentos e oitenta
reais).
Contratada: CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME (lote 02)
Valor Global: R$ 77.985,00 (setenta e sete mil novecentos e
oitenta e cinco reais)
Objeto:  Aquisição de colchonetes para Creches.
Data da Assinatura do Contrato: 06/07/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 096/15 - Processo nº. 246/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M.H.M. DO COUTO COMERCIAL ME.
Objeto:  Aquisição de instrumentos e insumos (termômetro) para
Vigilância Sanitária.
Valor Global: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 08/07/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 105/15 - Processo nº. 268/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: G.D.C. DA SILVA COSTA EIRELI EPP (item 04).
Valor Global: R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais).
Contratada: V.S. COSTA & CIA LTDA (item 06).
Valor Global: R$ 104.994,00 (cento e quatro mil novecentos e
noventa e quatro reais)
Contratada: RV MEDICAL SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA ME
(item 01).
Valor Global: R$ 38.790,00 (trinta e oito mil setecentos e noventa
reais).
Objeto:  Registro de Preços para eventual aquisição de
eletrocardiógrafos, eletrodos, cabos e eletrodos pré cordiais.
Data da Assinatura do Contrato: 08/07/2015

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO

E NAS BANCAS.
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SERVIÇOS

Desde que passou a produzir
lajotas na Garagem Municipal, a
Prefeitura da Estância Turística de
Avaré vem efetuando reparos nas
ruas da cidade com material pró-
prio.

Iniciados serviços com lajotas
produzidas na Garagem

Nesta semana, servidores ini-
ciaram a limpeza da Rua São Luiz,
que receberá a pavimentação nos
próximos dias. A produção de 50
metros quadrados de lajotas por
dia prossegue para atender a de-

manda de duas ruas da Barra Gran-
de e a estrada da Bela Vista, na
Vila Esperança.

Na Garagem, também estão
sendo produzidos: ladrilho hidrá-
ulico, tampa para boca de lobo,

piso tátil e tampa de caixa de pas-
sagem. A iniciativa, segundo esti-
mativas, está gerando um custo
benefício de R$ 724,33/dia, tota-
lizando uma economia mensal de
R$ 15.935,26 aos cofres públicos.
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Lazer, cultura, serviços
de saúde, atividades edu-
cacionais, esportivas,  di-
vulgação de atrações turís-
ticas e a Ouvidoria estão
confirmadas na programa-
ção do Avaré Viva! neste
ano. A próxima edição do
programa está marcada
para o dia 18 de julho, no
EMEB Professora Norma Lí-
lia Pereira (Rua Maria Joa-
quina Fonseca Pereira,
525), na Vila Martins III, a
partir das 13h.

Haverá a quarta elimi-
natória do Festival Cultu-
ral de Talentos, que pre-
mia em dinheiro talentos
da  mús ica ,  dublagem,
contadores  de  p iadas ,
imitadores, entre outros
gêneros da arte. Também
será realizada mais uma
edição do Festival Regio-
nal Sertanejo.

Para  d iversão de  jo-
vens e adultos, gincanas
esport ivas  animarão as
tardes de sábado no pro-
grama. Assim como a edi-

MOVIMENTO POPULAR

Santa Mônica receberá próxima
edição do Avaré Viva!

ção ocorrida em junho no
bairro  Camargo,  uma
equipe de voluntários re-
alizará corte de cabelos
gratuitamente.

Além dos fest ivais,  o
palco do evento receberá
atrações musicais  e  de
dança.  A estrutura do
evento contará ainda com
exposições e oficinas de
arte, biblioteca itinerante,
obras do Museu Municipal,
entre outras ações volta-
das ao público infantil.

 Mini quadras esporti-
vas, jogos de mesa e brin-
quedos  inf láve is  estão
garantidos entre as ativi-
dades de recreação. Mo-
nitores da Secretaria de
Esporte coordenarão as
brincadeiras.

 A Secretaria Municipal
de Saúde oferecerá testes
de Hgt (diabetes e pres-
são arterial), sala de vaci-
na,  exame papanicolau,
orientações para gestan-
tes e saúde do homem.



AVARÉ, 11 DE JULHO DE 2015SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 72716

No mutirão real izado
pelo Fundo Social de So-
lidariedade, no início de
maio, a população avare-
e n s e  c o o p e r o u  d o a n d o
cerca  de  34.500 peças ,
entre roupas e coberto-
res. A iniciativa mais uma
vez contou com a partici-
pação da Polícia Civil, Po-
lícia Militar, T iro de Guer-
ra e Sabesp, além da aju-
da de voluntários.

No total, foram arreca-
dadas 10.357 peças femini-
nas,  3.326 mascul inas,
6.343 infantis, 2.947 agasa-
lhos, 449 calças jeans mas-

SOLIDARIEDADE

População doou 34.500 peças para a
Campanha do Agasalho

culinas, 2.313 calças jeans
femininas, 928 peças GG/
Saia, 935 peças de bebês,
2.490 peças diversas, 1.385
pares de sapato e 2.741 pe-
ças inservíveis.

Os organizadores ob-
servam que a campanha
deste ano obteve doações
de peças com qualidade
superior à do ano passado.
"A Campanha do Agasalho
ainda não terminou e mais
ofertas de roupas e cober-
tores podem ser feitas até
o próximo dia 15 nos pos-
tos de arrecadação espa-
lhados pela cidade", infor-

REFIS

Instituído pela Prefeitu-
ra da Estância Turística de
Avaré, o Programa de Re-
cuperação Fiscal (REFIS)
permite que contribuintes
em débito com o Imposto
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU), Imposto Sobre
Serviços (ISS), taxas muni-

Pague seus impostos vencidos
até dezembro de 2014 com até 80% de desconto

cipais e outros impostos ven-
cidos até 31 de dezembro de
2014, possam renegociar e
quitar suas dívidas até o pró-
ximo dia 19 de dezembro.

Descontos - Para quem op-
tar pelo pagamento à vista, o
desconto sobre as multas e
juros é de 80%. O parcelamen-

to em 3 meses incide em des-
conto de 70%, 6 meses (60%),
12 meses (50%), 18 meses
(40%), 24 meses (30%), 36 me-
ses (20%), 48 meses (10%), 60
meses (5%). Ressalte-se que
os benefícios incidem sobre as
multas e juros, sendo aplicada
a correção monetária aos va-

lores devidos.
Para fazer a adesão, os inte-

ressados devem procurar o
Departamento de Dívida Ativa,
na sala 4 do Centro Administra-
tivo, que fica na Rua Rio Gran-
de do Sul, 1810, no centro. Dú-
vidas podem ser esclarecidas
pelo telefone (14) 3711.2537.

A dívida ativa, ajuizada
ou não, com os acréscimos
legais, poderá ser paga em
parcelas mensais e suces-
sivas com desconto com
valor mínimo de R$ 30,00
(trinta reais), salvo a últi-
ma, que poderá conter
eventuais resíduos.

ma os dirigentes do Fundo
Social de Solidariedade.

Postos de Arrecadação
Agasalhos e cobertores

podem ser entregues nos
seguintes postos de arre-

cadação: Paço Municipal,
Polícia Civil, Polícia Militar,
Tiro de Guerra, supermer-
cados Saladão I, II e Max,
Jaú Serve, Di Solé, Pinhei-
rão Super e Paulistão. Tam-

bém nas Escolas Cel. João
Cruz, Benê Andrade, Paulo
Novaes, ETEC e Colégio Di-
mensão; nas rádios Cidada-
nia e Nativa, além da Igre-
ja Matriz São José.


