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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 107/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 6123/2021 de 04/01/2021, considerando CI 671793/2022/SMS,
bem como falecimento de Orlando Jose Cassetari e não comparecimento do 18 classificado, convoca os classificados do Concurso
Publico 001/2019, homologado através do Decreto nº 5458/2019,
de 17 de Abril de 2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Semanário Oficial, para o emprego público de ENFERMEIRO-PSF, a
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs,
para orientação do procedimento admissional, exames médicos e
entrega da documentação exigida abaixo listada, para nomeação,
posse e exercício.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
Classificação
19			

Nome
MAYARA SILVA ANDRADE

Estância Turística de Avaré, aos 19 de Agosto de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
ENFERMEIRO-PSF
ATRIBUIÇÃO		
Vide Anexo da L.C. nº 097/2009
REQUISITO		
Nível Superior com Graduação em
			
Enfermagem e registro no COREN
CARGA HORÁRIA		
40 (Quarenta) horas semanais / 08
			(oito) horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
ESFs
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
autenticado
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimento, RG e CPF de
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01			
Foto 3x4
01			Cartão SUS
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público

soal, munido dos documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do
procedimento admissional, (nomeação, exames médicos), entrega
da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
Classificação
45			

Nome (classificado(a))
GISELE RAIMUNDO PASTANA

Estância Turística de Avaré, aos 19 de Agosto de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO SUMARIA
Compreende as tarefas que se des
DO CARGO		
tinam a planejar, organizar, exe
(L.C. 188/2013)
cutar e supervisionar os serviços de
enfermagem em postos de saúde, unidades de saúde e unidades
assistenciais, empregando processos de rotina e ou específicos,
zelando pela execução dos projetos, metas e rotinas de trabalhos,
para garantir a prestação dos serviços, dentro dos padrões de qualidade e quantidade estabelecidos, para possibilitar a proteção e a
recuperação da saúde individual ou coletiva no município, na execução de programa de saúde pública, visando atender legislação
pertinente;
REQUISITO		
Ensino superior completo e compe
(L.C. 188/2013)
tente registro no COREN.
JORNADA DE		
A ser determinado pelo Secretário
TRABALHO 		
Municipal da Saúde
LOCAL E HORÁRIO		
A ser determinado pelo Secretário
DE TRABALHO 		
Municipal da Saúde
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimentos, RG e cpf de
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01			
Foto 3x4
01			Cartão SUS
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 109/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 108/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
6123/2021 de 04/01/2021, considerando CI 677216/2022 e aposentadoria de Helen Edunisia Paiva, exoneração de Kamila Darros
Tameline e não comparecimento do 44 classificado, CONVOCA os
classificados do Concurso Publico 002/2018, homologado através
do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado
em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para
o cargo/função de ENFERMEIRO, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pes-

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
6121/2021 E 6123/2021, considerando CI 688980/2022/SMS e não
comparecimento do 53, 54, 55 classificados, convoca o(s) classificado(s) do Concurso Publico 002/2018, homologado através do
Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26
de Outubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/
função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM a comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal , munido (a) com os documentos abaixo descritos, sito a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional ( nomeação, exames médicos)
e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.

Classificação
Nome (classificado (a))
56			
ELISA AMELIA CORREA DE CAM
			POS
57			
ELISANGELA DA SILVA GODOI
			
MONTEIRO
58			
ELOISA DA SILVA
Estância Turística de Avaré, aos 19 de Agosto de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO SUMARIA
Auxiliar no atendimento a pacientes
LC 127/2010 		
sob a supervisão e orientação do
médico e enfermeiro. Cumprir ou fazer cumprir prescrições médicas e auxiliar em intervenções cirúrgicas. Esterilizar e conservar o
instrumental médico. Observar e registrar sintomas e sinais vitais
apresentados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade
superior. Participar de programas de aprimoramento profissional.
Desempenhar outras tarefas semelhantes nos programas de saúde, desenvolvidos pelo Município. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO MÍNIMO
Ensino Médio Completo, Curso
			
completo específico na área (Técni
			
co em Enfermagem) e registro no
			
COREN
HORÁRIO DE TRABALHO
40 horas semanais (a ser determi
			
nado pelo Secretário Municipal da
			
Saúde)
LOCAL DE TRABALHO
A ser determinado pelo Secretário
			
Municipal da Saúde
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimentos, RG e cpf de
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01			
Foto 3x4
01			Cartão SUS
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público
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EDUCAÇÃO

Casa da Leitura proporciona contato
com livros em meio à natureza
Espaço localizado no Horto Florestal foi visitado por alunos da escola Fausto Rodrigues
Alunos da Escola
Municipal Fausto Rodrigues visitaram a Casa
da Leitura na terça-feira, 23 de agosto.
Iniciado em 2019, o
projeto da Secretaria
Municipal de Educação
busca incentivar a leitura entre estudantes
da Rede Municipal de
Ensino.
O espaço localizado
no Horto Florestal une

a experiência com os
livros a um ambiente
agradável, em contato
direto com a natureza, permitindo que as
crianças desfrutem de
um momento diferente
de aprendizado.
“Ler desenvolve a
criatividade, a imaginação, a comunicação, o
senso crítico e amplia
a habilidade na escrita”,
ressalta a pasta.

As visitas à Casa da
Leitura são realizadas
de acordo com um cronograma estabelecido
pela Secretaria Municipal de Educação.
O planejamento de
setembro inclui turmas
das seguintes unidades
escolares: Licínia Guazzelli, Ulisses Silvestre,
Maria Nazareth Abs Pimentel e José Rebouças
de Carvalho.

Ciclo de palestras discute prevenção ao bullying em escolas municipais
Proposta da pasta é discutir tema entre educandos, pais e profissionais de ensino
Foi encerrado no
último dia 8 o primeiro
ciclo de palestras com o
tema “Intimidação Sistemática: O bullying”.
A iniciativa desenvolvida em escolas
municipais é conduzida pelo arte-educador
Cristiano de Oliveira.
A proposta da Secretaria Municipal de
Educação é prevenir o
bullying entre educandos, pais e profissionais
de ensino.
O trabalho foi desenvolvido nas escolas

municipais Fausto dos
Santos Rodrigues, Ulisses Silvestre, Norma Lilia
Pereira, José Rebouças
de Carvalho, Maria Nazareth Abs Pimentel, Elisabete de Jesus Freitas,
Carlos Papa, Moacyr Parise Correa, Alzira Pavão,
Orlando Cortez e Centro de Educação Infantil
(CEI) São Benedito.
A proposta agora é
levar a discussão a outras unidades escolares
no segundo semestre.
O projeto da Secretaria
Municipal de Educação

já é desenvolvido há
anos por professores
de inglês da Rede Municipal de Ensino.
Um
curta-metragem produzido sobre
o tema é apresentado
pelo professor Cristiano
de Oliveira durante as
exposições.
“Prevenir o bullying
logo nas idades iniciais
é uma necessidade,
tendo em vista o papel
que cada educando desempenhará em termos
de cidadania”, ressalta a
pasta.
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Córrego Lajeado passa por operação
para prevenção de enchentes
Iniciativa em andamento no município faz
parte do Programa Estadual Rios Vivos
Foi iniciada em
agosto mais uma etapa dos trabalhos para a
limpeza do Ribeirão Lajeado, que corta a zona
urbana de Avaré.
O objetivo é melhorar a vazão e ampliar a
captação de águas pluviais, contribuindo para
diminuir enchentes na
região central.
A iniciativa em andamento faz parte do
Programa Estadual Rios
Vivos e inclui todos os
córregos da cidade, ex-

plica a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Avaré foi contemplada após declarar Estado de Emergência em
decorrência das fortes
chuvas registradas em
fevereiro.
“A melhoria tem
custo zero para o município”, ressalta a pasta.
A expectativa é que a
etapa dure aproximadamente 40 dias.
A Prefeitura de Avaré, por meio das secretarias de Meio Am-

biente e Transporte e
Serviços, já havia desenvolvido ações semelhantes em março deste
ano.
Os trabalhos são desenvolvidas por duas
retroescavadeiras
da
parte baixa para a parte
mais alta da cidade.
O objetivo é revitalizar a calha, promover
o
desassoreamento
e retirar lixo e outros
materiais que possam
obstruir a passagem da
água da chuva.

CULTURA

Espetáculo itinerante vai contar a história de Avaré
Sessões gratuitas serão apresentadas em setembro como parte das comemorações do
161º aniversário da estância turística

Contar a história de
Avaré de uma maneira nunca vista. Essa é a
proposta do espetáculo
teatral “Desbravadores –
Lampejos de Uma História” que será apresentado em diversas sessões
em setembro (confira os
detalhes abaixo).
A atração idealizada
pela Secretaria Municipal de Cultura integra as
comemorações do 161º
aniversário da estância
turística.
Aberta ao público, a
peça é uma montagem

do grupo de teatro Cia
no Palco. Escrita por Fernanda Moraes, “Desbravadores – Lampejos de
Uma História” tem direção de Charles Mariano.
O elenco é composto
por Izidoro Garossino e
Charles. A iluminação é
de Valeria Fonseca.
A trama envolve os
amigos Major e Mané,
sendo que a história se
passa somente na cabeça do Major.
Mané, contudo, embarca nessa viagem para
terminar o livro e assim

contar a trajetória da cidade.
A história será contada a partir do que os
personagens
ouviram
do pesquisador Gesiel
Junior, referência em historiografia regional.
“O espetáculo traz
uma reflexão ao contar
a história de Avaré com
humor e de maneira leve,
mas sem abrir mão da
objetividade”, afirma o diretor Charles Mariano.
Sessões
Confira os locais das
sessões ao lado.

Centro Cultural: 10 de
setembro, às 20 horas
Largo São João: 15 de
setembro, às 14 horas

Centro Cultural (sessão com participação do
EJA): 19 de setembro, às
20 horas

Instituto Federal: 23
de setembro, às 20 horas
Centro Cultural: 24 de
setembro, às 20 horas
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Prefeitura de Avaré anuncia concurso
para preenchimento de 72 vagas
Interessados podem se inscrever pela internet entre 5 de setembro e 7 de outubro
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré comunica a abertura
dos concursos públicos nº 01, 02 e 03 para
preenchimento de 72
vagas de nível fundamental, médio, técnico
e superior, além de formação de cadastro de
reserva.
O Concurso nº
01/2022 oferece 57 vagas em diversas áreas
para atuação no regime
estatutário.
As oportunidades
são as seguintes: borracheiro (1), cozinheiro
(3), eletricista (1), encanador (1), marceneiro

(1), operador de máquina (1), pedreiro (3),
serralheiro (1), agente
de compras (1), agente de saneamento de
vetores (2), auxiliar de
dentista (2), auxiliar de
farmácia (1), técnico de
segurança no trabalho
(1), técnico em enfermagem do trabalho
(1), técnico em imobilização ortopédica (1),
técnico de manutenção
em equipamento de
informática (2), técnico
em raio-X (1), técnico
em telecomunicações
(1), bibliotecário (1), biólogo (1), dentista (1),
engenheiro de segu-

rança do trabalho (1),
engenheiro de tráfego
(1), engenheiro eletricista (1), fonoaudiólogo
(1), médico clínico geral
(2), médico do trabalho
(2), médico especialista
angiologista (1), médico especialista cardiologista (1), médico
especialista endocrinologista (1), médico especialista ginecologista
(2), médico especialista
infectologista (1), médico especialista neurologista (1), médico especialista oftalmologista
(1), médico especialista
ortopedista (1), médico especialista pediatra

(2), médico especialista pneumologista (1),
médico
especialista
psiquiatra (2), médico
especialista reumatologista (1), médico especialista urologista (1),
monitor de esporte e
lazer (1), neuropsicólogo (1), nutricionista (1),
procurador jurídico (cadastro reserva) e terapeuta ocupacional (1).
Já
o
Concurso
02/2022 disponibiliza 6
vagas na área da Educação, sob o mesmo
regime. São elas: assistente Técnico em Psicopedagogia (1), diretor
de escola (1), PEB-II Ar-

tes (1), PEB-II Educação
Especial, professor adjunto (1) e supervisor
de Ensino (1).
O
Concurso
nº
03/2022, por sua vez,
oferece 8 vagas de agente comunitário de saúde
e 1 vaga para médico
clínico-geral (PSF) sob o
regime Emprego Público
(celetista).
Inscrições
O certame é organizado pelo Instituto
de Cultura, Desenvolvimento Educacional,
Promoção Humana e
Ação Comunitária (INDEPAC).
As inscrições deverão

ser feitas exclusivamente
pelo site www.indepac.
org.br entre 5 de setembro e 7 de outubro.
Consulta
Os editais com todos os detalhes sobre
as oportunidades serão
divulgados na edição
nº 1080 do Semanário
Oficial, que circula no
sábado, 27 de agosto.
Os documentos também serão disponibilizados para consulta no site
avare.sp.gov.br. Basta se
dirigir à área “Acesso Rápido”, na parte inferior da
página eletrônica, e clicar
sobre o botão “Concursos 2022”.
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ESPORTE

Judô de Avaré é destaque em competições
em São Paulo e Santa Catarina

Atletas da Academia Yama Arashi conquistaram medalhas e se classificaram para próximas
fases
Atletas da Academia
de Judô Yama Arashi de
Avaré foram destaque
em duas competições
realizadas em agosto.
A equipe que representa a estância turística conta com o apoio
da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer.
A conquista mais recente ocorreu na primeira fase do Campeonato
Paulista de Aspirantes

realizado no último dia
13 em Ipaussu.
Os 15 atletas da delegação avareense se
classificaram para a segunda fase. Conquistaram medalha de ouro
em suas categorias os
competidores Bernardo
Benitez, Enzo Vicentim,
Giovana Lira, João Pedro Prudêncio, Kauã
Gonçalves, Lays Alves,
Leila Job, Lívia Gomes,

Manuelly Almeida, Maria Eduarda Bartolomeu
e Rafael Kinya.
Já Ana Beatriz Zévola,
Gustavo Balabem, Henrique Antunes e Pedro
Jacob trouxeram medalhas de prata pra casa.
Nessa primeira fase,
chamada de fase regional, competiram atletas
das categorias Sub 09,
Sub 11, Sub 15, Sub 18
e Adulto.

Os judocas Giuliano
Lawrence, Rodrigo Gregorio, Yuki Nishikawa e
Renato Gregório atuaram
como árbitros no evento.
“Eles estão de processo cumulativo de
pontos para a graduação de faixa preta”, informa a academia.
Veteranos
Já o sensei Alexandre Faustino conquistou medalha de prata

no Campeonato Brasileiro de Veteranos que
aconteceu no início do
mês em Joinville (SC).
O evento reuniu
cerca de 600 atletas de
quase todos os estados brasileiros. Faustino
competiu na categoria
M5 Classe - 91 kg.
Ernesto Vicentin Filho, Marcelo Rebouças
Lira, Giuliano Lawrence
Aguillar também com-

petiram na ocasião,
embora não tenham
ganhado medalhas.
“Eles fizeram bons
combates e representaram muito bem a Yama
Arashi, demonstrando
a técnica e o espírito do
judô”, ressalta o sensei
Alexandre.
A delegação também
teve apoio da Secretaria
de Esportes e Lazer para
participar da competição.
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Avaré recebe certificado em programa
estadual de gestão ambiental
Solenidade foi realizada na terça-feira, 23, em São Paulo
A Estância Turística
de Avaré recebeu o certificado de qualificação
do Programa Município
Verde Azul (PMVA).
A iniciativa do Governo Estadual auxilia
prefeituras na elaboração e execução de
politicas
ambientais
públicas para o desenvolvimento sustentável.
Técnicos da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente receberam a
certificação durante a
solenidade realizada na

terça-feira, 23, na sede
da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
do Estado de São Paulo.
Benefícios
A qualificação no
PMVA traz benefícios
para a cidade, Meio
Ambiente e Educação
Ambiental, cujas atividades são desenvolvidas em conjunto com a
Secretaria Municipal de
Educação.
“O principal benefício, contudo, é a melhora da qualidade de

vida para toda a população”, ressalta a pasta.
Desempenho
O desempenho dos
645 municípios paulistas é ranqueado de
acordo com a pontuação. Avaré classificou-se em 91º lugar, obtendo nota 76,25.
A Secretaria de Municipal de Meio Ambiente trabalha agora
para garantir o cumprimento das dez diretivas
do PMVA 2022 para a
premiação de 2023.

CULTURA

Projeto “Artesãos do Largo São João” tem início no dia 10 de setembro
Edições serão realizadas no segundo sábado
de cada mês na região central de Avaré
Tem início em setembro o Projeto “Artesãos
do Largo São João”. A
proposta é promover
feiras mensais com os
profissionais da área.
A iniciativa da Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Avaré tem o apoio das
secretarias municipais
de Cultura e Turismo.
A exposição na principal praça do centro
comercial da cidade
será realizada no segundo sábado de cada
mês, das 9 às 18 horas.

A primeira edição
acontece no próximo
dia 10. “Além de dar
mais espaços ao artesanato local, o objetivo
é fomentar o turismo
da estância turística de
Avaré”, ressalta a municipalidade.
O artesanato é um
setor tradicional na cidade. Para tanto, a Cultura mantém a Casa de
Artes e Artesanato “Floriza Souto Fernandes”,
cuja proposta é fomentar e dar visibilidade à
produção local.

O espaço recebe turistas, visitantes e moradores.
O atendimento ao
público é de segunda a
sexta, das 9 às 18 horas.
Aos sábados, a associação funciona até às 17
horas.
Instalada no complexo do Centro Cultural “Esther Pires Novaes”, a Casa de Artes
e Artesanato fica na
Rua Grande do Sul, nº
1793. Outras informações pelo telefone (14)
3711-2586.
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SEMADS

Assistência Social desenvolve
projeto focado na Primeira Infância
Financiada pelo CMDCA, iniciativa prevê oficinas e encontros com gestantes
O Projeto “Fortalecendo Laços na Primeira Infância” foi apresentado na sexta-feira, 19,
no Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) II.
A iniciativa da Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS)
é coordenada pela assistente social Juliana
Martins dos Santos.
O objetivo é promover ações que favoreçam o fortalecimento
dos vínculos afetivos
das famílias e dos serviços que atuam diretamente no cuidado,

na proteção e na educação das crianças de
0 a 6 anos, contribuindo para a Promoção da
Primeira Infância como
estratégia de prevenção à violência.
A programação contou com palestra ministrada pela educadora
parental Marisa Vilen.
Participaram do encontro profissionais da
rede socioassistencial,
representantes da Educação, Conselho Tutelar,
técnicos e representantes de entidades socioassistenciais, membros
do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança

e do Adolescente (CMDCA) e usuários dos
serviços ofertados pela
SEMADS.
Ações
As ações iniciadas em
agosto incluem oficina
sobre Disciplina Positiva para famílias atendidas pelos CRAS e para
profissionais da rede e
oficina de Habilidades
Socioemocionais para
crianças de 4 a 6 anos
matriculadas nas unidades escolares Adalgisa
de Almeida Ward, Fausto
dos Santos Rodrigues,
Jandira Pereira e Olga
Girardi de Brito.
As oficinas de habili-

dades socioemocionais
também serão ofertadas para as crianças
que encontram-se no
serviço
acolhimento
institucional, informa a
organização.
Gestantes
Outra iniciativa é o
“Gestando Vidas e Fortalecendo Laços” que
será realizado mensalmente nos quatro CRAS
de Avaré.
A proposta é trabalhar temas relacionados
ao fortalecimento de
vínculos, cuidados com
a criança pequena e
disciplina positiva, entre
outros, como forma de

contribuir para a Promoção da Primeira Infância.
As gestantes receberão auxílio-natalidade (enxoval para o bebê
com itens de higiene)
ao final dos seis encontros mensais.
Importância
Com previsão para
ser desenvolvido durante um ano, o Projeto
“Fortalecendo Laços na
Primeira Infância” será
financiado pelo CMDCA, através de recursos
do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
(FUMCAD), e contará
com ações integradas

das secretariais municipais de Assistência Social e de Educação.
A Primeira Infância é
o período da vida que
vai da gestação até os
seis anos de idade. O
conceito está registrado no Marco Legal da
Primeira Infância, lei de
2016 que garante os
direitos relacionados a
essa etapa da vida.
Especialistas
ressaltam que o período
é fundamental para o
desenvolvimento humano, motivo pelo qual
ele deve receber atenção da sociedade, família e poder público.
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empresariais para a edificação ou manutenção de moradia para a
população carente.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Projeto de Lei nº 198/2022
Autoria: Vereadora Maria Isabel Dadário
Dispõe sobre a implantação de "boca de lobo inteligente" nas vias
públicas do município da Estância Turística de Avaré, e dá outras
providências.

Fica ratificada a Dispensa de Licitação 09/2022 – Processo
13/2022, para a empresa C. P. PIAGENTINO DA SILVA, inscrita no
CNPJ sob nº 10.239.780/0001-80, com sede na Rua Montecarlo, nº
128, Bairro Jardim Europa II, Avaré/SP, CEP 18.707-500, no valor
global estimado de até R$ 12.502,00 (doze mil e quinhentos e dois
reais) sendo R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), para dois
funcionários por evento, objetivando a prestação de serviços de
controle, operação e fiscalização da portaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, com fulcro no artigo 24, inciso
II, da Lei 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empenhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.77-13.

Projeto de Lei nº 199/2022
Autoria: Prefeito
Autoriza a concessão de bem imóvel, e dá outras providências.
(SOUPLELISS COSMÉTICOS LTDA).
Projeto de Lei nº 203/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre a construção de fossas sépticas biodigestoras em
loteamentos do município margeados pelo reservatório de Jurumirim.
Projeto de Lei nº 204/2022
Autoria: Prefeito
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recursos
financeiros destinados a realização da XXXIX FAMPOP Feira Avareense de Música Popular Clovis Antônio Rocha Guerra.
Projeto de Lei nº 206/2022
Autoria: Mesa Diretora
Altera a Lei nº 2698/2022 da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 207/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Isenta as Pessoas Pertencentes às Famílias Carentes do Pagamento de Taxa de Lixo, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 208/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Institui no Município da Estância Turística de Avaré, a Campanha
Educativa Multa Moral, nos termos que especifica.
Projeto de Lei nº 209/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Dispõe sobre afastamento remunerado de servidoras e trabalhadoras da administração pública municipal vítimas de violência sexual,
familiar ou doméstica.

LEGISLATIVO
AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna público a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão
Ordinária de 22/08/2022, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br, através do link “proposituras”
Projeto de Lei nº 195/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Dispõe sobre a criação no âmbito municipal do Comitê de Tolerância Zero para Mortalidade por Câncer de Mama, e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 196/2022
Autoria: Vereador Hidalgo André de Freitas
Regulamenta a apreensão de animais de médio e grande porte soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana do Município
de Avaré , e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 197/2022
Autoria: Vereador Hidalgo André de Freitas
Cria o programa de doações de sobras de materiais de construção, oriundos de construções e obras residenciais, comerciais e

Projeto de Lei nº 210/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Dispõe sobre o Direito de toda Mulher à investigação, ao Exame
Genético que detecta a Trombofilia, e ao respectivo tratamento,
quando da prescrição de anticoncepcional, no pré-natal e na reposição hormonal, na Rede de Saúde Pública do Município e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 211/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar que especifica e dá providências (R$ 1.200.000,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS).

AUTORIZAÇÃO
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, autoriza a abertura de Dispensa de Licitação, visando a contratação de empresa para prestação
de serviços de controle, operação e fiscalização da portaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
As despesas com a presente licitação serão empenhadas através
da seguinte dotação orçamentária: 01.01.02.01.122.7005.22583.3.90.39.77-13.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 24 de agosto de 2022.
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 24 de agosto de 2022.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - D.E.S.S.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO
SERVIDOR – D.E.S.S.
COMISSÃO PERMANENTE DE READAPTAÇÃO
FUNCIONAL – C.P.R.F.
O Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – DESS e a
Comissão Permanente de Readaptação Funcional, reorganizada
pelo Decreto Municipal 6.602, de 07 de Dezembro de 2021, vem C
O N V O C A R os servidores abaixo relacionados a comparecerem
no Centro de Saúde I, sito a Rua Acre, nº 1281, Centro, para Avaliação – Médico Especialista, a saber:
MATRICULA
SERVIDOR		
			
AVALIAÇÃO – MÉDICO
ESPECIALISTA

7467
MARIA HELENA DE ALMEIDA OR
LANDINI
29/08/2022 – 07:00

MATRICULA
5378
SERVIDOR		 VINICIUS HUMBERTO NUNES
AVALIAÇÃO – MÉDICO
29/08/2022 – 07:00
ESPECIALISTA

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO
SERVIDOR – D.E.S.S.
COMISSÃO PERMANENTE DE READAPTAÇÃO
FUNCIONAL – C.P.R.F.
A O Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – DESS e
a Comissão Permanente de Readaptação Funcional, reorganizada
pelo Decreto Municipal 6.602, de 07 de Dezembro de 2021, vem
C O N V O C A R o servidor abaixo a comparecer no Centro de
Saúde I, sito a Rua Acre, nº 1281, Centro, para Avaliação – Médico
Especialista, a saber:
MATRICULA
4957
SERVIDOR		 KATIA REGINA CORREA
AVALIAÇÃO – MÉDICO
29/08/2022 – 13:30
ESPECIALISTA
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REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL
De acordo com a Lei Municipal nº 2.145 de 10 de outubro de 2017,
ficam os membros da Comissão Permanente de Readaptação
Funcional, reorganizados através de Decreto Municipal 6.602, de
07 de dezembro de 2021, C O N V O C A D O S a participarem da
Reunião da Comissão Permanente de Readaptação Funcional que
será realizada no dia 31/08/2022 às 14h00, nas dependências do
Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – D.E.S.S., Rua
Pará, nº 673, Centro, Estância Turística de Avaré, oportunidade em
que serão discutidos Processos de Readaptação Funcional.

A Comissão Permanente de Readaptação Funcional

ências) posto quando mencionado acessibilidade lembram-se dos
cadeirantes mas esquecem das outras deficiências. Logo depois
foi analisado como ficará a organização do CMDPD e equipe para
participarem do Evento “ A comunidade e a pessoa com deficiência” evento este que ocorerá dia 27 de Agosto de 2022 promovido
pela SEDPD. Ficou decidido a divisão dos conselheiros em 3 ( três)
grupos para que haja revezamento e todos auxiliem na divulgação
do Conselho e de sua importância ,a conselheira Aline Hirata deu a
idéia de que os conselheiros estejam uniformizados com camisetas
iguais e ficou decidido que o grupo fará a camiseta com o logotipo
do CMDPD. Foi comunicado ao conselho que os semáforos audiovisuais estão em pleno funcionamento assim sendo o vice presidente irá realizar testes com os 10 (dez) semáforos sonoros que
possuem em nossa cidade. A Senhora Josana responsável técnica
e administrativa pela SEDPD Convidou os conselheiros para prestigiarem o evento que ocorrerá dia 31 de Julho ás 10 horas da
manhã no Camping Municipal “ Circuito Inclusivo” um evento da
Secretaria de Esportes, que tem sido uma grande parceira juntamente com a SEDPD e pontuou que colocou uma funcionária para
efetuar ligações para todas as pessoas cadastradas na Secretaria
a fim de que todas prestigiem o evento. Por fim a senhora Josana
parabenizou o vice - presidente do conselho que passou no vestibular da UNIVESP para Pedagogia ,vale lembrar que Adalberto
perdeu a visão há exatos 04 ( quatro ) anos devido ao diabetes e
frequenta com assiduidade as aulas de orientação e mobilidade na
SEDPD nos contou que a faculdade foi exímia em todos os requisitos para que ele vestibulando cego realizasse o vestibular, isso
prova que a inclusão tem sido realizada por algumas instituições,
e a luta não para por aí pois não são todas as instituições que
possuem o perfil de incluir. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às 10 horas e 43 minutos a ata foi lavrada por mim,
Priscila Amicci na qualidade de Secretária que será lida e assinada
por todos os presentes acima nominados e referenciados.
Hilton Charles M. Pedro
Presidente do C.M.D.P.D.
Priscila Amicci
Secretária do C.M.D.P.D

INEDITORIAIS

Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência
Ata n°008/2022
Aos 14 dias do mês de Julho do ano de 2022, às 09 h 16 minutos,
inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência. Estavam presentes, Hilton Charles M.
Pedro, Josana Souza Carlos, Wilson dos Santos Valério, Raquel
Ap. Cardoso Angelo, Vilma Zanluchi, Marinesa Paulo Fernandes,
Adalberto Nascimento dos Santos, Aline Gagliotti Hirata. A reunião
foi aberta pelo Presidente Hilton, que passou a palavra para a secretária onde foi lida a ata da reunião Ordinária e que foi aprovada
por todos ,logo após o vice presidente do CMDPD pontuou sobre
como serão a denominados os critérios para que o comércio receba os selos do CMDPD ,que fora mencionado em reunião anterior,
ficou estabelecido estrutura ,acessibilidade (para todas as defici-

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 122/22 – PROCESSO Nº. 215/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de placas categoria oficial padrão MERCOSUL, instalado para veículos e motocicletas oficiais do Município
Recebimento das Propostas: 06 de setembro de 2.022 das 08 horas até 21 de setembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 21 de setembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 21 de setembro de 2.022
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de agosto de 2.022 – Carolina
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 128/22 – PROCESSO Nº. 227/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa
para confecção de pastas para o Departamento de Licitação
Recebimento das Propostas: 05 de setembro de 2.022 das 08 horas até 20 de setembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 20 de setembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 20 de setembro de 2.022
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de agosto de 2.022 – Carolina
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 133/22 – PROCESSO Nº. 234/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento
de itens de café da manhã para o efetivo de serviço do Corpo de
Bombeiros de Avaré
Recebimento das Propostas: 02 de setembro de 2.022 das 08 horas até 19 de setembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de setembro de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 19 de setembro de 2.022
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de agosto de 2.022 – Carolina
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 134/22 – PROCESSO Nº. 239/22
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material descartável para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro
Recebimento das Propostas: 12 de setembro de 2.022 das 08 horas até 26 de setembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 26 de setembro de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 03 de outubro de 2.022 às
08h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de agosto de 2.022 – Carolina
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 120/2022 – PROCESSO N° 213/2022
Considerando a impugnação ao edital da empresa ALFALAGOS
LTDA, o Senhor RONALDO ADÃO GUARDIANO, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no
site: www.avare.sp.gov.br e bllcompras.com.
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 12 de setembro de
2022, às 08h10min para abertura das propostas e dia 13 de setembro de 2022, às 10 horas para início da sessão de disputa de
preços. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de agosto de
2.022.
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ADJUDICAÇÃO

Dispensa Eletrônica nº. 049/2022 – Processo nº. 240/2022
Fica adjudicado a empresa M.S. MACHADO PRODUÇÕES MUSICAIS EIRELI, no valor global de R$ 17.400,00 (Dezessete mil e
quatrocentos reais), relativa a contratação de empresa especializada em fornecimento (aluguel) de equipamentos de som e iluminação para 02 (dois) dias do evento 1ª Fampopinha Estudantil que
será realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 24 de agosto de 2.022 – Isabel Cristina
Cardoso – Secretária Municipal da Cultura da Estância Turística
de Avaré.
Pregão Eletrônico nº 105/2022 – Processo nº. 193/2022
Fica adjudicado a Empresa ALL BRAZ COMÉRCIO E LOCAÇÕES
LTDA EPP, com valor total de R$ 143.990,00 (cento e quarenta
e três mil novecentos e noventa reais), objetivando a aquisição
de veículos para o CREAS – Centro de Referência Especializado
em Assistência Social e CDI – Centro Dis Idoso – adjudicado em:
17/08/2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA

Isabel Cristina Cardoso – Secretária Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto na Lei Federal
nº. 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie, HOMOLOGA a empresa M.S. MACHADO PRODUÇÕES
MUSICAIS EIRELI, objetivando contratação de empresa especializada em fornecimento (aluguel) de equipamentos de som e iluminação para 02 (dois) dias do evento 1ª Fampopinha Estudantil,
que será realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, relativa ao
Dispensa Eletrônica nº. 049/2022 – Processo nº. 240/2022. Homologado em: 24/08/2.022.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal
de Transportes e Serviços da Estância Turística de Avaré, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02 HOMOLOGA as empresas ROGÉRIO DE LIMA SOUZA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME (Lotes 01, 02, 04, 05, 06, 09,
10, 12 e 14) e G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI
EPP (Lotes 07, 13 e 15), responsáveis pelo registro de preços para
eventual aquisição de material de construção, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 087/22 – Processo nº. 171/22. Homologado em:
24/08/2.022.
Joselyr Benedito Costa Silvestre – 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 JRL TRANSPORTES FARTURA EIRELI ME, referente ao registro de preços para eventual
aquisição futura de pó de café e açúcar para o Paço Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 096/2022 – Processo nº. 182/2022.
Homologado em: 24/08/2022.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa REALCE PRODUTOS LÁTEOS LTDA EPP, referente ao registro de preços para eventual aquisição futura de leite pasteurizado
integral para uso no “Programa de Leite Fluído”, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 098/2022 – Processo nº. 184/2022. Homologado em:
17/08/2022.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas ZÉLIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA
DE FREITAS (lotes 03, 05, 06), DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA (lote 07), MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (lote 08) e EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA (lote
09), responsáveis pelo registro de preços para futura aquisição de
Material de Higiene para atender aos Equipamentos da SEMADS,
referente ao Pregão Eletrônico n° 104/22 – Processo n° 192/22.
Homologado em: 17/08/2022.
Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17,

conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02 HOMOLOGA a empresa ALL BRAZ COMÉRCIO E
LOCAÇÕES LTDA EPP, referente a aquisição de veículos para
o CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência
Social e CDI – Centro Dis Idoso, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
105/2022 – Processo nº. 193/2022. Homologado em: 17/08/2022.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa EVOLUÇÃO PET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS EIRELI
ME, referente a aquisição de equipamentos para a Clínica Veterinária do Município, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 108/2022 –
Processo nº. 200/2022 - Homologado em: 17/08/2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa nº. 045/2022 – Processo nº. 220/2022
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLOGIA DR. FLÁVIO LIMA no valor
total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), responsável pelo serviço de análise de exames anatomopatológicos (BIOPSIA) em
atendimento aos pacientes do SUS do Município de Avaré pelo
período de 06 (seis) meses, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de julho de
2.022. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde
da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 087/22 – Processo nº. 171/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ROGÉRIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME
Valor Global: R$ 833.361,94 (Oitocentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos)
Detentora: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI EPP
Valor Global: R$ 107.057,39 (Cento e sete mil, cinquenta e sete
reais e trinta e nove centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de
construção, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 24/08/2.022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 096/2022 – Processo nº.
182/2022
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: JRL TRANSPORTES FARTURA EIRELI ME
Valor Global: R$ 11.504,36 (onze mil quinhentos e quatro reais e
trinta e seis centavos)
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de pó de
café e açúcar para o Paço Municipal.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 24/08/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 098/2022 – Processo nº.
184/2022
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: REALCE PRODUTOS LÁTEOS LTDA EPP
Valor Global: R$ 418.200,00 (quatrocentos e dezoito mil e duzentos
reais)
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de leite
pasteurizado integral para uso no “Programa de Leite Fluído”
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 17/08/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 104/22 – Processo nº. 192/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ZÉLIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS
Valor Global: R$ 11.502,40 (onze mil, quinhentos e dois reais e
quarenta centavos)
Detentora: DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Valor Global: R$ 3.598,00 (três mil, quinhentos e noventa e oito
reais)
Detentora: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Valor Global: R$ 1.207,00 (hum mil, duzentos e sete reais)
Detentora: EMPÓRIO KAZA COMERCIAL LTDA
Valor Global: R$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Material de
Higiene para atender aos Equipamentos da SEMADS
Data da Assinatura da Ata de Registro: 17/08/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 045/2022 – Processo nº. 220/2022

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LABORATÓRIO DE ANATOMIA E PATOLOGIA DR.
FLÁVIO LIMA
Objeto: Responsável pelo serviço de análise de exames anatomopatológicos (BIOPSIA) em atendimento aos pacientes do SUS do
Município de Avaré
Valor Global: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
Data da Assinatura do Contrato:21/07/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
ELETRÔNICO

Modalidade: Dispensa Eletrônica nº. 049/2022 – Processo nº.
240/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M.S. MACHADO PRODUÇÕES MUSICAIS EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento
(aluguel) de equipamentos de som e iluminação para 02 (dois) dias
do evento 1ª Fampopinha Estudantil que será realizada nos dias 25
e 26 de agosto de 2022
Valor Global do Contrato: R$ 17.400,00 (dezessete mil, quatrocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/08/2.022

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 105/2022 – Processo nº.
193/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ALL BRAZ COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA EPP
Valor Global: R$ 143.990,00 (cento e quarenta e três mil novecentos e noventa reais)
Objeto: Aquisição de veículos para o CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social e CDI – Centro Dis Idoso.
Data da Assinatura do Contrato: 17/08/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 108/2022 – Processo nº.
200/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EVOLUÇÃO PET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS
EIRELI ME
Valor Global: R$ 3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais)
Objeto: Aquisição de equipamentos para a Clínica Veterinária do
Município.
Data da Assinatura do Contrato: 17/08/2022

TERMO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022 – PROCESSO N° 010/2022
(Ata de Registro de Preços n° 056/2022)
Considerando e-mail enviado pela empresa na qual informa a alteração da razão social, solicitando que sejam alteradas os dados da
mesma, sendo assim necessário que os atos praticados por este
setor e assinados pela Secretaria Municipal de Saúde, deverão ser
alterados da seguinte maneira:
Onde se lia:
(…) e de outro lado a empresa S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI, cadastrada no CNPJ sob número 30.888.187/0001-72, e inscrição estadual n° 258738693, com sede a Rua Pedra Vermelha, n°
112 – Bairro Tabuleiro (Monte Alegre) – CEP.: 88.348-012 – Camboriú/SC e telefone (47) 3311-7391 (…)
Agora se leia:
(…) e de outro lado a empresa PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, cadastrada no CNPJ sob
número 30.888.187/0001-72, e inscrição estadual n° 258738693,
com sede a Rua Pedra Vermelha, n° 112 – Bairro Tabuleiro (Monte
Alegre) – CEP.: 88.348-012 – Camboriú/SC e telefone (47) 33117391 (…)
Considere alterada as CLÁUSULAS PRIMEIRA – DO OBJETO e
CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE, da Ata de Registro de Preços.
Ficam ratificados os demais termos da referida Ata de Registro de
Preços.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 005/2021 – PROCESSO N° 214/2021 (Contrato n°
154/2021), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa MIO NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA, objetivando a prestação de serviços de consultas de pediatria sendo 50
(cinquenta), consultas mensais e mais um aditivo de 25% (vinte e
cinco por cento), passando para ser 62 (sessenta e duas) consultas
mensais, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 05
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de agosto de 2.023, no valor global de R$ 74.400,00 (setenta e
quatro mil e quatrocentos reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 075/18 – PROCESSO N° 394/18 (Contrato n°
366/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS AMOR
DE QUATRO PATAS responsável pela parceria estabelecida pela
administração pública com organização civil, para consecução de
finalidade de interesse público e recíproco, proposta pela organização, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 22 de
agosto de 2.023, no valor global de R$ 540.000,00 (quinhentos e
quarenta mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REEQUILÍBRIO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2020 – PROCESSO N°
122/2020 (Contrato n° 082/2020) fica reequilibrado o valor de R$
443.476,67 (quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e
setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), com a empresa
A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA EIRELI, que tem como
objeto recapamento asfáltico na Av. Domingos Leon Cruz e Av.
Vereador Paulo Lopes Ward – Avaré/SP. Assinatura do Termo de
Reequilíbrio:01/08/2.022.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 209/2021 – PROCESSO N° 349/2021
(Ata de Registro de Preços n° 381/2021) fica reequilibrado o valor
do lote 01 – item 02, sendo valor unitário de R$ 21,55 (vinte e um
reais e cinquenta e cinco centavos), com um percentual de 22%
(vinte e dois por cento), com a empresa I.C. RISSI ALIMENTOS,
que tem como objeto registro de preços para futura aquisição de
gêneros perecíveis para atender aos equipamentos da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Assinatura do
Termo de Reequilíbrio: 18/08/2.022.

TERMO DE RESCISÃO

Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o Contrato n° 213/19 da
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008/19 – PROCESSO Nº 147/19,
que objetiva a concessão para uso e exploração remunerada de
quiosques n°05 da Praça Romeu Bretas, de acordo com o artigo
79, inciso II da Lei 8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão em:
19/08/2.022.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADO os Lotes 03, 08, 11 e 16 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/22 – PROCESSO N° 171/22, objetivando o registro de preços para eventual aquisição de material de construção,
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em:
24/08/2.022. Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário
Municipal de Transportes e Serviços da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADO os Lotes 01 e 02 do PREGÃO ELETRÔNICO
N° 089/22 – PROCESSO N° 173/22, objetivando a contratação de
empresa especializada, através de ata de registro de preços, para
fornecimento de materiais e ferramentas para a instalação de ar-condicionado, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da
Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 22/08/2.022. Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de Transportes e Serviços da Estância Turística
de Avaré.
Ficam REVOGADOS os ITENS 01 e 02 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 108/2022 – PROCESSO Nº. 200/2022, objetivando a
aquisição de equipamentos para a Clínica Veterinária do Município, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em:
17/08/2022. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de
Saúde.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 112/22 – PROCESSO Nº. 204/22, objetivando registro de
preços para futura aquisição de Suplementação e Complemento
Alimentar para atender pacientes de Mandado Judicial, conforme
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 19/08/2.022.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.
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ESPORTE

Atletas de Avaré se classificam para a
final Campeonato Brasileiro de Karatê
Classificatória foi realizada em Londrina; decisão acontece em novembro na capital paulista

Seis jovens atletas
de Avaré se classificaram para a final do
Campeonato Brasileiro
de Karatê que será realizada em novembro na
capital paulista.
A conquista foi obtida na classificatória

realizada entre 17 e 20
de agosto em Londrina
(PR). A delegação sob
o comando do técnico
Clodoaldo da Silva tem
o apoio da Secretaria
Municipal de Esporte e
Lazer.
Os avareenses Re-

nan Aparecido Garcia
de Souza e Eloá Polli da
Costa foram campeões
dentro de suas modalidades no kumite. Eloá
também foi vice no kata.
Rodolpho Saturnino
Góis foi vice-campeão
no kata. Já Emanuely

Oliria Piazza, Maria
Clara Ciriaco, Yasmin
Nogueira Collela conquistaram o 3º lugar
em suas modalidades
no kata.
Recepção
Acompanhados do
técnico Clodoaldo e de

familiares, os atletas foram recepcionados na
terça-feira, 23, na Secretaria Municipal de
Esporte.
A pasta comemorou
a conquista. “O resultado obtido por esses
jovens atletas é um or-

gulho para a Estância
Turística de Avaré”, ressaltou o setor.
Já o professor Clodoaldo destacou a importância do apoio da
municipalidade para as
conquistas no esporte
avareense.

