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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTADOS 
E APROVADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 25 de 

NOVEMBRO de 2019
INDICAÇÕES

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-por meio do setor competente, para que notifique de acordo com a legisla-
ção o proprietário do terreno existente ao lado da Escola de Inglês Windson 
nº 263, pois o referido terreno está com mato alto e com excesso e prolifera-
ção de insetos e animais peçonhentos.
-por meio do setor competente, reiterando a Indicação de 04 de junho de 
2048, para que em conformidade com a legislação vigente notifique o pro-
prietário do terreno localizado na Avenida Gilberto Filgueiras ao lado da Câ-
mara Municipal de Vereadores da Estância Turística de Avaré, realize limpe-
za e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua XV de novembro/Bairro Jussara Maria.
-por meio do setor competente, para que notifique em conformidade com a 
legislação vigente o proprietário do terreno existente na Rua São Paulo em 
frente ao número 360, para que proceda limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que recuperem o leito carroçável da 
Rua Rodolfo José Paulo Keller/Colina Verde em frente ao número 652.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal 
notifique o proprietário do terreno existente na Rua José Ferreira de Albu-
querque/Bairro Di Fiori ao lado do número 260, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que recapeamento asfáltico na Rua 
Genaro Maria Dias/Bairro Brabância.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza no passeio 
público com mato na Rua Eurípedes Barsanuflo/Bairro Brabância ao lado 
do número 85.
-por meio do setor competente, para que notifique em acordo com a legisla-
ção vigente o proprietário do terreno localizado na Rua da Colina/Colina Ver-
de ao lado do número 500, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que notifique de acordo com a legisla-
ção vigente o proprietário do terreno com mato alto na Rua Benedito Ailton 
Camilo de Souza/Bairro Brabância em frente ao número 107, para que reali-
ze limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua Antonio Hassun.
-por meio do setor competente, para que notifique de acordo com a legisla-
ção vigente o proprietário do terreno existente na Rua Abílio Garcia/Bairro 
Alto ao lado do número 332, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de urgência 
um colaborador para realizar a limpeza no Posto de Saúde do Bairro Alto.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de implantar 
farmácias em todas as Unidade Básicas de Saúde.
-por meio do setor competente, para que realizem pintura de solo faixa de pe-
destre na Avenida Major Rangel confluência com a Rua São Paulo, pois mu-
nícipes procuraram essa vereadora, relatando que sentem dificuldade para 
atravessar a Avenida Major Rangel e sentem necessidade de atravessar na 
faixa de pedestre com segurança.
-por meio do setor competente, para que providencie um Assistente Social 
para atender à demanda do Centro de Atendimento ao Educando.
-por meio do setor competente, para que limpeza no passeio público ao lado 
da Unidade Básica da Família Dr. Cecílio Jorge Neto/Bairro Brabância.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito car-
roçável da Rua XV de novembro/Bairro Jussara Maria em frente ao número 99.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito 
carroçável na Rua São Paulo em frente ao número 186.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua Mato Grosso/Centro ao lado do número 590.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no bueiro localizado 
no final da Rua José Marcos Guazzelli/Bairro Brabância.
-por meio do setor competente, para que notifique de acordo com a Lei Muni-
cipal o proprietário do terreno existente na Avenida Gilberto Filgueiras/Bairro 
Alto da Colina ao lado do número 1414, para que realize limpeza e manu-
tenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que notifique de acordo coma a legisla-
ção vigente o proprietário do terreno localizado na Avenida Carlos Ramires 
ao lado do número 601, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, reiterando a Indicação nº 804/2018 de 20 de 
agosto de 2018, para que estude a possibilidade de estabelecer uma par-
ceria com a Clínica Multi Neuro que trabalha com Autismo, com a finalidade 
de minimizar o número de crianças autistas do Município que estão sem 
atendimento no Centrinho por falta de profissionais.
-por meio do setor competente, para que limpeza na área verde com mato 
alto na Rua José Marcos Guazzelli/Bairro Brabância em frente ao número 11.
-por meio do setor competente, para que providencie alvará de funcionamen-
to dos bombeiros para que funcione com segurança a Unidade de Saúde da 
Família Dr. Cecílio Jorge Neto/Bairro Brabância.

Alessandro Rios Conforti
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA NA RUA JOSÉ ESTELA, EM FRENTE AO NÚMERO 115, 
onde existe um poste que se mantém aceso durante dia e noite.

-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA NA RUA ARISTIDES CRUZ MESSA, EM FRENTE AO NÚ-
MERO 221, onde existe um poste que se mantém aceso durante dia e noite.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BU-
RACOS NA TRAVESSA ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA, PRÓXIMO 
AO NÚMERO 57, onde existem três (03) buracos na pavimentação asfáltica.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BU-
RACOS NA RUA ANANIAS PIRES, PRÓXIMO DOS NÚMEROS 180 AO 
194, onde existem cinco (05) buracos na pavimentação asfáltica.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BU-
RACOS NA AVENIDA BRASÍLIA, PRÓXIMO AO NÚMERO 1000, onde exis-
tem cinco (05) buracos na pavimentação asfáltica.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BU-
RACOS NA AVENIDA BRASÍLIA, PRÓXIMO AO NÚMERO 1010, onde exis-
te hum (01) buraco na pavimentação asfáltica.

Ivan Carvalho de Melo
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua Antonio Duarte Pereira — 251 no Bairro Ipiranga.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua Genova — 20 no Bairro Jardim Europa 2.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua 15 de Novembro — 30 no Bairro Vila 
Jussara Maria.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua Esther Curiati Bueno — 127 no Bairro 
Res. São Rogério 2.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua Pedro Parra Alonso Junior — 75 no 
Bairro Jardim Dona Laura.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua José Augusto Claro — 407 no Bairro 
California.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar 
ao setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste 
de iluminação pública localizada na Rua Porfirio Dias — 698 no Bairro 
Vila Aires.

Jairo Alves de Azevedo
-para que através do Departamento competente providencie o conserto de 
um buraco existente na Rua Waldomiro Dias Camargo, Bairro Conjunto Ha-
bitacional Dr. Jorge Cecílio Neto. Pois vem causando transtornos para as 
pessoas que transitam pela mesma.
-para que através do Departamento competente providencie o conserto de 
buracos existente na Av. Getulio Vargas / Estrada da Ponte Alta, Bairro: Vila 
Esperança, pois vem causando transtornos para as pessoas que transitam 
pela mesma.
-para que através do Departamento competente providencie o conserto de 
buracos existentes em toda extensão da Estrada Ponte Alta Zona Rural. Pois 
os Produtores rurais que utilizam da mesma, estão insatisfeito com a atual 
situação, pelo transtorno causado pelos buracos, até mesmo dificultando o 
transporte Escolar.
-para que através do departamento competente, providencie o conserto de 
buracos existente na Av. Paranapanema próximo ao pontilhão de acesso a 
ITATINGA/ PONTE ALTA, pois vem causando transtornos para as pessoas 
que transitam pela mesma.

REQUERIMENTOS
Francisco Barreto de Monte Neto-Presidente

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, para através da Secretaria da Fazenda, seja informado a esta 
Casa de Leis, qual o valor total arrecadado referente a taxa  (TPEI)  
Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio, no período 2018/2019, 
bem como o  valor destinado à defesa civil conforme determina a lei e 
as áreas onde foram aplicados.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, 
seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor Adilson Trench, ocorrido em Avaré, no dia 23 
de novembro  do corrente, fato esse que causou grande consternação pe-
rante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, 
pertencente que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do deli-
berado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de sua es-
posa, Senhora Leonice Cruz Trench e suas filhas Elisabeth e Thaís, na Rua 
Voluntários de Avaré nº 442 – Bairro Centro, Avaré / SP, transmitindo-lhes 
ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo 
infausto e doloroso acontecimento.
-à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, 
seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhora Maria Tereza de Oliveira Moraes, ocorrido em 
Avaré, no dia 19 de novembro do corrente, fato esse que causou grande 
consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de 
pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada.  REQUEI-
RO mais que, do deliberado em Plenário seja cientificada a família enluta-
da, através de seus filhos Noel, Lucelena, Cirene, Marilene e Israel, na Rua 
Arthur E. Carvalho nº 263 – Bairro Santana, Avaré / SP, transmitindo-lhes 
ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo 
infausto e doloroso acontecimento.
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-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Mu-
nicipal da Saúde para que informe a esta Casa de Leis, quais providências 
estão sendo tomadas para resolver o sério problema em relação ao banheiro 
do Posto de Saúde do Bairro alto (um único Banheiro) sendo utilizado pelos 
pacientes: mulheres, homens, crianças e também por pessoas que utilizam 
a quadra de esportes que fica na frente do Posto de Saúde. Qual a situa-
ção dos pacientes que chegam com problemas diversos de Saúde usando 
um único banheiro dentro de um Posto de Saúde? Conforme comprova foto 
em anexo. Considerando que, a reforma do Posto de Saúde do Bairro Alto 
demorou mais de um ano e agora entregue em 12 de novembro de 2019 
e o problema de um único banheiro continua.. e falta um funcionário para 
limpeza. Quem está fazendo a limpeza do banheiro e das demais dependên-
cias do Posto de Saúde do Bairro Alto? A vereadora compareceu ao Posto 
e detectou que não existe funcionário para realizar a limpeza do banheiro e 
demais dependências e solicita urgência na contratação de um funcionário 
para esta função em diversos horários, a falta de limpeza e higienização é 
muito grave e poderá acarretar graves consequências aos pacientes. Qual 
seria melhor solução para resolver esta situação? Houve fiscalização da Pre-
feitura durante o período de reforma do Posto?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, reiterando o Requerimento Nº 1133/209 de 07 de outubro de 
2019, para que nos informe qual a razão a falta de iluminação da Praça 
Danilo Batista Carvalho/Bairro Colina Verde?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e COMUTRAN (Conselho 
Municipal de Trânsito), para que nos esclareça se já foi realizado estudos para 
implantar redutor de velocidade/lombada na Rua Waldomiro Camargo confluên-
cia com a Rua Benedito Camilo de Souza/Bairro Brabância.

Flávio Eduardo Zandoná- 2º Secretário
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que informe a esta Casa de Leis o motivo da aquisição de um veículo cami-
nhonete cabine dupla  para a saúde, já que a pasta sempre se fez utilizar 
veículos de passeio normal que são a metade do valor de tabela do veículo 
adquirido. Que este requerimento seja respondido com base no artigo 11, §1º 
da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que informe a esta Casa Leis quais são os eventos paralelos a 51ª EMAPA 
que necessitam de sonorização como demostra  o pregão presencial 123/19 
Processo n.º 297/19 e os valores que serão pagos individualmente para cada 
evento paralelo. Que este requerimento seja respondido com base no artigo 
11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exma. Sra. Secretária de Comunicação, Carla Massaro 
Flores, para que informe a esta Casa de Leis quais serão os serviços pres-
tados pela empresa House Criativa Comunicação LTDA ME de publicidade 
e marketing conforme concorrência pública nº 017/19  - Processo n.º 229/19. 
Que este requerimento seja respondido com base no artigo 11, §1º da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011.
-votos de parabenização a APAE AVARÉ, na pessoa de seu presidente Alci-
des Francisco Pepe e ao presidente da feira Miguel Chibani Bakr, pelo res-
gate e realização da 23ª Feira das nações nos dias 22, 23 e 24 de novembro. 
A parabenização se estende aos demais organizadores e a todos os volun-
tários que trabalharam durante os dias para atender ao grande púbico que 
saboreou a gastronomia típica de cada nacionalidade.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que informe a esta Casa Leis como é feita a compra das silagens para a 51ª 
EMAPA, como é calculado o consumo dos animais e qual a quantidade de 
animais inscritos. E se a sobra de silagem do ano passado será reaproveita-
da neste ano. Que este requerimento seja respondido com base no artigo 11, 
§1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré no sentido de informar se é possível DESLOCAR EQUIPE 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VISANDO INSTALAR BRAÇOS DE LUMINÁ-
RIA NOS POSTES LOCALIZADOS NA AVENIDA DOMINGOS LEON CRUZ, 
TRECHO DE TERRA UTILIZADO POR MORADORES DOS BAIRROS SÃO 
ROGÉRIO, SANTA MÔNICA E JARDIM PRESIDENCIAL, tendo em vista 
que recentemente foi realizado a extensão de rede nesta localidade, sendo 
instalado iluminação pública somente em um dos lados da referida avenida, 
faltando braços de luminária do outro lado.
-REQUEIRO que seja oficiado ao Senhor Robson Tuma, da Secretaria do 
Patrimônio da União, do Ministério da Economia, ao que segue: Solicitação 
da Associação Renascer Ferroviário  “Senhor vereador Alessan-
dro Rios Conforti..., .... A Associação Renascer Ferroviário – ARF, associa-
ção sem fins lucrativos de preservação do patrimônio histórico ferroviário na 
região Sudoeste do Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente perante 
o Senhor, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, agradecer seu apoio e solicitar: 
Um requerimento destinado ao Sr. Superintendente de Patrimônio da União, 
Robson Tuma, para que ele possa auxiliar a Associação Renascer Ferrovi-
ário a aprovar o seu cadastro no site SISREI e assim realizar de forma ágil 
os requerimentos dos imóveis ferroviários situados na Estância Turística de 
Avaré e dar os devidos andamentos no projeto do trem turístico no município, 
pois a Rumo Logística está aguardando a ARF resolver não só isso como 
também a cessão de locomotivas, vagões e carros de passageiros.” (Ofício 
34 da ARF de 13 de novembro de 2019). Diante do exposto e consideração 
que a implantação de Trem Turístico na Estância Turística de Avaré além de 
preservar o patrimônio histórico ferroviário, ainda contribuirá para atrair turis-
tas gerando empregos direto e indireto, solicito gentilmente a REALIZAÇÃO 
DE ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE VISANDO PARECER CONCLU-

SIVO SOBRE O PEDIDO DA ASSOCIAÇÃO RENASCER FERROVIÁRIO 
EM EFETIVAR CADASTRO JUNTO AO SISTEMA DE REQUERIMENTO 
ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SISREI, pelos motivos expostos acima.
-REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo), visando em caráter de urgência, 
REALIZAR REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, conforme segue: 
01-Reparos na Pavimentação Asfáltica da Avenida Marginal, em frente ao 
número 222, no Bairro Brabância. Foto em anexo.  02-  Reparos na Pa-
vimentação Asfáltica da Rua Dr. Antônio Hassum, em frente ao número 121, 
no Bairro Brabância. Foto em anexo.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Secretário de Desenvolvimento Re-
gional do Estado de São Paulo, Marco Antonio Scarasati Vinholi, ao que se-
gue: Em 09/11/19 estive no Bairro Ipiranga com moradores onde solicitaram 
a retomada das obras de ligação do Bairro Ipiranga ao Bairro Vera Cuz, no 
trecho que liga Rua Coronel João Cruz até a Rua Santa Mônica. Em 21/11/19 
estive em reunião com o Prefeito Municipal que informou as ações tomadas 
na tentativa de reativar o convênio realizado em 2015 pelo Estado de São 
Paulo, já havendo smj, parecer favorável da procuradoria estadual e aceite 
de contra partida proposto pelo Secretário Estadual de Desenvolvimento Re-
gional, faltando somente à liberação do Governo do Estado de São Paulo. 
Diante do exposto e levando em consideração que referida obra beneficiará 
grande parte da população do nosso município, SOLICITO INFORMAÇÕES 
SE O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO VAI AUTORIZAR AINDA 
NESTE ANO DE 2019 A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DA 
OBRA DE LIGAÇÃO DO BAIRRO IPIRANGA AO BAIRRO VERA CRUZ NO 
MUNICÍPIO DE AVARÉ, tendo em vista os relatos acima.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: No dia 22 de outubro de 2019, o Município 
de Marília/SP, lançou o Programa “Consultório na Rua”, um projeto criado 
pelo Ministério da Saúde que conta com um veículo doado pelo Governo 
Federal e Equipe Treinada para verificar as condições básicas de saúde da 
população em situação de rua. O atendimento prioriza o cuidado no local, 
questões de saúde e sociais, além de ações compartilhadas e integradas 
às Unidades Básicas de Saúde, podendo realizar curativos, vacinas, coletar 
exames, orientações sobre questões de higiene, prevenções, entre outras.  
Diante do exposto, solicito informações se é possível REALIZAR ESTUDO 
TÉCNICO DE VIABILIDADE VISANDO INICIAR PARCERIA JUNTO AO MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE PARA IMPLANTAR EM NOSSO MUNICÍPIO O PRO-
GRAMA “CONSULTÓRIO NA RUA” PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA, tendo em vista ser necessário ofertar atenção integral 
à saúde aos moradores em situação de rua pelas condições de vulnerabili-
dade e por estarem com vínculos familiares interrompidos ou fragilizados.

Antonio Angelo Cicirelli
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que 
determine ao Secretário de Saúde, Dr. Roslindo Wilson Machado, que o mesmo 
responda a esta Casa de Leis se existe previsão de reforma para o Posto de Saúde 
do Bairro Barra Grande, posto o mesmo encontrar-se em péssimas condições em 
suas instalações (fotos anexas). Requeiro ainda, seja respondido se o atendimento 
irá continuar sendo feito apenas por enfermeiro, sem a presença de um médico.

Ivan Carvalho de Melo
-que seja oficiado à CTEEP – Companhia de Energia Elétrica e Transmissão 
Paulista  - para que responda a esta Casa de Leis se existe a possibilidade 
de autorização para a passagem de linha de transmissão de energia elétrica 
por parte da CPFL na Estrada do Bairro Barra Grande.  JUSTIFICATIVA: 
Justifica-se a presente propositura pelo fato de inúmeros moradores das ad-
jacências do citado local encontrarem-se sem energia elétrica em suas pro-
priedades por falta da referida linha de transmissão a qual tem a necessidade 
a CPFL de autorização para fazer, enfim, chegar a tão esperada energia aos 
moradores os quais, inclusive, já têm demanda vencida na justiça para tanto.

Jairo Alves de Azevedo
-AO TIME AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, que foi campeão na final do Cam-
peonato de Veteranos, realizado na manhã desse último domingo 24-11-
2019 no Campo São Pedro em Avaré SP, onde 7 equipes de AVARÉ SP par-
ticiparam da disputa. DIRETOR E AUXILIAR TÉCNICO: Sr. Amauri e Mario 
Eduardo (Granjinha).
-aos organizadores do 17º CAMPEONATO VETERANOS DO CAMPO SÃO 
PEDRO FUTEBOL CLUBE, cuja final foi realizada na manhã desse último 
domingo 24-11-2019 no Campo São Pedro em Avaré SP, onde 7 equipes de 
AVARÉ SP participaram da disputa. Sr. ALEX SANDRO CAMARGO (SAN) E 
ELSON CARLOTA (NIQUINHO).
-Ao vice-campeão: SÃO PEDRO FUTEBOL CLUBE (VETERANOS), Que 
participou do campeonato realizado no campo do São Pedro, cuja final foi 
realizada na manhã desse último domingo 24-11-2019 em Avaré SP, onde 
7 equipes de AVARÉ SP participaram da disputa. TÉCNICO E AUXILIAR 
TÉCNICO Sr. NEISINHO E MARINHO.
-que nos informe qual a possibilidade de realizar a instalação de algumas 
lixeiras em pontos estratégicos, facilitando o descarte de lixo dos moradores 
do distrito da Barra Grande. Em conversa com moradores dessa localidade, 
os mesmos deixaram claro a sua insatisfação em relação ao local impróprio 
de descarte e coleta de lixo.

Roberto Araujo
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor GUTERMAN DUMAS DE ALMEIDA FILHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA APARECIDA CASTILHO COLELLA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARISA APARECIDA DE MELLO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora CICERA FERREIRA MARTINS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora APARECIDA RODOLPHO BARONI.
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CIRCULAR N º 39/2019-DG

 Avaré, 28 de novembro de 2.019
Senhor (a) Vereador (a):
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
02/12/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou para a Ordem do 
Dia da Sessão Ordinária de 02 de dezembro do corrente ano, que tem 
seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04/2019 – Discussão Única
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre a antecipação do 13º Salário dos Servidores 
Públicos da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré.
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 04/2019 e dos Parece-
res do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Obs: O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor será colocado na Mesa dos Srs. Vereadores quando 
da apreciação da matéria.
2.   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 05/2019 - Discus-
são Única – Maioria Qualificada (2/3)
Autoria: Ver. Roberto Araujo
Assunto: Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense 
ao Pastor Levi Pereira de Carvalho e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2019 e dos 
Pareceres do Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
3.    PROJETO DE LEI Nº 92/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a desafetar e a conceder o 
direito real de uso área de terras a Escola de Futebol Inter Avaré 
Ltda. ME (Escola Oficial do Internacional de Porto Alegre em Avaré) 
e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 92/2019 e dos Pareceres do Jurídi-
co e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, 
Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, Obras e Adm. Pública
4.   PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 98/2019 - Discussão 
Única – Maioria Absoluta
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Cria a Gratificação por Desempenho de Atividades Dele-
gada nos termos que especifica, a ser paga aos Policiais Militares 
e Civis do Estado que exercem atividade municipal delegada ao 
Estado de São Paulo, por força de Convênio a ser celebrado com o 
Município da Estância Turística de Avaré, e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 98/2019 e dos 
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça 
e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública.
5.   PROJETO DE LEI Nº 99/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre Licença de Funcionamento e taxa de fis-
calização e serviços diversos decorrentes do poder de polícia da 
Vigilância Sanitária Municipal. (c/ SUBSTITUTIVO - Dispõe sobre 
Licença de Funcionamento e taxa de fiscalização e serviços diver-
sos de Vigilância Sanitária Municipal).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 99/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Saúde, Promoção 
Social, Meio Ambiente e Dir. Humanos.
6.   PROJETO DE LEI Nº 102/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração do artigo 3º da Lei Municipal nº 
381, de 27 de dezembro de 1995, que especifica e dá providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 102/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 
Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)
N E S T A

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 25/11/2019, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Lei nº 102/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração do artigo 3º da Lei Municipal nº 381, de 27 
de dezembro de 1995, que especifica e dá providências.

Projeto de Lei nº 103/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e 
dá providências (R$ 3.838,57 - Secr. Municipal de Obras e Serviços).
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INEDITORIAIS

III PROCESSO SELETIVO 2020

EDITAL DE INSCRIÇÃO
A Diretora das Faculdades Integradas Regionais de Avaré, situada 
à Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Avaré – Estado de São Paulo, 
torna público que estarão abertas as inscrições para o III Processo 
Seletivo 2020, no período de 2 de dezembro de 2019 a 8 de janeiro 
de 2020.
O Processo Seletivo 2020 será realizado de conformidade com as 
normas contidas na Lei 9394 de 20.12.96 e no Regimento Escolar.
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 2 de dezembro de 2019 a 8 de 
janeiro de 2020.
2. LOCAL: Secretaria das Faculdades Integradas Regionais de Avaré  
3. ENDEREÇO:  Praça Prefeito Romeu Bretas, nº 163 – Avaré – SP
Cep 18700 – 902 – Avaré – SP – Fone (0XX14) 3711 1828
e-mail: secretaria@frea.edu.br      
4. HORÁRIO:    das   7h30 às 21h30
5. CURSOS E VAGAS

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
Ficha de inscrição
7. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 15,00 (quinze reais)
8. DATA, HORÁRIO E LOCAL DAS PROVAS
Dia 12 de janeiro de 2020 – 13h00 
FREA – Fundação Regional Educacional de Avaré – Praça Pref. 
Romeu Bretas, 163 – Avaré - SP
O portão do local de realização da prova será fechado às 12h45
O candidato deverá apresentar no dia da prova documento com foto.
9. MATRÍCULA
Os candidatos classificados no III Processo Seletivo, dentro do nú-
mero de vagas oferecidas, terão dos dias 14 a 31 de janeiro de 
2020, para efetivarem a matrícula.

CURSOS   PERÍODO VAGAS
Letras   Noturno  90 
Pedagogia  Diurno  50 
Pedagogia  Noturno  107
Artes   Noturno  45
História   Noturno  58
Ciências Biológicas  Noturno  90
Matemática  Noturno  91
Química   Noturno  41
Educação Física (Licenciatura)   Noturno  127
Educação Física (Bacharelado)  Noturno  121

Todas as convocações serão feitas através de listas afixadas nos 
quadros de avisos da Fundação Regional Educacional de Avaré e 
informações pelo telefone: (14) 3711.1828
Os resultados do Processo Seletivo serão válidos apenas para o 
período letivo imediatamente subsequente à sua realização, não 
sendo necessária a guarda da documentação dos candidatos por 
prazo superior ao do referido período letivo.
Se o candidato ou seu responsável desistir da matrícula, ou can-
celá-la, após paga a primeira parcela e antes do início do semestre 
letivo, ser-lhe-á devolvido o montante equivalente a 80% (oitenta 
por cento) do valor pago, destinando-se o valor retido à compensa-
ção de custos operacionais.
Os cursos funcionarão com um número mínimo de 25 (vinte e cin-
co alunos). Um número inferior a este inviabiliza e impossibilita o 
funcionamento do curso.
OBS: O Edital na íntegra, encontra-se afixado no quadro de avisos 
da Fundação Regional Educacional de Avaré.
Avaré, 30 de novembro de 2019.
 

Profa. MSc. Dinamene Gomes Godinho Santos
Diretora Pedagógica

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL DE AVARÉ

01. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº083 de 19/09/2019, protocolo/processo nº 1676/19 de 20/09/2019.
Interessado: MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 23.862.203/0001-48
Endereço: Largo Santa Cruz nº 125– Avaré/SP

02. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº764 de 09/10/2019, protocolo/processo nº 1787/19 de 09/10/19.
Interessado: VANESSA FERREIRA IANACONI
CPF/CNPJ: 215.717.558-02
Endereço: Rua Rio Grande do Sul nº 343 – Avaré/SP

COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS 
AÇÕES REFERENTES À DE PERMISSÃO DE USO 

DA FLORESTA ESTADUAL DE AVARÉ I (FEAI)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 04/2019
  
O Presidente da COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS 
AÇÕES REFERENTES À DE PERMISSÃO DE USO DA FLORES-
TA ESTADUAL DE AVARÉ I (FEAI) EM FAVOR DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ/SP, no uso 
das atribuições que lhe confere a Portaria do Diretor-Geral, de 26-
11-18, publicada no DOE de 29 de novembro de 2018, Seção I, 
à página 78, em atendimento ao Regimento Interno, CONVOCA 
seus Membros para REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2019, a ser rea-
lizada no dia 05/12/2019 (cinco de dezembro,quinta-feira), na Sala 
de Reunião da Seção de Floresta de Avaré (Sede), localizada à 
Rua Pernambuco, s/n, no Bairro do Brás, em Avaré, São Paulo, às 
09h00m, com a presença mínima de um terço dos membros. A reu-
nião é aberta a qualquer interessado que poderá utilizar a palavra 
mediante autorização do presidente.
1) Abertura
1.1) Comunicação do Presidente;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.2 Aprovação da ata da RO n.º 03/2019;
2.3 Cooperação da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
Avaré – Auxílio a Portaria Horto Florestal;
2.4) Palavra livre.
 Estância Turística de Avaré, 26 de novembro de 2019.

Edgar Fernando de Luca                                   
SMA/IF - Instituto Florestal   

Presidente-COMISSÃO

Suzy Keller D. N. Oliveira
SMMA- Estância Turística de Avaré

Secretária Executiva



EDIÇÃO 938 | AVARÉ, 29 DE NOVEMBRO DE 20196

Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 – Lei de Criação 237/98 

alterada pela Lei Municipal nº 1.695/13

CONVOCAÇÃO 

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares 
e Suplentes para Reunião Extraordinária que ocorrerá no dia 
04/12/2019 (quarta-feira) às 08:30 na Sala dos Conselhos na SE-
MADS, situada na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
- Análise dos Documentos referente ao Ofício 960/2019 do MP;
- Outros assuntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevis-
tos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 28 de novembro de 2019.

Gláucia Regina Fávero Hoffmann
Presidente do CMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O CMPD – CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR de 
Avaré, em conformidade com a LC 213/2016, art.158 – inciso XI, no 
uso de suas atribuições, vem pelo presente convocar os Conselhei-
ros do CMPD, os interessados nos processos abaixo numerados, e 
a população em geral, para a AUDIÊNCIA PÚBLICA que se realiza-
rá no próximo dia 10 de dezembro de 2019 (terça-feira), às 18h45 
em primeira chamada ou às 19h00 em segunda chamada, no Au-
ditório da AREA (Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos), sediada à Rua dos Engenheiros, 26 - Colina da Boa 
Vista, para que se cumpra a pauta abaixo designada:
I. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 326/2019, Re-
querente: AUTO RIO NOVO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PAR-
TICIPAÇÕES LTDA. – Assunto: Criação de núcleo urbano isolado 
na MZ2 – Macrozona do núcleo da represa, de gleba de terras com 
513.167,78 m² situada na “Fazenda Santa Rita”, objeto da matrícu-
la n.º 7.242 CRI de Avaré;
II. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 328/2019, Re-
querente: FIGUEIREDO S/A – Assunto: Desmembramento e unifi-
cação de imóvel localizado à Rua Santa Catarina, 1.274 – Centro 
– Avaré/SP, objeto da matrícula n.º 72.477 CRI de Avaré;
III. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 329/2019, Re-
querente: FRANCISCO SCHEUBER BRANTES – Assunto: Inser-
ção de área rural em perímetro urbano, contendo aproximadamen-
te 341.700,00 m², denominada Remanescente B da Área “C” da 
Gleba n.º 1 da “Fazenda Bom Jardim”, contendo 54,5941 alqueires, 
objeto da matrícula n.º 74.490 CRI de Avaré;
IV. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 330/2019, Re-
querente: JOSÉ ANTONIO DE ARRUDA – Assunto: Desdobro de 
lotes localizados à Rua Álvaro Lemos Torres, 759/747 – Parque 
Residencial Brabância, sob a matrícula n.º 41.745 CRI de Avaré.
É responsabilidade do interessado/solicitante explanar os moti-
vos e justificativas do requerimento, para os quais será concedido 
prazo de 05 (cinco) minutos.  Recomenda-se que os interessados 
preparem material digital que possibilite a exposição no telão. Na 
ausência do interessado ou seu representante, autor da solicitação, 
que originou a demanda a ser apresentada na Audiência Pública, o 
processo será retirado da pauta.
Após a audiência pública, ocorrerá a reunião ordinária do CMPD 
para deliberação do exposto.
A audiência pública é a oportunidade para que qualquer pes-
soa apresente opiniões, dúvidas e sugestões a respeito das 
solicitações objeto dos processos pautados, que serão apre-
ciadas posteriormente pelo Conselho Municipal do Plano Di-
retor – CMPD.
Avaré, 22 de novembro de 2019.

Paulo Ciccone
Presidente do CMPD

João Paulo P. Tristão
1º Secretário CMPD

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de laudos clínicos para o Bon-
sucesso, tal quebra de ordem se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Connect Heart Telemedicina Digital S/S Ltda Epp
Empenho(s): 2243/2019
Valor: R$ 78,50
Avaré, 29 de Novembro de 2019

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços  informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, 
implantação, treinamento, customização, migração, conversão de 
banco de dados do sistema legado para o novo sistema, adequa-
ção, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica 
dos sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra de or-
dem cronológica se faz necessária para manutenção dos serviços 
administrativos da Municipalidade.
Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda
Empenho(s): 2077/2019
Valor: R$ 1.640,00
Avaré, 29 de Novembro de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
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 pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 169/2019
Valor: R$ 3.291,18
Avaré, 29 de Novembro de 2019

CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
Secretária Municipal de Comunicação

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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de aquisição de leitores de código de barras laser com 
suporte A e aquisição de 30 unidades de fitas de tinta de nylon PVC 
para máquina de calcular de mesa com bobina, tal quebra de ordem 
se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Fazenda.
Fornecedor: Livraria e Papelaria Duque de Bauru Ltda Epp
Empenho(s): 681, 4977/2019
Valor: R$ 431,00
Avaré, 29 de Novembro de 2019

ITAMAR DE ARAUJO
Secretário Municipal de Fazenda

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de 10 unidades de cadea-
do tamanho 45, tal quebra de ordem se faz necessária para aten-
der a Secretaria Municipal de Turismo.
Fornecedor: Livraria e Papelaria Duque de Bauru Ltda Epp
Empenho(s): 13098/2018
Valor: R$ 270,00
Avaré, 29 de Novembro de 2019

ROMUALDO FONTES
Secretário Municipal de Turismo

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de aparelhos telefônicos para 
utilização em atendimento a população na Casa do Cidadão, tal 
quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.
Fornecedor: Livraria e Papelaria Duque de Bauru Ltda Epp
Empenho(s): 12629/2018
Valor: R$ 393,00
Avaré, 29 de Novembro de 2019

SANDRA FÁTIMA THEODORO
Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de publicidade legal e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para publicação de Atos 
Oficiais em jornais de grande circulação.
Fornecedor: Phabrica de Produções e Serviços de Propaganda  
Publicidade Ltda Epp.
Empenho(s): 11108/2019
Valor: R$ 924,00
Avaré, 29 de Novembro de 2019

CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de tendas e fechamentos de 
tendas, tal quebra de ordem se faz necessária para atender a Se-
cretaria Municipal de Cultura.
Fornecedor: R. Prado da Silva Eventos Epp
Empenho(s): 10926, 12415, 13761/2019
Valor: R$ 2.346,87
Avaré, 29 de Novembro de 2019

DIEGO BERALDO
Secretário Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos por se tratar de realização de show artístico 
musical da dupla sertaneja Gian & Giovani na 51ª EMAPA que 
se realizará no período de 29 de novembro a 08 de dezembro 
de 2019 no Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel, tal 
quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Cultura.
Fornecedor: Agencia Central de Shows Eireli
Empenho(s): 18050/2019
Valor: R$ 60.000,00
Avaré, 29 de Novembro de 2019

DIEGO BERALDO
Secretário Municipal de Cultura
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de realização de show artístico musical da 
dupla Matheus & Kauan na 51ª EMAPA que se realizará no perí-
odo de 29 de novembro a 08 de dezembro de 2019 no Parque de 
Exposições Fernando Cruz Pimentel, tal quebra de ordem se faz 
necessária para atender a Secretaria Municipal de Cultura.
Fornecedor: Mundo Paralelo Produções Artísticas Ltda
Empenho(s): 17598/2019
Valor: R$ 170.000,00
Avaré, 29 de Novembro de 2019

DIEGO BERALDO
Secretário Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de realização de show artístico musical da 
dupla sertaneja Simone e Simaria na 51ª EMAPA que se realizará 
no período de 29 de novembro a 08 de dezembro de 2019 no Par-
que de Exposições Fernando Cruz Pimentel, tal quebra de ordem 
se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Cultura.
Fornecedor: S.S, Gravações e Edições Musicais Ltda
Empenho(s): 21423/2019
Valor: R$ 330.000,00
Avaré, 29 de Novembro de 2019

DIEGO BERALDO
Secretário Municipal de Cultura

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 114/2019 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas na 
CI nº5538722019/SMA, convoca os classificados do Concurso Pu-
blico 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 AGENTE AD-
MINISTRATIVO, 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, 
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida, 
abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.
Classificação - Nome
48º DOUGLAS SILVA DE CARVALHO
Estância Turística de Avaré, aos 29 de Novembro de 2019.
                                                              

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AGENTE ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÃO - LC 188/2013
Compreende em executar serviços de apoio nas áreas adminis-
trativas, financeiras, logísticas e recursos humanos das diversas 
unidades administrativas; classificar documentos diversificados e 
correspondência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e 
digitação em programas específicos, prestação de informações de 
processos, arquivo, atendimento ao publico em geral; executar ati-
vidades auxiliares de classificação e catalogação de manuscritos, 
livros, periódicos e outras publicações; planejar , organizar e exe-
cutar atividades pertinentes ao centro de documentação e arquivo 
da municipalidade, verificando a legislação quanto ao tempo corre-
to para arquivo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas 
afins designadas pelo superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO - Ensino Médio Completo e conhecimento 
em informática
HORÁRIO DE TRABALHO - 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - Local a ser determinado pelo Secretário 
Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 115/2019 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas 
na CI nº 553326/2019/SMA, 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 AGENTE 
ADMINISTRATIVO-P.D., 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, nomeação, exames médicos e entrega da documen-
tação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome
03º LEIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA-PD
Estância Turística de Avaré, aos 29 de Novembro de 2019.
                            RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

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
01Certidão nascimentos 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
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

DENOMINAÇÃO - AGENTE ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÃO - LC 188/2013
Compreende em executar serviços de apoio nas áreas adminis-
trativas, financeiras, logísticas e recursos humanos das diversas 
unidades administrativas; classificar documentos diversificados e 
correspondência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e 
digitação em programas específicos, prestação de informações de 
processos, arquivo, atendimento ao publico em geral; executar ati-
vidades auxiliares de classificação e catalogação de manuscritos, 
livros, periódicos e outras publicações; planejar , organizar e exe-
cutar atividades pertinentes ao centro de documentação e arquivo 
da municipalidade , verificando a legislação quanto ao tempo cor-
reto para arquivo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas 
afins designadas pelo superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO - Ensino Médio Completo e conhecimento 
em informática
HORÁRIO DE TRABALHO - 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - Local 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 autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos 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
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

SECRETARIA DE OBRAS
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MEIO AMBIENTE

Com ênfase na importância 
da água, espaço é utilizado 
para educação ambiental

Por intermédio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, alunos da EMEB “Professor Ulisses Sil-
vestre” visitaram a nascente modelo localizada no 
bairro Vereda do Sol. 

Com ênfase na importância da preservação da 
mata ciliar, entre outros aspectos, o espaço é uti-
lizado para a educação ambiental. A atividade foi 
realizada na quinta-feira, 21

“As nascentes desempenham um importante 
serviço ambiental para o bem-estar humano. Elas 
fornecem e conservam a água e são importantes 
locais de refúgio, alimentação e reprodução de ani-
mais silvestres”, ressaltam os técnicos da pasta.

Visitas monitoradas 
O objetivo da ação educativa é dar continuidade às 

ações previstas na diretiva Gestão das Águas do Progra-
ma Município VerdeAzul, do qual Avaré faz parte.

Interessados em agendar visitas monitoradas de-
vem entrar em contato com a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente pelo telefone (14) 3732-1225.

Alunos visitam nascente modelo 
no bairro Vereda do Sol
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ESPORTES

A Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer (SEME) promove neste 
domingo, 1º de dezembro, a II Copa 
de Handebol. 

Aberto ao público, o torneio 
acontece a partir das 8 horas no Gi-
násio Municipal “Tico do Manolo”, na 
Brabância. 

Além de Avaré, times de cidades 
como Ourinhos, São Manuel e Ita-
petininga, entre outras, disputam a 
competição nas categorias Feminino 
Livre e Masculino Livre. 

Os três primeiros colocados de 
cada modalidade serão premiados 
com troféus e medalhas. Confira a ta-
bela de jogos no quadro. 

Copa de Handebol movimenta 
Avaré neste domingo 
Edição que conta com times da região tem início às 8 horas no Ginásio “Tico do Manolo”

O Fundo Social de Solidariedade 
comunica que o cadastro para o re-
cebimento da Cesta de Natal será re-
alizado entre 2 e 13 de dezembro. As 
famílias devem procurar o órgão das 
8 às 17 horas.

Há 2 mil cestas disponíveis. As fi-
chas específicas para o benefício se-
rão entregues por ordem de chega-
da e o cadastro será encerrado assim 
que o limite for atingido. Ou seja, é 
possível que o prazo se extingua an-
tes do previsto. 

Cadastro específico
É necessário apresentar RG, CPF e 

FUNDO SOCIAL

CeStA De NAtAL: CADAStrO De FAmíLIAS tem INíCIO NA SegUNDA, 2

comprovante de residência atualiza-
do. Importante salientar que o cadas-
tro é necessário mesmo para famílias 
que já estão cadastradas no Fundo 
Social.    

A entidade informa ainda que os 
cadastros feitos no ano passado não 
serão válidos para este ano. A data 
da entrega das Cestas de Natal ainda 
será definida. 

O Fundo Social de Solidariedade 
atende na Rua Rio Grande do Sul, 
nº 1842. Outras informações po-
dem ser obtidas pelo telefone (14) 
3731-2658.

Há 2 mil itens  disponíveis e inscrição será 
encerrada assim que o limite for atingido
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UTILIDADE PÚBLICA

Quem serviu à Marinha do Brasil, ao Exército 
Brasileiro ou à Força Aérea Brasileira nos últimos 
cinco anos deve atualizar seus dados junto às For-
ças Armadas no mês de dezembro. 

A atualização dos dados cadastrais deverá ser 
feita pela internet nos 4 primeiros anos. No 5º ano 
após ter servido, o cidadão deverá comparecer à 
última organização militar em que serviu ou apre-
sentar-se em qualquer quartel ou Junta de Serviço 
Militar mais próxima de sua nova residência.  

A apresentação deve ser feita entre 9 e 16 de 
dezembro. Pela internet, período tem início em 1º 
de dezembro e segue até 31 de janeiro de 2020. É 
necessário acessar o site específico da Força que o 
reservista serviu. 

Forças Armadas atualizam dados de 
quem serviu nos últimos cinco anos
Exercício de Apresentação da Reserva que acontece em dezembro pode ser feito na Junta Militar

Local reservado apresenta acessibilidade e ampla 
visão dos rodeios e shows

A 51ª edição da maior festa de portões abertos da região, a Emapa, disponibiliza es-
paços inclusivos para pessoas com deficiência. O evento acontece de 29 de novembro 
a 8 de dezembro. 

Instalado ao lado do camarote, o local apresenta acessibilidade e ampla visão dos 
rodeios e shows e tenda para abrigo em caso de chuva. 

Os organizadores informam que há também estacionamento exclusivo com acesso 
ao espaço reservado, bem como banheiros adaptados próximos ao local e em outros 
pontos do Parque “Fernando Cruz Pimentel”. 

A entrada só será permitida a pessoas comprovadamente com deficiência (quando 
não visível apresentar carteira de identificação e/ou laudo) e um acompanhante. 

A Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SMDPD) informa 
que o local está de acordo a lei brasileira de inclusão e a NBR 9050, que regulamenta 
am reserva.

Outras informações podem ser obtidas na SMDPD, que atende na Rua Ceará, nº 
1393. O telefone é o (14) 3732-8844.

INCLUSÃO

Emapa tem espaço inclusivo 
para pessoas com deficiência

Mais informações no site defesa.gov.br/servico-
-militar/exercicio-de-apresentacao-da-reserva-exar. 

Multa 
Caso o cidadão não faça a apresentação regu-

lar dentro do período do Exercício de Apresenta-
ção da Reserva (EXAR), a mesma pode ser feita em 
qualquer época do ano num quartel das Forças 
Armadas, bastando estar de posse do seu docu-
mento de situação militar. 

Nestes casos, de apresentação depois do período 
normal, será cobrada uma multa prevista em legislação.

A 17ª Junta de Serviço Militar fica na Casa do Ci-
dadão, estabelecida na Rua Bahia, 1580. Outras infor-
mações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3733-
7014. 
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EVENTO

Com entrada franca, Emapa traz grandes 
shows, rodeio e ampla programação

Tem início na sexta-feira, 29, a 51ª Exposição Mu-
nicipal Agropecuária e Industrial de Avaré, a Emapa, 
que acontece simultaneamente à 9ª Fest Country.

Com entrada franca, a Emapa conta com esta-
cionamento gratuito, praça de alimentação, parque 
de diversões, baile gaúcho e exposição de animais, 
entre outras atrações. 

Classificada pela organização como a maior fes-
ta com portões abertos do país, o evento continua 
até domingo, 8 de dezembro, no Parque “Fernan-
do Cruz Pimentel”. 

Shows
Artistas reconhecidos nacionalmente vão abri-

lhantar a edição. Após a abertura com Matheus 
& Kauan, a grade segue com Simone & Simaria 
(sábado, 30), Gian & Giovani (domingo, 1º de de-
zembro), Rick & Renner (quarta, 4) e Zé Neto & 
Cristiano (quinta, 5). 

Anitta & Kevinho sobem ao palco na sexta-feira, 

Edição que começa nesta sexta-feira, 29, vai até domingo, 8, no Parque “Fernando Cruz Pimentel”

6, e o cantor Gustavo Mioto anima o público no 
sábado, 7. Já a dupla Jorge & Mateus faz o encer-
ramento da 51ª Emapa no domingo, 8. 

Rodeio e Prova dos Três Tambores 
O rodeio amador tem início na sexta, 29, logo 

após a abertura oficial, e segue até domingo, 1º 
de dezembro. Já de 5 a 8 de dezembro acontece o 
rodeio profissional em touros e cavalos. 

Entre 29 de novembro e 1º de dezembro a 
Emapa também vai ser palco da Final CRP dos Três 
Tambores. A premiação chega a R$ 35 mil. 

Exposição e cavalgada 
Já a exposição de animais de raça acontece du-

rante toda a exposição. Também tradicional nas 
feiras agropecuárias de todo o país, a cavalgada 
será realizada no domingo, 8, às 9 horas, com saída 
do próprio parque. 

Leilão e julgamentos
Outras atrações são os leilões das raças 

Brahman, Nelore, Wagyu, Girolando, Gir, Santa 
Gertrudes e Guzerá.  

Já os julgamentos da Emapa 2019 começam na 
sexta-feira, 6, com as raças Guzerá (8 horas), Santa 
Gertrudis (8 horas), Sindi (9 horas), Tabapuã (13 ho-
ras) e Girolando (18 horas). 

A atividade continua no sábado, 7, com a apre-
ciação das raças Simental Brasileiro (8 horas), Ta-
bapuã (9 horas), Wagy (10 horas) e Nelore (13 ho-
ras).  

Os julgamentos desta edição terminam no do-
mingo, 8, com a Simental Dupla Aptidão (8 horas) 
e Sinlandes (13 horas). 

 
Realização da Prefeitura da Estância Turística de 

Avaré, a 51ª Emapa tem o patrocínio do Circuito 
Brahma e é organizada pela Sâmor Promoções.
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Adultos serão imunizados contra sarampo neste sábado 
Salas de vacina do município promovem
Dia D das 8 às 17 horas 

No sábado, 30, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde promove o Dia D da 
Campanha de Vacinação contra o Sa-
rampo. 

A etapa tem como foco o público 
adulto. É necessária uma dose válida 
para a faixa etária que vai de 30 a 59 
anos. Já quem tem entre 1 a 29 anos 
precisa de duas doses válidas.  

Para as demais faixas etárias, a cam-
panha segue em horário comercial. 

Parceria com o Governo do Esta-
do de São Paulo, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde promove de 2 a 6 de 
dezembro a 12ª Campanha Estadual 

Campanha disponibiliza 
teste rápido de HIV e sífilis
Seis unidades de Avaré farão atendimento ao público entre 2 e 6 de dezembro

a porta de entrada para ações 
de prevenção, tratamento e 
cuidado, ressalta a Coordena-
doria do Programa Estadual de 

“Fique Sabendo”. 
O objetivo é disponibilizar 

testes rápidos de HIV e sífilis 
para a população. A testagem é 

DST/AIDS-SP. 
Em Avaré, seis unidades de 

saúde realizarão o teste durante a 
campanha. Confira abaixo:

Locais 
A imunização acontece das 8 

às 17 horas nas salas de vacina lo-
calizadas na UBS Bonsucesso (Rua 
Musa, nº 2.654), UBS Vera Cruz 
(Rua Carmem Dias Faria, s/n), UBS 
Brabância (Praça Armando de Pau-
la Assis, s/n), ESF VI “Flávio Celso 
Negrão” (Avenida Getúlio Vargas, 
s/n) e ESF VII “João Carvalho” (Rua 
Saul Bertolaccini, s/n). 

SAÚDE
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LEGISLATIVO DECRETOS

EXTRATO DE EDITAL
Processo Licitatório nº 18/2019 – Tomada de Preço nº 01/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando à exe-
cução de obras e serviços referentes à reforma da atual sede da 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré com forneci-
mento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos neces-
sários, conforme projetos, planilhas, orçamentos, cronogramas e 
especificações, de acordo com as condições e exigências contidas 
no Edital e seus anexos.
DATA DE ABERTURA: dia 18 de dezembro de 2019 às 9h30min.
DATA DA VISITA TÉCNICA: poderá ser realizada durante todo o pe-
ríodo até o dia 17 de dezembro de 2019, das 09 às 12h e das 14h às 
17h, devendo ser agendada, antecipadamente, junto à Secretaria da 
Câmara.
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, Av. Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina – Avaré/SP. 
Fone: (14) 3711.3092. O Edital completo também poderá ser aces-
sado através do site: http://www.camaraavare.sp.gov.br

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE EDITAL
Processo Licitatório nº 19/2019 – Pregão Presencial nº 04/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução 
de serviços referentes à pintura e demais serviços de acabamen-
to da atual sede da Câmara de Vereadores da Estância Turística 
de Avaré, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários, conforme planilha e demais especifica-
ções constantes do Edital e seus anexos.
DATA DE ABERTURA: dia 13 de dezembro de 2019 às 9h30min.
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, Av. Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina – Avaré/SP. 
Fone: (14) 3711.3092. O Edital completo também poderá ser aces-
sado através do site: http://www.camaraavare.sp.gov.br 

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
TERMO ADITIVO Nº 13/2019
Referente: Prorrogação por mais 12 meses ao Contrato firmado em 
09/12/2016 – Dispensa 19/2016 - Processo nº 30/2016 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI - ME
Objeto: Contratação de serviços de locação de Sistema Eletrônico 
de Controle de Tempo e Microfone, para uso da Câmara de Verea-
dores da Estância Turística de Avaré.
Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), sendo R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais) mensais. 
Data do ajuste: 26/11/2019

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
TERMO ADITIVO Nº 14/2019
Referente: Prorrogação por mais 8 (oito) meses ao Contrato 
25/2015, firmado em 18/08/2015 – Pregão Presencial 11/2015 - 
Processo nº 27/2015 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: ALL CENTER INFORMÁTICA EIRELI - EPP
Objeto: Prestação de serviços de link dedicado de acesso à internet 
para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré. 
Valor global: R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 1.000,00 (hum 
mil reais) mensais. 
Data do ajuste: 26/11/2019

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

Decreto nº 5.664, de 26 de Novembro de 2019.
(Dispõe sobre reorganização dos membros do Conselho Tutelar, e 

dá outras providências.) 
           
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei e, CONSIDERANDO a decisão final da Sindicância Adminis-
trativa nº 003/2019;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar nº 150 de 
28 de Junho de 2011, Título II, Capítulo VII, Seção IV, artigo 110, 
item IV; CONSIDERANDO que o Decreto nº 4.405 de 15 de Ja-
neiro de 2016, dispõe sobre a nomeação dos membros titulares e 
suplentes do Conselho Tutelar, alterado pelo Decreto nº 5.271 de 
31 de Agosto de 2018.
DECRETA:
Artigo 1º Ficam reorganizados na forma abaixo os membros titula-
res e suplentes do Conselho Tutelar de Avaré, nos termos do Artigo 
108 da Lei Complementar nº 150/11, conforme o registro de ata de 
posse, para o mandato no período de 25/11/2019 a 09/01/2020:

Artigo 2º Os suplentes serão convocados nos casos descritos no 
Artigo 110 da Lei Complementar nº 150/11.
Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para 25 de Novembro de 2019, ficando 
revogado o Decreto nº 5.271, de 31 de Agosto de 2018.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré (SP), 26 de Novembro 
de 2019. 

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE 
PREFEITO

Decreto nº 5.666, de 26 de Novembro de 2019.
(Dispõe sobre férias nas Escolas Municipais de Educação Básica, 

Centro de Educação Infantil, Central de Alimentação Escolar, 
Centro de Atendimento ao Educando e Transporte Escolar no 

Exercício de 2020.) 

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,
DECRETA:
Artigo 1º – Conceder no período de 24 à 31 de dezembro de 2019, 
recesso escolar nas Unidades da rede Municipal de Ensino, EMEBs 
e CEIs, Central de Alimentação Escolar, Centro de Atendimento ao 
Educando (Centrinho) e Transporte Escolar. A Secretaria Municipal de 
Educação terá nesse período atendimento das 8h00 às 17h00.
Artigo 2º – Conceder férias anuais regularmente aos servidores, 
lotados nas unidades escolares e outras repartições da rede muni-
cipal de ensino, da seguinte forma:

Parágrafo primeiro: A SECRETARIA DAS UNIDADES ESCOLA-
RES, retornarão ao atendimento normal no dia 22/01/2020, sendo 
das 8h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00. 
Artigo 3º – No período de 02 à 11 de Janeiro de 2020, haverá dois 
polos disponíveis para atendimento aos alunos matriculados nos 
Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Avaré: 
- CEI Geraldo Benedete e CEI Carolina Puzziello, das 07:00 às 
17:00 horas.
Artigo 4º – Os servidores admitidos no exercício de 2019 (com 
menos de um ano de serviço) terão direito ao gozo de férias co-
letivas, de forma antecipada, ao número de dias calculado propor-
cionalmente ao tempo de trabalho, da sua admissão e a data de 
31/12/19.
Paragrafo Único – A Secretaria Municipal da Educação a progra-
mação de férias desses servidores para fins do processamento do 
pagamento proporcional do adicional de 1/3 de férias.
Artigo 5º –  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de novembro de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.668, de 27 de Novembro de 2019.
(Dispõe sobre prorrogação de prazo para adesão ao Programa 

de Recuperação Fiscal – REFIS, dos créditos inscritos na Dívida 
Ativa da Estância Turística de Avaré.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,
DECRETA:
Artigo 1º. Fica prorrogado o prazo para adesão ao Programa de 
Recuperação Fiscal – REFIS, dos créditos inscritos na Dívida Ativa 
até o dia 20 de dezembro de 2019, nos termos do §2º da Lei Com-
plementar n° 246, de 24 de Setembro de 2019.
Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de novembro de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.669, de 28 de Novembro de 2019.
(Dispõe sobre servidores municipais afastados por incapacida-
de temporária para o trabalho (antigo auxílio-doença), junto ao 

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

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,
Considerando os reflexos jurídicos do novo sistema previdenciário 
para o Município de Avaré;
Considerando as mudanças nos requisitos específicos na forma de 
administração do afastamento por incapacidade temporária para 
o trabalho (antigo auxílio-doença) e salário-maternidade, em con-
formidade com o artigo 9º da Emenda Constitucional n° 103, pu-
blicada em 13 de novembro de 2019, com aplicabilidade imediata, 
impede o RPPS (Instituto de Previdência) de efetuar o pagamento 
dos afastamentos: por incapacidade temporária para o trabalho 
(antigo auxílio-doença), auxilio reclusão, salário-maternidade e sa-
lário-família;
Considerando os Oficios nº 122/2019, 124/2019 e 125/2019, ex-
pedidos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Avaré em 12 de novembro de 2019, em cumprimento 
aos dispositivos legais; 
Considerando que o Município de Avaré deverá adequar, harmoni-
zar e efetivar adaptação legislativa interna e administrativa estru-
turante para que o Município não incorra em descumprimento às 
regras de organização geral trazidas pelo art. 9º da EC 103/2019 
c/c a Lei n° 9.717/98;
DECRETA:
Artigo 1º – Em obediência ao artigo 9º da Emenda Constitucional 
103, publicada em 13 de novembro de 2019, com aplicabilidade 
imediata, o custeio dos afastamentos por incapacidade temporária 
para o trabalho (antigo auxílio-doença), auxilio reclusão, salário-
-maternidade e salário-família, serão pagos diretamente pela Pre-
feitura Municipal da Estância Turística de Avaré.
§ 1º – Os servidores afastados por incapacidade temporária para 
o trabalho (antigo auxílio-doença) que estavam sendo custeados 
pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Avaré, na forma do Anexo I, serão periciados pelo DESS – De-
partamento de Saúde e Segurança do Servidor.
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§ 2º – A partir de 13 de novembro de 2019, os novos afastamentos 
por incapacidade temporária para o trabalho (antigo auxílio-doen-
ça), auxilio reclusão, salário-maternidade, serão formalizados pelo 
DRH/DP, quando do recebimento da GEM – Guia de Encaminha-
mento Médico e do atestado/declaração médica, para afastamento 
superior a 15 (quinze) dias, em conformidade com a Lei Municipal 
nº 2146/2017, devendo para esse fluxo serem adotadas as norma-
tivas e manualização visando unificar, entre os órgãos e departa-
mentos, a compreensão quanto à aplicação das normas legais e 
infralegais relativas ao ato pericial de que trata o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos da Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, junto com a Secretaria Municipal da Saúde.
Artigo 2º – Os servidores municipais afastados por incapacidade 
temporária para o trabalho (antigo auxílio-doença), junto ao Institu-
to de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré 
– AVAREPREV, constante do Anexo I, parte integrante deste De-
creto, deverão reagendar a perícia médica, no Departamento de 
Saúde e Segurança do Servidor DESS, sito a Rua Piauí, nº 1077, 
nesta cidade, das  13:00hrs às 17:00hrs, de imediato a publicação 
do presente Decreto.
§ 1º – Os servidores constantes do Anexo I, deverão comparecer 
ao DESS – Departamento de Saúde e Segurança do Servidor, mu-
nidos do último comprovante fornecido pelo AVAREPREV (agen-
damento).
§ 2º – Para os servidores que não comparecem no prazo de 02 a 
06 de dezembro de 2019, o agendamento será efetivado de ofício.
§ 3º – Os servidores que não puderem comparecer a data da pe-
rícia agendada junto ao DESS – Departamento de Saúde e Segu-
rança do Servidor, no dia e hora agendados, poderão solicitar a 
remarcação, uma única vez, até três dias antes da data agendada.
§ 4º – Em casos de internação hospitalar ou restrição ao leito (aca-
mado), o prazo para remarcação é de sete dias antes ou até a data 
agendada, sendo necessário solicitar a perícia hospitalar ou domi-
ciliar pelo DESS – Departamento de Saúde e Segurança do Servi-
dor, conforme disposto no artigo 34, da Lei Municipal n° 2146/17.
§ 5º – Se o servidor não comparecer na data agendada ou não efe-
tivar a remarcação da perícia médica ou solicitar o cancelamento do 
requerimento, ficará impossibilitado de requerer novamente benefí-
cio pelos próximos 30 dias, (excetuando os pedidos de reconside-
ração conforme disposto no art. 29, da Lei Municipal n° 2146/2017), 
encerrando-se de ofício o processo de afastamento, devendo o 
mesmo comparecer ao DRH/DP, para apresentação em seu local 
de trabalho, conforme dispõe a Lei Municipal n°2146/2017.
§ 6º – Para os servidores afastados por incapacidade temporária 
para o trabalho, insusceptível do exercício das atribuições do seu 
cargo de origem com restrição ou insusceptível de readaptação, 
cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a li-
mitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, po-
derá ser encaminhado para processo de aposentadoria por invali-
dez, conforme disposto no artigo 30, da Lei Municipal n° 2146/2017.
§ 7º – Fica suspensa abertura de processos de readaptação aos 
servidores que tiverem capacidade de trabalho reduzida em de-
corrência de acidente de trabalho, ou de incapacidade temporária 
para o trabalho ou profissional, pelo prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, sendo necessária a análise e conclusão dos processos em 
andamento, considerando EC 103/2019.
Artigo 3º – O pagamento do afastamento por incapacidade tempo-
rária para o trabalho (antigo auxílio-doença), auxilio reclusão, salá-
rio-maternidade constitui base de cálculo da contribuição ao RPPS.
§ 1º – O valor a ser pago pelo afastamento por incapacidade tem-
porária para o trabalho (antigo auxílio-doença), consiste na renda 
mensal correspondente a totalidade da última base de contribuição 
do segurado, demonstrado em evento/rubrica e dotação orçamen-
tária especifica.
Artigo 4º – Fica determinado ao DESS – Departamento de Saúde e 
Segurança do Servidor, a partir do dia 13 de novembro de 2019, a 
organização administrativa e pericial, dos servidores afastados por 
incapacidade temporária para o trabalho (antigo auxílio-doença), 
constantes do Anexo I, em consonância com a Lei Municipal n° 
2146, de 10 de outubro de 2017.
§ único – Para as altas médicas concedidas para retorno ao tra-
balho, seguem as disposições contidas nos artigos 74 e 75, da Lei 
Municipal n° 2146/2017, comparecendo até o 1º (primeiro) dia útil 
do fim do afastamento no DRH/GP, sendo que o  não compare-
cimento do servidor  no prazo previsto , assim como a ausência 
injustificada no dia e hora designados para exame de retorno ao 
trabalho, implicará ao servidor na perda da remuneração dos dias 
compreendidos entre a nova perícia e a anteriormente agendada.
Artigo 5º – Este decreto entrará em vigor na data da sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos para 13 de novembro de 2019 e, em 
caráter transitório, fica concedido o prazo de até 120 (cento e vinte) 
dias para que os setores competentes providenciem as alterações 
e adequações legislativas necessárias para cumprimento das no-

vas regras previdenciárias.
§ único – Fica autorizada a Secretaria Municipal de Administração 
e Secretaria Municipal de Saúde, a expedirem as orientações nor-
mativas que se fizerem necessários para dar fiel cumprimento aos 
dispositivos legais.
Artigo 6º – Os casos omissos serão resolvidos com observância, 
supletivamente, a legislação vigente, através da Secretaria Muni-
cipal de Administração.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de novembro de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Departamento de Fiscalização/ISS
 COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 

FISCALIZAÇÃO/ISS
MULTAS:

0211/19-R.BRASILIA – 5.019.015-000-ACL-LIMPEZA TERRENO
0212/19-R.PIRAJU – 5.019.010-000-FAM-LIMPEZA TERRENO
0213/19-R.BRASILIA – 5.019.011-000-EGAM-LIMPEZA TERRENO
0214/19-R.BRASILIA – 5019.012-000 – EGAM – LIMPEZA TERRENO
0215/19-R.BRASILIA – 5.019.013-000 – EGAM – LIMPEZA TERRENO
0216/19-R.RAUL PIMENTEL – 2.106.015-000 –APA- LIMPEZA 
TERRENO
0217/19-R.BRASILIA – 5.020.004-000 – MFSF – LIMPEZA TERRENO
0218/19-R.BRASILIA – 5.020.003-000 – APA-LIMPEZA 
NOTIFICAÇÕES :
 2081/19-R.TONICO BOAVA-3.245.012-000- IQ – MURO/LIMPEZA
2223/19-R.MARCELO CHEBRA-5.366.001/2/14/15/16-LEI-M/
CALÇADA
2225/19-R.EMILIO LOMBARDI-5.265.034-000-CNL-MURO E 
CALÇADA

2228/19-R.NORBERTO GONÇALVES-3.305.017-000-JLS-MU-
RO/CALÇADA
2281/19-R.WALDEMAR L. PERES-3.276.019-000-JDS-CALÇADA
2470/19-R.COIMBRA-4.292.004-000-GST-MURO/CALÇADA
2473/19-R.COIMBRA-4.292.008-000-GST-MURO/CALÇADA
2483/19-R.GENOVA-4.257.021-000-BRO-CALÇADA
2515/19-R.SANTA CRUZ-4.136.004-000-RQJ-LIMPEZA
2540/19-R.WELINGTON P. ASSIS-5.277.022-000-EM-M/CALÇA-
DA/LIMPEZA
2562/19-R.RIO GRANDE DO NORTE,1017-ALMF-VEÍCULO
2563/19-R.PERNAMBUCO,2252-RFLG-VEÍCULO ABANDONADO
2578/19-R.RIO S.FRANCISCO-F.029.010-000-JM-LIMPEZA
2579/19-AV.COSTA AZUL-F.064.006-000-AC-LIMPEZA
2589/19-R. DA PAZ-F.004.016-000-RSC-LIMPEZA
2591/19-R.MARGINAL DA MATA-F.002.009-000-LIMPEZA
2593/19-R.MARGINAL DA MATA-F.002.001-000-LIMPEZA
2598/19-R.DOS PINHEIROS-F.006.010-000-LIMPEZA
2599/19-R.SANTUARIO DO PANTANAL-F.015.001/2-000-JGM-LIMPEZA
2609/19-AV.COSTA AZUL-F.033.007-000-TECL-LIMPEZA
2616/19-R.RIBEIRA IGUAPE-F.027.016-000-LAC-LIMPEZA
2632/19-R.TOCANTINS-F.056.003-000-RVC-LIMPEZA
2634/19-R.TOCANTINS-F.053.018-000-ACS-LIMPEZA
2657/19-R.VEGA-F.041.011-000-LJAP-LIMPEZA
2669/19-R.HARPA-F.043.016/17-000-MRA-LIMPEZA
2670/19-R.TAURUS-F.062.007-000-MAC-LIMPEZA
2696/19-R.CAMINHO DE SANTIAGO-F.050.005-000-CLF-LIMPEZA
2706/19-R.CASSIOPÉIA-F.054.002-000-DHAL-LIMPEZA
2717/19-R. HINDUS-F.039.005-000-JAR-LIMPEZA
2736/19-R.COLUMBA-F.035.004-000-LHAR-LIMPEZA
2746/19-R.BENEDITO A.C.DE SOUZA.5.209.023-000-GQF-LIMPEZA
2748/19-R.JOAO G.DE OLIVEIRA-5.271.038-000-COF-LIMPEZA
2750/19-R.SEBASTIÃO SOUZA,330-4.502.015-000-RKO-SOM
2751/19-R.JOÃO FRAGOSO,261-5.071.027-000-GP-SOM
2751A/19-R.TRES MARIAS-4.137.004/05-000-MCT-LIMPEZA
2752/19-R.ROSA TREVIZAN,25-2.183.010-000-MASR-SOM
2752A/19-R.S.JOÃO EVANGELISTA-4.285.005-000-OSL-LIMPEZA
2753/19-R.ROSA TREVISAN,25-2.183.010-000-MASR-SOM
2754/19-R.JOÃO T.MENEZES,269-2.087.007-000-MS-SOM
2757/19-R.COLUMBA,128-F.035.004-000-LHAR-SOM

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.092/19 – PROCESSO Nº. 335/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de postes sextavados
Recebimento das Propostas: 05 de Dezembro de 2.019 das 10 ho-
ras até 17 de Dezembro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 17 de Dezembro de 2.019 das 08h30min 
às 09h30min
Início da Sessão: 17 de Dezembro de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnetlicitacoes.com.br  
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de Novembro de 
2.019 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.093/19 – PROCESSO Nº. 337/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
permanentes
Recebimento das Propostas: 09 de Dezembro de 2.019 das 10 ho-
ras até 19 de Dezembro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de Dezembro de 2.019 das 08h30min 
às 09h30min
Início da Sessão: 19 de Dezembro de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnetlicitacoes.com.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de Novembro de 
2.019 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.094/19 – PROCESSO Nº. 338/19
Objeto: Aquisição de placas de sinalização para biblioteca inclusiva 
“Jairo Amorim”
Recebimento das Propostas: 06 de Dezembro de 2.019 das 10 ho-
ras até 18 de Dezembro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de Dezembro de 2.019 das 08h30min 
às 09h30min
Início da Sessão: 18 de Dezembro de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnetlicitacoes.com.br  
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de Novembro de 
2.019 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/19 – PROCESSO Nº. 341/19

COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Material 
descartável para todas as unidades da Saúde
Recebimento das Propostas: 05 de Dezembro de 2.019 das 10 ho-
ras até 16 de Dezembro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 16 de Dezembro de 2.019 das 08h30min 
às 11 horas
Início da Sessão: 16 de Dezembro de 2.019 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnetlicitacoes.com.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de NOvembro de 
2.019 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 144/19 – PROCESSO Nº. 331/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 
conexão em fibra óptica.
Data de Encerramento: 12 de dezembro de 2.019 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de dezembro de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de novembro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/19 – PROCESSO Nº. 332/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de kits 
de materiais escolares para EMEBs de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, EJA e Creches.
Data de Encerramento: 17 de dezembro de 2.019 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de dezembro de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de novembro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 146/19 – PROCESSO Nº. 333/19
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual futura aquisição e instala-
ção de ar-condicionado para as unidades da saúde.
Data de Encerramento: 17 de dezembro de 2.019 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de dezembro de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de novembro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 147/19 – PROCESSO Nº. 334/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa ara serviços de instalação e reconstituição de mosaico 
português.
Data de Encerramento: 18 de dezembro de 2.019 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de dezembro de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de novembro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 148/19 – PROCESSO Nº. 339/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
laudos por telemedicina de exames de eletroencefalograma.
Data de Encerramento: 19 de dezembro de 2.019 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de dezembro de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de novembro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 149/19 – PROCESSO Nº. 340/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
laudos radiométricos para o equipamento lotado no Pronto Socorro 
Municipal.
Data de Encerramento: 20 de dezembro de 2.019 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de dezembro de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de novembro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/19
PROCESSO Nº 318/19

ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços diver-
sos de acompanhamento, execução de análise técnica e emissão 
de laudos, com fornecimento de materiais para adequação e obten-
ção do AVCB do Campo Municipal.
Data de Encerramento: 19 de dezembro de 2.019 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de dezembro de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de novembro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 084/19 – PROCESSO N° 290/19

Após analise a solicitação de esclarecimento apresentado pelas 
empresas MEDICAM DISTRIBUIDORA, AMC SAÚDE, HUMANA 
ALIMENTAR e parecer técnico da profissional da Secretaria de Mu-
nicipal de Saúde, referente ao Pregão em epígrafe, a Senhora AN-
DRÉIA DE FÁTIMA FRAGOSO, Pregoeira Oficial, no uso de suas 
atribuições legais, DETERMINA a ratificação do edital em epígrafe, 
nos termos a serem conferidos nos sites: www.avare.sp.gov.br e 
www.bbmnetlicitacoes.com.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:
Recebimento das Propostas: 03 de Dezembro de 2.019 das 10 ho-
ras até 12 de Dezembro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 12 de Dezembro de 2.019 das 08h30min 
às 11 horas
Início da Sessão:12 de Dezembro de 2.019 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax 
(14) 3711-2500 – Ramal 216. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
28 de Novembro de 2.019 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 016/19 – Processo nº. 215/19

Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 016/19 à empresa VI-
GENT CONSTRUÇÕES LTDA ME, no valor total de R$ 298.309,08 
(duzentos e noventa e oito mil, trezentos e nove reais e oito cen-
tavos), objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equi-
pamentos e mão-de-obra para execução de reforma do Mercadão 
Municipal, conforme edital. Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 27 de novembro de 2.019 – Abelardo Ferreira Mendes – Secre-
tário Municipal de Serviços da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº 118/19 – Processo nº 283/19
Fica adjudicado as Empresas M. TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA ME 
(Lote 01), ARPOADOR COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTI-
VOS E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA (Lotes 02, 03, 04, 09 
e 11), LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO EIRELI EPP (Lote 05) e ROMEU UNO ME (Lotes 06, 07, 08 e 
10), objetivando o registro de preços para eventual contratação futura 
de empresa para efetuar mão de obra de manutenção preventiva e 
corretiva em veículos da frota municipal – adjudicado em: 18/11/2019.

Pregão Presencial nº 131/19 – Processo nº 313/19
Fica adjudicado a Empresa RENATA CRISTINA FIRMINO TEIXEIRA 
37203488810, com valor total de R$ 159.930,00 (cento e cinquenta e 
nove mil novecentos e trinta reais), objetivando o registro de preços 
para eventual contratação futura de empresa para serviços de pintura 
de guias, postes e bancos – adjudicado em: 25/11/2019.

Pregão Presencial nº. 132/19 – Processo nº. 314/19
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 132/19 às empresas CAR-
LOS IVAN DA SILVA EPP (LOTE 01) e GARROTE & DA SILVA LTDA 
(LOTE 02), objetivando a aquisição de brinquedos para o Fundo So-
cial de Solidariedade, no valor total de R$ 75.144,00 (setenta e cin-
co mil, cento e quarenta e quatro reais), sendo R$ 37.104,00 para 
o LOTE 01 e R$ 38.040,00 para o LOTE 02. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 28 de novembro de 2.019 – Joselyr Benedito Costa 
Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 016/19 – Processo nº. 215/19

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 016/19 à empresa VI-
GENT CONSTRUÇÕES LTDA ME, objetivando o fornecimento de 
materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução 
de reforma do Mercadão Municipal, conforme edital. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 27 de novembro de 2.019 – Abelardo 
Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da Estância 
Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto 
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
a empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, responsável pelo forneci-
mento de aparelho Raio X móvel – Pronto Socorro Municipal, rela-
tiva ao Pregão Eletrônico nº. 076/19 – Processo nº. 275/19. Homo-
logado em: 20/11/2019.

Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré – Estado 
de São Paulo, 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 
A. C. DOS SANTOS MÓVEIS ME, ELIMARI COMERCIAL ESCO-
LAR EIRELI ME e SUPREME ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA, 
responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisição de 
materiais permanentes, relativa ao Pregão Eletrônico n° 082/19 – 
Processo n° 288/19. Homologado em: 22/11/2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA as empresas M. TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA ME (Lote 
01), ARPOADOR COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS 
E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA (Lotes 02, 03, 04, 09 e 11), 
LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
EIRELI EPP (Lote 05) e ROMEU UNO ME (Lotes 06, 07, 08 e 10) 
– objetivando o registro de preços para eventual contratação futura 
de empresa para efetuar mão de obra de manutenção preventiva e 
corretiva em veículos da frota municipal, relativa ao Pregão Presencial 
nº. 118/19 – Processo nº. 283/19. Homologado em: 18/11/2019.

Pregão Presencial nº. 121/19 – Processo nº. 294/19
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 121/19 à empresa 
SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, objetivando a 
contratação de empresa especializada para implantação de sis-
tema de imagens CFTV, alarmes monitorados e rede intranet via 
fibra ótica com fornecimento de todos os equipamentos e insumos 
necessários para o pleno funcionamento do sistema, na forma de 
comodato, com responsabilidade de manutenções preventivas e 
corretivas, bem como operação da central de monitoramento, para 
atender todas as unidades pertencentes a Secretaria Municipal de 
Educação. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de novem-
bro de 2.019 – Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária 
Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

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 ATACADÃO LOGÍSTICA E 
ALIMENTOS EIRELI ME – objetivando o registro de preços para 
eventual aquisição futura de cestas de natal para o Fundo Social de 
Solidariedade, relativa ao Pregão Presencial nº. 128/19 – Processo 
nº. 304/19. Homologado em: 14/11/2019.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das 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 RENATA 
CRISTINA FIRMINO TEIXEIRA 37203488810 – objetivando o registro 
de preços para eventual contratação futura de empresa para serviços 
de pintura de guias, postes e bancos, relativa ao Pregão Presencial nº. 
131/19 – Processo nº. 313/19. Homologado em: 25/11/2019.

Pregão Presencial nº. 132/19 – Processo nº. 314/19
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 132/19 às empresas 
CARLOS IVAN DA SILVA EPP (LOTE 01) e GARROTE & DA SILVA 
LTDA (LOTE 02), objetivando a aquisição de brinquedos para o 
Fundo Social de Solidariedade. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 28 de novembro de 2.019 – Joselyr Benedito Costa Silvestre 
– Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empre-
sa JOSÉ EDUARDO MATUCK EPP – objetivando a contratação de 
empresa para a realização de julgamento de raças da 51ª EMAPA, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 133/19 – Processo nº. 315/19. 
Homologado em: 21/11/2019.
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Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empre-
sa RGJ EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA EPP – objetivando a con-
tratação de empresa para locação de estruturas para manejo dos 
animais da 51ª EMAPA, relativa ao Pregão Presencial nº. 134/19 
– Processo nº. 316/19. Homologado em: 22/11/2019.

Pregão Presencial nº. 137/19 – Processo nº. 322/19
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 137/19 à empresa ISA-
BEL CRISTINA DA SILVA 38241467893, objetivando a contratação 
de empresa para a locação e instalação de material elétrico para 
uso nos pavilhões de bovinos e tendas para a 51ª EMAPA. Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 25 de novembro de 2.019 
– Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 070/19 – Processo nº. 264/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material elé-
trico e câmeras de segurança para todas as Unidades de Saúde.
Valor Global: R$ 354.740,51 (trezentos e cinquenta e quatro mil, 
setecentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 04/11/2019

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 075/19 – Processo nº. 274/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI – EPP
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos 
odontológicos para Saúde Bucal.
Valor Global: R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 14/11/2019

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 082/19 – Processo n° 288/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: A. C. DOS SANTOS MÓVEIS ME
Valor Global: R$ 11.927,50 (Onze mil, novecentos e vinte e sete 
reais e cinquenta centavos)
Detentora: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI ME
Valor Global: R$ 10.472,00 (Dez mil, quatrocentos e setenta e dois 
reais)
Detentora: SUPREME ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA
Valor global de R$ 1.800,00 (Hum mil, oitocentos reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
permanentes
Data da Assinatura da Ata de Registro: 22/11/2.019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 118/19 – Processo nº. 283/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: M. TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA ME (Lote 01)
Valor Global: R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil 
reais)
Detentora: ARPOADOR COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMO-
TIVOS E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME (Lotes 02, 03, 
04, 09 e 11)
Valor Global: R$ 1.555.263,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta 
e cinco mil duzentos e sessenta e três reais)
Detentora: LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO EIRELI EPP (Lote 05)
Valor Global: R$ 207.840,00 (duzentos e sete mil oitocentos e qua-
renta reais)
Detentora: ROMEU UNO ME (Lotes 06,07, 08 e 10)
Valor Global: R$ 1.617.705,00 (um milhão, seiscentos e dezessete 
mil setecentos e cinco reais)
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa para efetuar mão de obra de manutenção preventiva e 
corretiva em veículos da frota municipal.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 18/11/2019

Modalidade: Pregão Presencial nº. 128/19 – Processo nº. 304/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ATACADÃO LOGÍSTICA E ALIMENTOS EIRELI ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ces-
tas de natal para o Fundo Social de Solidariedade.
Valor Global: R$ 66.200,00 (sessenta e seis mil e duzentos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 14/11/2019

Modalidade: Pregão Presencial nº. 131/19 – Processo nº. 313/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: RENATA CRISTINA FIRMINO TEIXEIRA 37203488810
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para serviços de pintura de guias, postes e bancos.
Valor Global: R$ 159.930,00 (cento e cinquenta e nove mil nove-
centos e trinta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 25/11/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Modalidade: Concorrência Pública nº. 016/19 – Processo nº. 215/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução de reforma do Mercadão Municipal, conforme edital.
Valor: R$ 298.309,08 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e 
nove reais e oito centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 27/11/2.019.

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 076/19 – Processo nº. 275/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VMI TECNOLOGIAS LTDA
Objeto: Aquisição de aparelho Raio X móvel – Pronto Socorro Municipal.
Valor Global: R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/11/2019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 121/19 – Processo nº. 294/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação 
de sistema de imagens CFTV, alarmes monitorados e rede intranet 
via fibra ótica com fornecimento de todos os equipamentos e insu-
mos necessários para o pleno funcionamento do sistema, na forma 
de comodato, com responsabilidade de manutenções preventivas 
e corretivas, bem como operação da central de monitoramento, 
para atender todas as unidades pertencentes a Secretaria Muni-
cipal de Educação.
Valor: R$ 1.131.600,00 (um milhão, cento e trinta e um mil e seis-
centos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/11/2.019.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 132/19 – Processo nº. 314/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CARLOS IVAN DA SILVA EPP (LOTE 01)
Objeto: Aquisição de brinquedos para o Fundo Social de Solidariedade.
Valor: R$ 37.104,00 (trinta e sete mil, cento e quatro reais)
Data da Assinatura do Contrato: 28/11/2.019.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 132/19 – Processo nº. 314/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GARROTE & DA SILVA LTDA (LOTE 02)
Objeto: Aquisição de brinquedos para o Fundo Social de Solidariedade.
Valor: R$ 38.040,00 (trinta e oito mil e quarenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 28/11/2.019.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 133/19 – Processo nº. 315/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOSÉ EDUARDO MATUCK EPP
Objeto: Contratação de empresa para a realização de julgamento 
de raças da 51ª EMAPA.
Valor Global: R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 21/11/2019

Modalidade: Pregão Presencial nº. 134/19 – Processo nº. 316/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RGJ EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa para locação de estruturas para 
manejo dos animais da 51ª EMAPA.
Valor Global: R$ 13.166,40 (treze mil cento e sessenta e seis reais 
e quarenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 22/11/2019

Modalidade: Pregão Presencial nº. 137/19 – Processo nº. 322/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ISABEL CRISTINA DA SILVA 38241467893
Objeto: Contratação de empresa para a locação e instalação de 
material elétrico para uso nos pavilhões de bovinos e tendas para 
a 51ª EMAPA.
Valor: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 25/11/2.019.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMADA PÚBLI-
CA Nº 001/19 – PROCESSO Nº 096/19 (Contrato nº 158/19), que faz 
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e ASSOCIAÇÃO 
DOS PRODUTORES RURAIS SEIS BAIRROS, objetivando o forneci-
mento de hortifrutis para Merenda Escolar, com prorrogação de prazo 
até 30 de março de 2.020. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – 
Secretária Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMADA PÚBLI-
CA Nº 001/19 – PROCESSO Nº 096/19 (Contrato nº 159/19), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e ASSO-
CIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE 
TAGUAÍ E REGIÕES – AAFAMTR, objetivando o fornecimento de 
hortifrutis para Merenda Escolar, com prorrogação de prazo até 30 
de março de 2.020. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secre-
tária Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 012/09 – PROCESSO Nº 393/09 (Contrato nº 591/09), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, objetivando a concessão 
de Transporte Coletivo Urbano, com prorrogação de prazo até 16 
de fevereiro de 2.020. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal 
de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 010/18 – PROCESSO N° 131/18 (Contrato n° 
160/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa TMK ENGENHARIA S. A, objetivando o fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para exe-
cução de pavimentação asfáltica e drenagem pluviais na Avenida 
Santa Barbara, com prorrogação da execução da obra até 06 de 
janeiro de 2.020 e de vigência contratual até 05 de fevereiro de 
2.020. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamen-
to e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 018/18 – PROCESSO N° 361/18 (Contrato n° 417/18), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empre-
sa MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, 
objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e 
mão de obra para execução da obra de contenção de erosão e re-
construção do sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Lion 
e Rua Zurique – Jardim Europa II, com prorrogação do prazo até 15 
de janeiro de 2.020. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de 
Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº. 035/19 – PROCESSO Nº. 310/19, objetivando a aquisição 
de tenda tipo pirâmide para a Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, conforme preceitua o artigo 49 da Lei 
8.666/93. Revogada em: 21/11/2.019. Adriana Moreira Gomes – 
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da 
Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 136/19 – PROCESSO Nº. 319/19, objetivando a contra-
tação de empresa especializada para fornecimento de diárias de 
caminhão muck, para instalação e retirada de transformadores da 
51ª EMAPA, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revoga-
da em: 21/11/2.019. Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Muni-
cipal de Serviços.
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DEMONSTRATIVOS
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