OBRAS

Prefeitura inicia
construção de calçada na
Avenida Tininho Negrão
PÁGINA 12

COM PROGRAMAÇÃO VARIADA,
ARRAIÁ DO NHÔ MUSA ACONTECE
NESTE FINAL DE SEMANA
Página 7
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INEDITORIAIS
Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
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
23/07/2019 (terça-feira) às 09h00 na Sala dos Conselhos na SEMADS, situada na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
– Deliberação do Regimento Interno do CMAS;
– Conferência Municipal de Assistência Social tendo como tema
Assistência Social é um Direito: Evolução e Desafios do SUAS no
Estado de São Paulo.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 17 de Julho de 2019.
Fernanda Valéria de Oliveira
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR
DE AVARÉ (CMPD)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal do Plano Diretor CMPD, em conformidade
com a LC n.º 213/2016 e seu Regimento Interno, vem pelo presente convocar todos os Conselheiros do CMPD e a população em
geral, para a Reunião Ordinária que se realizará no próximo dia 22
de julho de 2019, segunda-feira, às 19h00 na AREA, sediada na
Rua dos Engenheiros nº 26, Bairro Colina da Boa Vista, para que
se delibere sobre a pauta abaixo designada:
I. Leitura e aprovação da ata anterior;
II. Informações da Secretaria (correspondência enviada e recebida);
III. Apresentação de processos para análise e deliberação em plenário;
IV. Distribuição de processos, se houver;
V. Comunicação da Presidência; e,
VI. Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 19 de julho de 2019.
Paulo Henrique Ciccone
Presidente CMPD
João Paulo Pereira Tristão
1º Secretário

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.182/2018

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros Conselheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 25 de Julho às 9:00h na Sala de Reunião dos Conselhos
Municipais na SEMADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388, Centro Avaré.
Pauta:
* Leitura da Ata anterior;
* Termo de Referência:
a) Capacitação de novos conselheiros;
b) Campanha de prevenção, uso de bebidas alcoólicas e drogas;
* Assinaturas dos Termos de Fomento;
* Aplicação e data da prova de conhecimentos;
* Repasse de recursos para as Entidades
* Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor
comunicar por escrito com antecedência no e-mail: crfelipe69@
gmail.com e (cmdca@avare.sp.gov.br )
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 17 de Julho de 2019.
Clóvis Rodrigues Felipe
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
Nº 06-19

A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE AVARÉ-COMDEMA, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento
Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06-19, a ser realizada no dia 31/07/19 (trinta e um de julho, quarta-feira), na sede da AREA, à Rua dos Engenheiros, 26
- Colina da Boa Vista, Avaré-SP, às 18h30, com a presença mínima
de um terço dos membros. Os conselheiros titulares que não puderem comparecer deverão acionar o respectivo suplente. A reunião
é aberta a qualquer interessado que poderá utilizar a palavra mediante autorização do presidente.
1) Abertura
1.1) Comunicação do Presidente;
1.2) Aprovação da Atas das Reuniões Ordinárias nº. 05/2019
2) Ordem do dia (Pauta)
2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise e deliberação do parecer.
2.3) Informes da Secretaria Executiva;
2.3.1) Correspondências Recebidas;
2.3.2) Correspondências Enviadas;
2.4) Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 18 de junho de 2019.
Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA
Ricardo Sgarbi Augusto
Secretário Executivo
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE AVARÉ-AVAREPREV - SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA
JULHO DE 2019

Aviso de Concorrência Pública
Processo nº FREA-001/2019
Autorização nº 017/2019
Concorrência Pública nº FREA-001/2019-CP

A Fundação Regional Educacional de Avaré torna público para ciência dos interessados que se acha
aberta a licitação na modalidade Concorrência Pública nº FREA-001/2019-CP, para o seguinte objeto:
Objeto:- Concessão de Uso Remunerado da área física nas dependências do prédio da Fundação
Regional Educacional de Avaré à empresa especializada, por conta e risco do Concessionário, para
exploração comercial para fim único e específico de nele funcionar a CANTINA ESCOLAR, vedada
qualquer outra destinação. Fica expressamente proibida a venda ou doação de bebidas alcoólicas,
bem como cigarros e derivados de fumo.
O edital completo estará disponível a partir de 22/07/2019, da seguinte forma:
Gratuitamente no endereço eletrônico da Fundação Regional Educacional de Avaré www.frea.edu.br
Cópias impressas, em qualquer dia útil e durante o expediente normal, mediante o recolhimento da
quantia de R$ 15,00 (quinze reais) que deverá ser depositada em nome da Fundação Regional Educacional de Avaré na Conta nº 3.980-2, Agência 0203-8 do Banco do Brasil S/A.
DATA DE REALIZAÇÃO: 21 de agosto de 2019 às 10h
INFORMAÇÕES: Fundação Regional Educacional de Avaré – Licitações
Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Centro, Estância Turística de Avaré – SP
Fone: 14 – 3711 1828 ramal 1810

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Fiscalização/ISS
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO/ISS

NOTIFICAÇÕES :
1159/19 – R.MAESTRO ITAGIBA-5.070.014-000-ELS-ENTULHO
1322/19 – R.PIONEIROS,171 – F.015.018-000- IAS-SONORIZAÇÃO
1330/19 – R.JANIO QUADROS,611 -2.023.004-000 -WRG -MATERIAL/CALÇADA
1333/19 – R.JOSE REBOUÇAS. 42-2.143.010-000 – MAV-ENTULHO
1356/19 – R.CEARÁ,1.156-010-000-OM - SONORIZAÇÃO
1356/19 – R.BRASILIA -5.025.009-000 -FPS-MURO E CALÇADA
1358/19 – R.ALLAN KARDEC-5.149.014-000-NOS-LIMPEZA/M/C
1361/19 – R.FERNANDO COSTA -5.026.008-000 -CS-LIMPEZA/MC
1365/19 – R.SANTA BARBARA – 5.034.001-000-MJC-LIMPEZA/M/C
1379/19 – R.LUIZ BRUNO -4.377.010-000 -ERS -LIMPEZA/MC
1394/19 – R.LUCIA H.O.MULLER4.477.002/3/4/5/6/7-HAUS-LIMPEZA
1461/19 – R.ANACLETO QUARTUCCI,91 –3.009.017-000- IA-SONORIZAÇÃO
1465/19 – R.RIBEIRÃO AZUL,136 – JPS -F.018.011-000- SONORIZAÇÃO
1475/19 – R.CARMEN D.FARIA -CPC -4.446.010-000 -LIMPEZA
1476/19 – R. DA COLINA- 4.149.011-000 -MANS- LIMPEZA
1482/19 – R.WALDEMAR L.PERES -3.270.017-000 -SCR- LIMPEZA
1484/19 – AV.SALIM A.CURIATI -3.175.001-000 -SAA- LIMPEZA
1483/19 – R.FERNANDO NORONHA -3.187.003-000 -JRR- LIMPEZA
1488/19 – R.MIGUEL CHIBANI -3.272.031-000 -MRARI -LIMPEZA
1489/19 – R.MIHUEL CHIBANI -3.271.009-000 -BS- LIMPEZA M/C
1498/19 – R.ORANGE – F.049.010-000 – FPS – LIMPEZA
1499/18 – R.WELLINGTON P. ASSIS,264-4.073.006-000-JCBL-ENTULHO
1501/19 – R.IARAS,140 -4.186.023-000 – EAR – SONORIZAÇÃO
1502/19 – R.SAO CRISTÓVÃO,776 -2.016.002-000-MABS-SONORIZAÇÃO
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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 pagamentos por se tratar de aquisição de peças, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: M. Teixeira & Teixeira Ltda Me
Empenho(s): 10911, 10919/2019
Valor: R$ 4.852,74
Avaré, 19 de julho de 2019
JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação de máquinas multifuncionais a
laser, tal quebra de ordem se faz necessária para atender diversos
setores desta municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 9007, 9006/2018
Valor: R$ 1.373,82
Avaré, 19 de Julho de 2019
JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal da Educação
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de material descartável, insumos e soluções específicas, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde.
Fornecedor: Volpi Distribuidora de Drogas Eireli
Empenho(s): 6908/2019
Valor: R$ 119,00
Avaré, 19 de julho 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
pagamentos por se tratar de fornecimento de medicamentos, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Avaremed Distribuidora de Medicamentos Eireli
Empenho(s): 1020, 2911, 6075, 4753, 6630, 4541, 6860, 6951,
6956, 6952, 4751, 6985, 6984, 4757, 8761, 9261, 9255, 8762/2019
Valor: R$ 202.375,87
Avaré, 19 de julho de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

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
pagamentos por se tratar de serviços prestados com veículos, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: J. C. Trinca Peças Me
Empenho(s): 5099, 8722, 8721/2019
Valor: R$ 16.485,25
Avaré, 19 de julho de 2019
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço médico especializado, tal quebra
de ordem se faz necessária para atender a Secretaria Municipal
da Saúde.
Fornecedor: Bupe Clínica Médica de Avaré Ltda
Empenho(s): 892/2019
Valor: R$ 3.900,00
Avaré, 19 de julho 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 pagamentos por se tratar de serviço médico de especialidade em cardiologia e ginecologia, tal quebra de ordem se faz necessária para
atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: M. Y. K. Clínica Médica Ltda
Empenho(s): 6083/2018
Valor: R$ 2.500,00
Avaré, 19 de julho de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
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ESPORTES

Avaré fica em 13ª na classificação
dos Jogos Regionais
Estância subiu no
ranking de
cidades nos últimos
três anos; pasta
comemora resultado
Pelo terceiro ano consecutivo, Avaré
subiu na classificação final dos Jogos
Regionais. De acordo com o balaço
divulgado pela Secretaria Municipal
de Esporte (SEME), a estância obteve
48 pontos na competição realizada em
Sorocaba, ficando na 13ª colocação.
Do 31º lugar em 2017, a cidade passou
para o 15º no ano passado.
Os atletas da SEME conquistaram
7 medalhas de ouro, 5 de prata e 16
de bronze, totalizando 28 medalhas
obtidas no evento que terminou na
sexta-feira, 12. A pasta comemorou o
resultado.

O Futsal Feminino Sub-20 ficou
entre as quatro melhores cidades.
Destaque também para o Futebol
Masculino Sub-20 e o Basquete Masculino Sub-20. Formados apenas
com meninos de Avaré, os times participaram pela primeira vez dos Jogos
Regionais.
O judô masculino e feminino ficou
em 3º lugar na categoria Equipe. Os

EVENTOS

atletas também conquistaram a 5ª posição na modalidade Nague-no-kata.
No resultado individual, a atleta
Francyne Pedroso foi vice-campeã na
categoria M. Leve. Elaine Barbosa pegou o 3º lugar na Leve e Letícia Oliveira foi vice na modalidade Médio.
Já Joice Oliveira ficou na 3ª posição
nas modalidades M. Pesado e Absoluto.

“Isso mostra o resultado de nossas escolinhas e o compromisso da
pasta no incentivo de nossas crianças e jovens”, avaliou o titular da
pasta, que fez ainda um agradecimento a atletas, técnicos, servidores e professores.
O resultado das outras modalidades foi publicado na edição anterior
do Semanário Oficial.

Emapa recebe rally Amarok Spirit no dia 3 de agosto
Competição voltada
para proprietários
de pickups 4×4
marca início da
2ª etapa da
competição
O Parque de Exposições “Dr.
Fernando Cruz Pimentel” (Emapa) recebe no dia 3 de agosto a
Amarok Spirit, rally voltado para
proprietários de Amarok ou de pickups 4×4.

O evento tem o apoio da Prefeitura da Estância Turística de Avaré. A
edição marca o início da 2ª etapa da
Temporada 2019.
A abertura acontece às 8 horas. A
programação segue como o briefing
(10 horas) e a largada às 11 horas. A
chegada está prevista para 14 horas.
A premiação, por sua vez, começa às
17 horas.
Inscrições podem ser feitas no site
www.amarokspirit.com.br. O Amarok
Spirit é um evento apresentado pela
Volkswagen, realizado pela ASSOBRAV e viabilizado pela DNF&G Comunicação.
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SAÚDE

Campanha Julho Amarelo
disponibiliza teste contra hepatite C
Parceria entre Prefeitura,
Rotary Club e UniFSP, ação
acontece no dia 27 no
Largo do Mercado
A Secretaria Municipal da Saúde promove no
sábado, 27, a Campanha Julho Amarelo, dedicada ao combate contra a hepatite C. A ação é uma
parceria com o Rotary Club de Avaré e o Centro
Universitário Sudoeste Paulista (UniFSP).
A atividade que acontece no Largo do Mercado
das 7h30 ao meio-dia vai disponibilizar à população 500 testes rápidos para a detecção da doença.
O material será fornecido pelo Rotary. Já o mu-

nicípio, através da Vigilância Epidemiológica, vai
disponibilizar enfermeiros treinados para a realização do procedimento.
Alunos da UniFSP, por sua vez, vão atuar no
aconselhamento dos presentes. A proposta é fornecer ao público informações sobre prevenção e
tratamento, entre outros temas.
A doença
A hepatite C é causada pelo vírus VHC, transmitido principalmente por sangue contaminado,
principalmente por meio de contato sexual e compartilhamento de seringas e agulhas.
A evolução da enfermidade silenciosa costuma
ser lenta e o diagnóstico, tardio. Por conta disso, os
pacientes podem desenvolver a forma crônica da
doença que leva a lesões graves no fígado.

A prevenção, portanto, é fundamental. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza o tratamento gratuitamente.

CAPACITAÇÃO

Curso ajuda empreendedor a fazer gestão financeira do negócio
Interessados na capacitação
podem se inscrever em
palestra de apresentação
que será ministrada na
Casa do Cidadão
A gestão financeira é um dos pontos que os
empresários enfrentam as maiores dificuldades na
hora de comandar o próprio negócio.
Para ajudar nesse desafio, o Sebrae-SP disponibiliza um curso com duração de três meses com o
acompanhamento de um consultor. Os interessados na capacitação podem se inscrever na palestra
de apresentação que será realizada em Avaré.
A exposição acontece na terça-feira, 23, às 19
horas, no Sebrae Aqui Avaré, que fica na Casa do
Cidadão (Rua Bahia, nº 1580). A inscrição pode ser
feita pelo telefone (14) 3732-0747. O curso propriamente dito será ministrado em Botucatu, com
início em setembro.
O curso Sebrae Mais Gestão Financeira é semipresencial e utiliza a internet para a interação entre
o participante e o consultor durante o processo de

capacitação, que é realizado na própria empresa.
“A dinâmica do curso foi pensada para facilitar
essa interação. Muitos alegam falta de tempo, mas
conseguimos mesclar encontros presenciais e pela
internet para fazer esse acompanhamento. A partir do diagnóstico, cada participante terá um plano
feito sob medida”, destaca a analista de negócios
Geovana Annelli Leonardo. A capacitação inclui
quatro encontros presenciais.
Fases
O curso é dividido em três fases. A primeira traz
um workshop sobre gestão financeira e diagnósticos, além de consultoria individualizada por empresa. Na fase de desenvolvimento, estão incluídas
estratégias personalizadas, comunicação individual
e coletiva pela internet, avaliação individual e aplicação na empresa.
Na terceira fase serão feitas avaliações comparativas, narrativa de aplicação de projetos, técnicas
e instrumentos e entrega do relatório final.
Planejamento
A pesquisa Causa Mortis do Sebrae sobre os
primeiros cinco anos de vida mostra que o fechamento das empresas está relacionado à falta de
planejamento prévio, de gestão empresarial e de
comportamento empreendedor.

Segundo o estudo, 50% dos entrevistados não
determinaram o valor do lucro pretendido e 42%
não calcularam o nível de vendas para cobrir custos e gerar o saldo previsto.
Diante dessa falta de planejamento financeiro, a
falta de capital ou lucro foi apontada pelos empresários como o principal motivo para o fechamento
da empresa.
“O empresário precisa se preparar e nunca descuidar da organização financeira da empresa. A
vantagem desse curso é receber o acompanhamento de um especialista, do diagnóstico até a
aplicação das estratégias”, alerta Geovana.
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CULTURA

Com programação variada, Arraiá do Nhô
Musa acontece neste final de semana
Shows, comidas
típicas e bingos com
prêmios fazem parte
do tradicional evento
promovido pela
Prefeitura de Avaré
Tudo pronto para a 29ª edição do
Arraiá do Nhô Musa. Promovido pela
Prefeitura de Avaré, através da Secretaria Municipal da Cultura, o tradicional evento tem início nesta sexta-feira, 19, e segue até domingo, 21, na
Concha Acústica.
Shows, comidas típicas e bingos
fazem parte da programação da
atração aberta ao público. Na primeira noite, o prêmio principal será
um tanquinho. Já no sábado e no domingo os vencedores do binguinho
levam pra casa R$ 500 e R$ 1 mil, respectivamente.
Música
O cantor Maikon Jonathan é atração na abertura, a partir das 19 horas.
Em seguida, é a vez da dupla Thiago
Sanches e Tadeu subir ao palco.
A Tenda do Nhô Musa recebe no
sábado, às 16 horas, um sarau com
o Grupo da Casa. Leonardo Valério
(19h30) e Vanessa Reis e Matheus
Reis & Gabriel (20 horas) são as outras atrações musicais da segunda
noite.
A edição será encerrada no domingo, 21, com o terço cantado na
Tenda do Nhô Musa, a apresentação
Coral do GAADC (Libras) às 18 horas
e o show de Maria Fernanda & João
às 20 horas, que encerra a programação artística.
Instituições
O “Arraiá do Nhô Musa” vai contar
ainda com a participação de instituições e entidades avareenses, que vão
comercializar comidas típicas.
São elas a Associação de As-

sistência e Prevenção ao Câncer
(AAPC), Amor à Vida, CEI "Camila Negrão", CEI "Jandira Pereira",
Comunidade Nova Jornada, EMEB
“Maneco Dionísio”, Fanfarra Fênix,
Fundo Social de Solidariedade, Grupo de Assistência ao Adolescente e
Desenvolvimento da Criança (GAADC), Núcleo de Orientação e Capacitação à Infância e Juventude de
Avaré (Nocaija), Voluntários Anônimos de Avaré (Vana), Associação
Espírita “Léon Denis” (ASELD), Lar
São Vicente de Paulo e EMEB "Profª
Norma Lília".
Nhô Musa
Poeta caipira, Francisco Soares, o
Nhô Musa, nasceu em Lençóis Paulista, mas passou a maior parte da
vida em Avaré.
Comandou os programas de rádio
“Luar do Sertão” e “Rancho Alegre”,
ambos sucesso de público. É autor
do livro “Só Poesia”, compilação que
traz seus textos sobre a roça e a vida
no interior anteriormente publicados
em jornais como “O Avaré” e “A Comarca de Araçatuba”.
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PATRIMÔNIO

Cultura busca parcerias
para reocupar antiga estação
Prefeitura de Avaré obteve reintegração de
posse do prédio histórico situado na
Avenida Major Rangel
Após conseguir judicialmente a
reintegração de posse da antiga estação da Estrada de Ferro Sorocabana situada na Avenida Major Rangel,
a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré espera dar um novo destino ao
prédio histórico.
A Secretaria Municipal da Cultura
está propondo parcerias com instituições educacionais da cidade para
que, em breve, a estação possa receber investimentos para sua restauração e passe a servir de espaço para
atividades educativas e culturais.
A pasta também acionou o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
do Estado de São Paulo (Condephaat) solicitando orientações para a de-

vida proteção do imóvel contra novas
invasões.
“Nossa intenção é reocupar logo
o imóvel para recuperá-lo e assim
resgatar a memória ferroviária. São
necessárias obras imediatas de conservação e estamos pedindo o apoio
da comunidade para evitar que o
prédio seja novamente invadido, pois
isso é crime federal”, dizem os dirigentes do setor.
Valor histórico
Tombado através da Resolução SC
23, de 15 de março de 2016, o prédio merece ser conservado, segundo o Condephaat, pois representa
o “avanço da malha ferroviária pelo
centro-oeste paulista, por ter sido

deflagrador de novo momento econômico na região e porque o seu
conjunto arquitetônico tem qualificado valor simbólico para a constituição da identidade sociocultural da
comunidade”.
Inaugurada em 1895 e reformada
em meados dos anos 1930, a velha

estação funcionou até 1953. Depois
abrigou a Escola Industrial e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).
Com a extinção da Fepasa, o prédio foi transferido em 1996 ao patrimônio da União e permaneceu abandonado por vários anos.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Secretaria reestrutura serviço de abordagem social
Equipe atua com
prevenção, orientação
e encaminhamento de
pessoas em situação
de vulnerabilidade
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS) reestruturou o Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS).
Vinculado ao Centro de Referência Especializado de Assistên-

cia Social (Creas), o órgão tem por
objetivo assegurar o atendimento
de pessoas submetidas à vulnerabilidade social em situação de rua.
A abordagem é feita por uma equipe
própria que faz a prevenção, orientação
e o encaminhamento do público-alvo.
Embora atue para minimizar o prejuízo
à saúde e morte em função das baixas
temperaturas, o SEAS desenvolve o trabalho durante o ano todo.
O serviço identifica ainda territórios onde há violação de direitos,
incidência de trabalho infantil, explo-

ração sexual de crianças e adolescentes, uso de crack e drogas, entre outras situações degradantes.
“É uma equipe capacitada que trabalha na redução de danos, pois é o
primeiro passo para as pessoas saírem
da vulnerabilidade social, buscando
promover o acesso à rede de serviços
socioassistenciais e das demais politicas públicas na perspectiva da garantia
de direitos”, afirma a titular da pasta.
Funcionamento
As abordagens são feitas na região
central e em bairros pré-determinados,

bem como em pontos considerados
críticos como o Coreto Municipal, arredores da igreja matriz e o Largo São
João, entre outros.
A busca acontece de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17 horas, e
de segunda, quarta e sexta das 17h
às 21 horas. Aos sábados, funciona
das 9h às 12 horas, além de atuar de
acordo com as demandas recebidas.
O acolhimento é feito pela Casa
de Passagem do município, que trabalha ininterruptamente e atende
pelo telefone (14) 3731-1595.
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CONVOCAÇÕES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 078/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas no
Ofício nº 391/2019-SME para suprir vagas decorrentes de exonerações de: Paula Maria de Barros Saccaro e Leticia Martins Ubaldo
Ornelas, CONVOCA, classificados do Concurso Publico 001/2018,
homologado através do Decreto nº 5533/2019, de 03 de Julho de
2019, publicado em 04 de Julho de 2019, no Semanário Oficial
Eletrônico, para o cargo/função de PEB II- EDUCAÇÃO FÍSICA, 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.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome
01º RAFAEL MENDES DOS SANTOS
02º ANA CRISTINA DE SOUZA SILVA
Estância Turística de Avaré, aos 19 de Julho de 2019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO - PEB II (Lei 2007/2016)
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - Compete ao Professor de
Educação Básica I e ao Professor de Educação Básica II, guardadas as características específicas do campo de atuação: Participar
da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar;Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da sua
unidade escolar, e o calendário escolar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser
utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica;
Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos
planos de aula; Orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção,
leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis
ao seu desenvolvimento; Controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menos rendimento; Encaminhar, bimestralmente, diário de
classe contendo frequência, descrição das atividades, conteúdos
desenvolvidos e conceitos ao diretor da U.E em que está lotado;
Colaborar e participar na organização das atividades de articulação
da escola com as famílias e a comunidade; Participar de reuniões
com pais e com outros profissionais de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando
solicitado; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo de ensino – aprendizagem
e ao seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de
inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de seus
problemas junto aos alunos de rede municipal de ensino; Participar
de projetos de conscientização das famílias para a necessidade
do exercício da cidadania, ética, bem como frequência escolar das
crianças do Município; Realizar pesquisar na área de educação;
Executar outras atribuições afins.
REQUISITO - (LEI 2007/2016)
Graduação em curso superior de licenciatura em disciplinas específicas das áreas do currículo das unidades escolares do sistema
municipal de ensino de acordo com a legislação vigente
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade – Diploma de curso superior
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 (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 apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/19 – PROCESSO Nº 189/19
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de placas de
sinalização de equipamentos de combate a incêndio para toda municipalidade
Recebimento das Propostas: 22 de Julho de 2.019 das 10 horas
até 31 de Julho de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 31 de Julho de 2.019 das 08h30min às
09h30min
Início da Sessão: 31 de Julho de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de Julho de 2.019 – Andréia
de Fátima Fragoso – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/19 – PROCESSO Nº. 190/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de
limpeza para a Municipalidade
Recebimento das Propostas: 22 de julho de 2.019 das 14 horas até
01 de agosto de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 01 de agosto de 2.019 das 08h30min às
09h30min
Início da Sessão: 01 de agosto de 2019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de julho de 2.019 – Olga
Mitiko Hata – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/19 – PROCESSO Nº. 184/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Aquisição e instalação de picador/triturador móvel de galhos e troncos.
Data de Encerramento: 09 de agosto de 2.019 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de agosto 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 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de julho de 2.019 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/19 – PROCESSO Nº. 185/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projeto técnico de segurança contra incêndio do prédio público que abriga a
Garagem Municipal.
Data de Encerramento: 12 de agosto de 2.019 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de agosto 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 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de julho de 2.019 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/19 – PROCESSO Nº. 188/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento
de seguro em veículos da Secretaria Municipal de Saúde.
Data de Encerramento: 13 de agosto de 2.019 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de agosto 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 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de julho de 2.019 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a
empresa RODRIGO BIDA DE OLIVEIRA BORGES – ME, responsável pelo registro de preços para prestação de serviços de confecção e fornecimento de diversos tipos de carimbos, para atender
a Secretaria de Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 040/19
– Processo nº. 155/19. Homologado em: 03/07/2019.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA
a empresa RCV DO BRASIL EIRELI – ME, responsável pelo registro de preços para futura aquisição de fralda geriátrica Biofral para
atender paciente de Mandado Judicial, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 045/19 – Processo nº. 167/19. Homologado em: 12/07/2019.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA
as empresas INDMED HOSPITALAR EIRELI, VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EIRELI, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, PORTAL LTDA, EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, INTERLAB
FARMACÊUTICA LTDA e NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, responsável pelo registro de preços para
eventual aquisição de medicamentos para atender os pacientes de
Mandado Judicial, relativa ao Pregão Eletrônico n° 046/19 – Processo n° 169/19. Homologado em: 19/07/2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa MICHELE ARISTIMUNHA SARAIVA ME,
objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de
acervos bibliográficos para alunos da rede de ensino, relativa ao
Pregão Presencial nº. 067/19 – Processo nº. 154/19 - Homologado
em: 27/06/2019.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade de Licitação nº. 009/19 – Processo nº. 164/19
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à DEMÔNIOS DA GAROA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E REPRESENTAÇÕES LTDA
EPP, no valor global de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), objetivando a realização de show artístico musical da GRUPO DEMÔNIOS DA GAROA, no dia 15 de setembro de 2.019, no Festival
Avareense de Música Popular – FAMPOP 2019, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 18 de julho de 2.019 – Diego Beraldo – Secretário Municipal
da Cultura da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 038/19 – Processo nº. 146/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA – ME.
Valor Global: R$ 68.923,17 (sessenta e oito mil, novecentos e vinte
e três reais e dezessete centavos)
Detentora: CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP
Valor Global: R$ 109.121,50 (cento e nove mil, cento e vinte e um
reais e cinquenta centavos)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as Unidades de Saúde
Data da Assinatura da Ata de Registro: 04/07/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 040/19 – Processo nº. 155/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: RODRIGO BIDA DE OLIVEIRA BORGES – ME
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de confecção e fornecimento de
diversos tipos de carimbos, para atender a Secretaria de Saúde
Valor Global: R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 03/07/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 045/19 – Processo nº. 167/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: RCV DO BRASIL EIRELI – ME
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de fralda geriátrica Biofral para atender paciente de Mandado Judicial
Valor Global: R$ 4.548,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais).
Data da Assinatura da Ata de Registro: 12/07/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 046/19 – Processo n° 169/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: INDMED HOSPITALAR EIRELI
Valor Global: R$ 135.135,00 (Cento e trinta e cinco mil, cento e
trinta e cinco reais)
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Detentora: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EIRELI
Valor Global: R$ 1.691.889,00 (Hum milhão, seiscentos e noventa
e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais)
Detentora: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Valor Global: R$ 22.392,00 (Vinte e dois mil, trezentos e noventa
e dois reais)
Detentora: PORTAL LTDA
Valor Global: R$ 657.811,70 (Seiscentos e cinquenta e sete mil,
oitocentos e onze reais e setenta centavos)
Detentora: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Valor Global: R$ 7.794,00 (Sete mil, setecentos e noventa e quatro reais)
Detentora: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
Valor Global: R$ 783.173,00 (Setecentos e oitenta e três mil, cento
e setenta e três reais)
Detentora: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor Global: R$ 19.584,00 (Dezenove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos para atender os pacientes de Mandado Judicial
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 19/07/2.019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 067/19 – Processo nº. 154/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MICHELE ARISTIMUNHA SARAIVA ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de acervos bibliográficos para alunos da rede de ensino.
Valor global: R$ 377.403,00 (trezentos e setenta e sete mil quatrocentos e três reais).
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 27/06/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 009/19 – Processo nº. 164/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DEMÔNIOS DA GAROA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico
musical da GRUPO DEMÔNIOS DA GAROA, no dia 15 de setembro de 2.019, no Festival Avareense de Música Popular – FAMPOP
2019, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/07/2.019

TERMO ADITIVO

TOMADA DE PREÇOS N° 002/19 – PROCESSO N° 058/19 (Contrato n°
097/19), fica aditado o valor total de R$ 42.433,81 (Quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos) com a empresa SEMAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, o que corresponde
a aproximadamente 19,03% (dezenove vírgula três por cento) do total do
contrato, o que objetiva o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução de pavimentação asfáltica na Rua Abrahim
Dabus – Avaré/SP. Assinatura do Termo Aditivo: 10/07/2.019.

TERMO ADITIVO E SUPRESSÃO

Fica ADITADO e SUPRIMIDO o Contrato n° 415/18, referente à
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/18 – PROCESSO Nº 269/18,
que originou a contratação da empresa MACOR ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, para o fornecimento de
materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução
da reforma da UBS Bairro Alto, da seguinte forma:
– Fica ADITADO o valor R$ 47.635,48 (Quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), que corresponde
a aproximadamente 43,01% (Quarenta e três vírgula um por cento) do
valor total do adjudicado no processo licitatório em questão;
– Fica SUPRIMIDO o valor de R$ 4.446,98 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), que corresponde a aproximadamente 4,01% (Quatro vírgula um por cento) do
valor total do adjudicado no processo licitatório em questão;
Assinatura do Termo Aditivo e Supressão em: 10/07/2.019.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/18 – PROCESSO N° 240/18 (Contrato n°
269/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa M.Y.K CLÍNICA MÉDICA LTDA, objetivando a prestação
de serviços de consultas de ginecologia para pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde, com prorrogação do
prazo até 18 de julho de 2.020, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde
da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/18 – PROCESSO N° 240/18 (Contrato n°
270/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa A. C. P. CENTRO GINECOLÓGICO LTDA, objetivando
a prestação de serviços de consultas de ginecologia para pacientes
encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde, com prorrogação do prazo até 18 de julho de 2.020, no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal
da Saúde 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 empresa 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 reconstrução do sistema de drenagem de águas
pluviais na Rua Lion e Rua Zurique – Jardim Europa II – Avaré/SP,
com prorrogação do prazo de execução da obra até 16 de setembro de 2.019 e prazo de vigência contratual até 15 de novembro de
2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/18 – PROCESSO Nº 305/18 (Contrato nº
332/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS EPP,
objetivando a prestação de serviços de arbitragem desportiva de
futsal, com prorrogação de prazo até 08 de novembro de 2.019. Leonardo Pires Rípoli – Secretário Municipal de Esportes da Estância
Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/19 – PROCESSO N° 160/19, que tem por objeto aquisição de material elétrico para o posto de combustíveis, conforme
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 16/07/2.019.
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da
Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADO os itens desertos 04, 05, 13, 14, 26, 27, 29, 32,
35, 36, 41, 46, 47, 48, 51, 59, 67, 70, 81 e os fracassados 01, 03,
06, 07, 09, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 33, 43, 45, 58, 61, 68, 73,
79, 84 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/19 – PROCESSO N°
169/19, que tem por objeto registro de preços para eventual aquisição de medicamentos para atender os pacientes de Mandado Judicial, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em:
12/07/2.019. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da
Saúde da Estância Turística de Avaré.

DECRETO
Decreto nº 5.544, de 18 de Julho de 2019.

(Dispõe sobre a Formação da Equipe Técnica para revisão e/
ou alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da
Educação Básica Municipal).
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º – Fica reorganizado, a partir da Resolução nº003/2018 de
30 de novembro de 2017, na forma abaixo, os representantes das
categorias eleitos através de votação para comporem a Comissão de
Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Educação
Básica Municipal e do Estatuto de Magistério Público Municipal:
ADALTA APARECIDA MARANI
Representante da Secretaria Municipal de Educação
LUIZ HENRIQUE DA SILVA
Representante dos Diretores das Unidades Escolares e Centro de
Educação Infantil da rede Municipal de Ensino
PATRÍCIA GICUS ROBLES
Representante dos Professores de Educação Básica I – PEB I –
Educação Fundamental e Educação Infantil
PATRÍCIA DA SILVA PRATA
Representante dos Professores Adjunto/ Monitor

CAMILO BOSCOLO GAMA CORREA
Representante dos Professores de Educação Básica II – PEB II
LOURDES EVANI FERREIRA GASPAR
Representante dos Professores de Educação Básica II– PEB II
(modalidade EJA)
TATIANA DE CASTRO GONÇALVES
Representante das Auxiliares da Educação Infantil
NATALIE LUZIA FERNANDES BIAZON
Representante do Gabinete do Prefeito
Artigo 2º. A representante de Auxiliar de Educação Infantil (ADI)
participará somente da revisão do Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração da Educação Básica, sendo que esta categoria pertence à Classe de Apoio e os direitos e deveres estão inclusos no
Estatuto dos Funcionários Públicos de Avaré.
Artigo 3º. As sugestões e propostas enviadas pelos profissionais
da Educação Básica, recebidos e arquivados nos respectivos envelopes lacrados serão abertos, no momento das reuniões, pela
representante indicada pela Secretaria Municipal da Educação.
Artigo 4º. Os encontros serão previstos antecipadamente e por
meio de convocação dos membros sem prejuízo de suas jornadas
e atribuições.
Artigo 5º. Não serão permitidas ausências dos membros às reuniões, sem justificativa prévia, de 2 (dois) encontros consecutivos.
Artigo 6º. Fica autorizado a presença espontânea do Presidente
do FUNDEB e Presidente do Conselho Municipal de Educação, os
quais serão informados da realização dos encontros.
Artigo 7º. Este Decreto entra em vigor a partir da data de publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de Julho de 2019.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Convocação
Reunião do COMEA

Eleição do Coordenador
Data: 01 de Agosto de 2019
Horário: 9:00 Local: Sala Verde – Horto Florestal
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CONCURSO PÚBLICO
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OBRAS

Prefeitura inicia construção de
calçada na Avenida Tininho Negrão
Passeio público terá cerca de 800 metros de extensão e vai permitir deslocamento de pedestres com segurança
A Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, através da Secretaria Municipal de Serviços, deu início esta
semana à construção da calçada na
Avenida Tininho Negrão, que liga
os bairros Vila Jardim e Residencial
Água Branca II.
Feito em concreto, o calçamento terá cerca de 800 metros
de extensão. Além de permitir o
deslocamento de pedestres com
segurança, o morador poderá utilizar o espaço para a prática de
atividades físicas.
A iluminação da avenida,
recém-inaugurada, também já
está sendo providenciada pela
pasta.
Outras melhorias
Já a Secretaria Municipal de Planejamento e Transporte instalou
novas placas de sinalização em vias
nos arredores da Vila Esperança.
Servidores também revitalizaram
a pintura de lombadas na Avenida
Salim Curiati.

