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PARA ATENDER PACIENTES

COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA

POSTÃO DA RUA ACRE REABRE

Município disponibiliza 
seguranças para controlar
filas em bancos e lotéricas
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REGISTRO 

DE CHAPAS CONCORRENTES À ELEIÇÃO DA 
DIREITORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS 

FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS  MU-
NICIPAIS DE AVARÉ, 2020/2024

BENEDITA APARECIDA DAL CIM, Direitora-Presidente da AFSP-
MA, no uso de suas atribuições, faz publicar o presente edital que 
regulamenta a inscrições de chapas para concorrer na eleição de 
Diretoria Executiva desta Associação para o quadriênio 2020/2024.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A eleição se dará por meio de chapas integralmente compostas, 
observadas as disposições estatutárias, bem como as exigências 
deste edital.
Todo o processo eleitoral será coordenado pela atual Diretoria Exe-
cutiva, nos termos dos artigos 23 e seguintes do Estatuto Social da 
AFUMSERA.
DA COMPOSIÇÃO E INSCRIÇÃO DAS CHAPAS.
As chapas candidatas à Diretoria Executiva deverão apresentar 
obrigatoriamente os nomes completos dos candidatos para todos 
os cargos previstos no Estatuto Social da AFUMSERA, bem como 
a qualificação de cada candidato, na seguinte ordem:
PRESIDENTE;
VICE-PRESIDENTE;
PRIMEIRO SECRETÁRIO;
SEGUNDO SECRETÁRIO;
PRIMEIRO TESOUREIRO;
SEGUNDO TESOREIRO;
09 (NOVE) CONSELHEIROS CONSULTIVOS;
03 (TRÊS) CONSELHEIROS FISCAIS.
Cada chapa apresentará, além da qualificação, cópia dos 03 (três) 
últimos holerites dos associados concorrentes.
As inscrições iniciaram em 04/05/2020 e encerrarão em 08/05/2020.
Dada a pandemia covid-19, as inscrições serão realizadas somen-
te via contato eletrônico, email : afspmdeavare@hotmail.com.
DA IMPUGNAÇÃO DAS CHAPAS
Após o término das inscrições, a comissão eleitoral analisará a docu-
mentação juntada pelas chapas, submetendo ao Conselho Consultivo 
para deliberação, a quem compete oficializar a chapa inscrita.
Será dado numeração a cada chapa inscrita conforme envio das 
inscrições, sendo a primeira inscrição recebida no prazo denomi-
nada: “CHAPA 01”, sucedendo as demais.
Será dado ciência as chapas impugnadas no período compreendi-
do de 18/05/2020 a 19/05/2020.
Serão recebidos recursos contra a impugnação no período entre os 
dias 20/05/2020 a 23/05/2020.
Será publicada as relações das chapas concorrentes até dia 
31/05/2020.
DA ELEIÇÃO
Está previsto a data de 21/06/2020 para a convocação da assem-
bleia de eleição.
Ante a pandemia covid-19, em não podendo tal data aglomeração e 
assembleia, será dada nova data para a convocação de mesmo fim.
Avaré, 15 de Abril de 2020.

LEGISLATIVO

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO ADITIVO Nº 04/2020
Referente: Prorrogação por mais 12 (doze) meses ao Contrato nº 
04/2019 – Pregão Presencial 03/2019 – Processo 06/2019. 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: MALUF & TINÓS LTDA - EPP 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços contínuos destinados à impressão e reprografia corporati-
va de documentos, por meio de disponibilidade de equipamentos, 
incluindo manutenção e todo o material de consumo necessário 
para produção das impressões, exceto o papel, para uso da Câma-
ra de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Valor estimado: R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta 
reais) para um período de 12 (doze) meses, sendo aproximada-
mente R$ 962,50 (novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
centavos) por mês.
Data da prorrogação: 16/04/2020

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVOS
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A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio 
da Secretaria Municipal da Saúde, colocou temporaria-
mente seguranças no ambiente externo das principais 
agências bancárias e casas lotéricas da cidade. 

O objetivo é organizar o acesso da população 
a esses estabelecimentos, evitando a aproximação 
entre clientes durante a espera pelo atendimento. 

A medida é resultado do acordo firmado na 
quarta-feira, 15, durante reunião realizada na Vigi-
lância Sanitária de Avaré. 

Integrantes do Executivo Municipal e represen-
tantes do Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econô-
mica Federal, Banco do Brasil e Credicitrus partici-
param do encontro.  

Permanece válida a determinação para que as 
unidades disponibilizem álcool em gel para que 
usuários possam higienizar as mãos após a utiliza-
ção dos terminais de autoatendimento. 

As agências devem ainda fornecer máscaras e 
luvas a funcionários que auxiliam clientes durante 
a utilização dos caixas eletrônicos, além da adoção 
de outras medidas de ordem sanitária. 

Distanciamento social 
A decisão de disponibilizar agentes de seguran-

ça para controlar o fluxo de pessoas e observar o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro previsto no 
Decreto Municipal Nº 5790 é necessária para que 
os serviços considerados essenciais para a sobre-
vivência de pessoas e empresas possam ser man-
tidos sem comprometer o isolamento social, alta-
mente recomendado nesse período de pandemia 
provocada pelo coronavírus. 

Alerta 
A Secretaria Municipal alerta, porém, que o ide-

al é que as pessoas evitem ao máximo a circulação 
pela cidade.   

A pasta recomenda que os clientes utilizem 
os canais digitais disponibilizados pelos bancos. 
A aglomeração é o principal fator de risco para o 
contágio pela Covid-19.

“Enquanto não há essa conscientização, o papel da 
Prefeitura é organizar o fluxo de pessoas. Caso houvesse 
consciência da parte de todos, o município não precisa-
ria tomar esse tipo de medida que acaba gerando des-
pesas para os cofres públicos”, afirma a pasta. 

Município disponibiliza seguranças para 
controlar filas em bancos e lotéricas
Objetivo é organizar acesso a estabelecimentos, evitando a aproximação entre clientes
durante espera pelo atendimento

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS



Cestas foram compostas por 
itens usados na merenda
escolar que estavam em 
estoque

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré distri-
buiu 550 kits alimentação a famílias de estudantes 
matriculados em escolas municipais. 

O objetivo da Secretaria Municipal da Educação 
é garantir a alimentação de núcleos familiares em 
situação de vulnerabilidade social diante da sus-
pensão das aulas por conta da pandemia do co-
ronavírus. 

Prefeitura distribui kit alimentação a
famílias de alunos em vulnerabilidade social

O Executivo decretou situação de emergência 
no município. A decisão segue a quarentena de-
terminada pelo Governo Estadual, bem como re-
comendações de autoridades sanitárias e da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) no combate à 
proliferação da Covid-19.

Como a aglomeração é a principal forma de 
transmissão da doença, a orientação é que as pes-
soas permaneçam em casa. As atividades letivas 
estão suspensas. 

A lista de beneficiários foi produzida por direto-
res das escolas municipais, que conhecem a reali-
dade de cada estudante.   

A cesta tem arroz, feijão, macarrão, óleo de soja 
e fubá, entre outros itens básicos que estavam em 

estoque. A direção entrou em contato com os pais 
e agendar a retirada. 

Havia a possibilidade de a rede fornecer a me-
renda, mas a Educação avaliou que a opção adota-
da beneficiaria toda a família, além de não correr o 
risco de gerar aglomeração nas unidades escolares.  

Lei federal 
A merenda escolar é comprada com o recurso do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
repassado pela União a estados e municípios. 

Recentemente, o Governo Federal sancionou a 
lei que prevê a distribuição dos alimentos às famí-
lias dos estudantes que tiveram as aulas suspensas 
por conta da pandemia do coronavírus. 
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A Secretaria Municipal da Saúde informa que 
a partir de quinta-feira, 16, os casos de síndrome 
respiratória (falta de ar) serão atendidos no Centro 
de Saúde I, popularmente conhecido como Postão 
da Rua Acre. 

A unidade “Dr. Cecílio Jorge Neto”, situada no 

Postão da Rua Acre reabre para atender 
pacientes com síndrome respiratória
Unidade vai funcionar exclusivamente para assistência a pessoas com falta de ar, um dos 
sintomas da Covid-19

Brasil Novo, estava anteriormente responsável 
por esse tipo de demanda. A dificuldade para 
respirar é um dos sintomas em casos graves da 
Covid-19. 

O Postão da Rua Acre vai atender exclusivamen-
te pacientes com sintomas respiratórios de segun-

da a sexta-feira, exceto feriados, das 7 às 17 horas. 
A entrada é pela Rua São Paulo. 

A unidade foi recentemente reformada e aguar-
da reinauguração, mas a pasta informa que o fun-
cionamento nesse momento será específico para 
os casos citados.
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Ajuda financeira em meio à 
pandemia do coronavírus é 
destinada a informais,
autônomos,
desempregados e MEIs
 

O Governo Federal deu início ao pagamento do 
Auxílio Emergencial, benefício financeiro destinado 
aos trabalhadores informais, microempreendedo-
res individuais (MEI), autônomos e desempregados. 

O objetivo é fornecer proteção emergencial 
no período de enfrentamento à crise causada 
pela pandemia do coronavírus.  

O subsídio de R$ 600 será pago por 3 meses para 

Auxílio Emergencial: saiba como solicitar o benefício pago pelo Governo Federal
até 2 pessoas da mesma família. Para as famílias em que 
a mulher seja a única responsável pelas despesas da 
casa, o valor pago mensalmente será de R$ 1.200. 

A liberação do recurso pela Caixa Econômica 
Federal e pelo Banco do Brasil é feita de acordo 
com um cronograma previamente estabelecido. 

Quem tem direito 
Para ter direito, o beneficiário deve ser maior 

de 18 anos de idade, não pode ter emprego for-
mal, não pode receber benefício previdenciário ou 
assistencial, seguro-desemprego ou ter acesso a 
outro programa de transferência de renda federal 
que não seja o Bolsa Família. 

Já a renda familiar mensal per capita (por pes-
soa) deve ser de meio salário mínimo (R$ 522,50) 
ou renda familiar mensal total (tudo o que a família 

recebe) de até três salários mínimos (R$ 3.135).
Como solicitar 

A solicitação pode ser feita no site auxilio.caixa.
gov.br, clicando no ícone “Realizar sua solicitação”. 
A requisição também pode ser feita pelo aplicativo 
“Auxílio Emergencial” disponível na Google Play. 

Em seguida, basta inserir os dados pessoais se-
guindo as orientações disponibilizadas pelo siste-
ma no decorrer da inscrição. É necessário ter em 
mãos documentos pessoais, e-mail e opção de 
senha, entre outros dados. 

Feito o pedido, é possível acompanhar o anda-
mento da solicitação. As principais dúvidas tam-
bém podem ser sanadas na própria plataforma. O 
beneficiário pode ainda requerer outras informa-
ções através do telefone 111.  

SOLIDARIEDADE

Objetivo é atender famílias 
carentes sem renda por
conta da pandemia do
coronavírus

O Fundo Social de Solidariedade deu início a 
uma campanha para arrecadar leite. O objetivo é 
atender famílias carentes que estejam sem renda 
por conta da pandemia do coronavírus. 

O Executivo decretou situação de emergência 
no município. A decisão segue a quarentena de-
terminada pelo Governo Estadual, bem como re-
comendações de autoridades sanitárias e da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) no combate à 
proliferação da Covid-19.

Como doar  
O alimento pode ser deixado numa caixa loca-

lizada na própria entidade. O atendimento é das 
7 às 13 horas, com horário marcado para não ter 
aglomeração. 

O Fundo Social fica na Rua Rio Grande do Sul, 
nº 1842. O agendamento é feito pelo telefone (14) 
3731-2658. 

Fundo Social promove campanha 
para arrecadação de leite

UTILIDADE PÚBLICA
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SAÚDE

Portadores de doenças crônicas 
e caminhoneiros, entre outros 
grupos, serão imunizados a
partir de quinta-feira, 16

A Secretaria Municipal da Saúde inicia na quin-
ta-feira, 16, mais uma fase da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Influenza (gripe). 

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis 
e outras condições clínicas especiais, adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducati-
vas, população privada de liberdade, caminhoneiros, 
motoristas de transporte coletivo e portuários fazem 

Campanha de vacinação contra 
a gripe entra em nova fase 

parte do público-alvo nesta etapa.  
Locais de vacinação

“Reforçando o compromisso com a segurança 
da população e visando minimizar a evolução da 
transmissão da Covid-19 na comunidade, a cam-
panha será realizada exclusivamente nas escolas 
municipais ”, ressalta a pasta. As salas de vacina do 
município não vão ministrar a dose.

A Campanha de Vacinação contra Influenza acon-
tece das 8 às 11 horas. Confira os locais abaixo.

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

EMEB “Professor Carlos Papa” (Rua Zico de 

Castro, nº 1235, Bairro Jardim Tropical)

EMEB “Professor Clarindo Macedo” (Rua Dori-
ta nº 222, Jardim das Paineiras)

EMEB “Maneco Dionísio” (Praça Juca Novaes, 
nº 1141, centro)

EMEB “Orlando Cortez” (Rua Francisco Meda-
glia, nº 32, Vila Operária)

EMEB “Ulisses Silvestre” (Rua Júlio Jacob da 
Rocha, nº 71, Vera Cruz)

EMEB “Norma Lilia Pereira” (Rua Maria Joaqui-
na Fonseca Pereira, nº 525, Santa Mônica)
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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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de aquisição emergencial de propaganda feita através 
de carro de som, passando as recomendações referentes aos cuida-
dos para evitar a disseminação da Covid-19 “Corona Vírus” a toda 
população, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: André de Oliveira Bruder
Empenho(s): 6275/2020
Valor: R$ 240,00
Avaré, 17 de Abril de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de serviços de confecção de materiais gráficos para 
utilização na eleição de conselheiros tutelares, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.
Fornecedor: Igral Indústria Gráfica Ltda
Empenho(s): 17153/2019
Valor: R$ 1.160,00
Avaré, 17 de Abril de 2020

ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

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 50 metros de gradil e 130 
metros de fechamento para o evento Carnaval 2020 no balneário 
Costa Azul, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura.
Fornecedor: Maria Lucia Leardini Eireli Me
Empenho(s): 4004/2020
Valor: R$ 4.332,00
Avaré, 17 de Abril de 2020

DIEGO BERALDO
Secretário Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
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: Interlab Farmac. Ltda
Empenho(s): 193, 246, 478, 1462, 492/2020
Valor: R$ 46.565,28
Avaré, 17 de Abril de 2020

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 pa-
gamentos 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: Arpoador Comércio de Produtos Automotivos Manut. 
e Serviços Ltda
Empenho(s): 3893/2020
Valor: R$ 18.828,97
Avaré, 17 de Abril de 2020

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 pa-
gamentos por se tratar de serviços prestados com veículos, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Fornecedor: Arpoador Comércio de Produtos Automotivos Manut. 
E Serviços Ltda
Empenho(s): 1181/2020
Valor: R$ 1.179,90
Avaré, 17 de Abril de 2020

JUDÉSIO BORGES
Secretário Municipal de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Esporte.
Fornecedor: Arpoador Comércio de Produtos Automotivos Manut. 
E Serviços Ltda
Empenho(s): 4320/2020
Valor: R$ 1.425,57
Avaré, 17 de Abril de 2020

LEONARDO PIRES RIPOLI
Secretário Municipal de Esporte

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 peças, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Arpoador Comércio de Produtos Automotivos Manut. 
E Serviços Ltda
Empenho(s): 5815, 5813, 5811, 5804/2020; 22853/2019
Valor: R$ 13.861,39
Avaré, 17 de Abril de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: M. Teixeira & Teixeira Ltda Me 
Empenho(s): 5801, 4269, 4268, 4267, 4218, 4216, 4212, 4210, 
544/2020
Valor: R$ 13.537,93
Avaré, 17 de Abril de 2020

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 pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.
Fornecedor: M. Teixeira & Teixeira Ltda Me
Empenho(s): 4214, 4213, 4205, 4204/2020
Valor: R$ 8.069,55
Avaré, 17 de Abril de 2020

ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

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 contratação de empresa para forneci-
mento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para 
a execução da reforma da UBS bairro Alto, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Macor Engenharia Construções e Comércio Ltda Epp
Empenho(s): 15823/2018; 13081/2019
Valor: R$ 78.237,36
Avaré, 17 de Abril de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços de 03 médicos 
pediatras para atender 100 pacientes/mês para cada profissional, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Clínica Médica Pronto Ped Ltda
Empenho(s): 380/2020
Valor: R$ 30.000,00
Avaré, 17 de Abril de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de emulsão asfáltica e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para serviços de 
manutenção e conservação de vias públicas.
Fornecedor: Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Empenho(s): 290/2020
Valor: R$ 11.500,00
Avaré, 17 de abril de 2020

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços informatizados de 
Gestão Pública e tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para continuidade dos serviços administrativos.
Fornecedor: E&L Produções de Software Ltda.
Empenho(s):1662/2020
Valor: R$ 5.748,36
Avaré, 17 de abril de 2020

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 prestação de serviços informatizados de 
Gestão Pública e tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para continuidade dos serviços administrativos.
Fornecedor: E&L Produções de Software Ltda.
Empenho(s):1663/2020
Valor: R$ 5.550,33
Avaré, 17 de abril de 2020

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 pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços informatizados de 
Gestão Pública e tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para continuidade dos serviços administrativos.
Fornecedor: E&L Produções de Software Ltda.
Empenho(s):1661/2020
Valor: R$ 2.446,61
Avaré, 17 de abril de 2020

ADRIANA MOREIRA GOMES
Sec. Munic. de Desenv. e Assist. Social

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 e tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para continuidade dos serviços administrativos.
Fornecedor: E&L Produções de Software Ltda.
Empenho(s):1647/2020
Valor: R$ 17.417,55
Avaré, 17 de abril de 2020

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 prestação de serviços informatizados de 
Gestão Pública e tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para continuidade dos serviços administrativos.
Fornecedor: E&L Produções de Software Ltda.
Empenho(s):1648,1649,1650/2020
Valor: R$ 10.399,78
Avaré, 17 de abril de 2020

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços informatizados de 
Gestão Pública e tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para continuidade dos serviços administrativos.
Fornecedor: E&L Produções de Software Ltda.
Empenho(s):1648,1649,1650/2020
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AVISOS DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2020 – PROCESSO Nº. 107/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medica-
mentos destinados ao atendimento de pacientes do CAPS II pelo 
período estimado de 12 meses
Recebimento das Propostas: 23 de abril de 2.020 das 10 horas até 
06 de maio de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 06 de maio de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão: 06 de maio de 2.020 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 17 de abril de 2.020 – Eliana 
da Silva Almeida– Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/2020 – PROCESSO Nº. 108/2020

COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Leite Pasteuri-
zado Fluído Tipo C, por um período de 12 meses
Recebimento das Propostas: 27 de abril de 2.020 das 10 horas até 
08 de maio de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de maio de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão: 08 de maio de 2.020 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 17 de abril de 2.020 – Eliana da 
Silva Almeida– Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/2020 – PROCESSO Nº. 110/2020

ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de medi-
camentos para atender mandado judicial.
Recebimento das Propostas: 23 de abril de 2.020 das 08 horas até 
06 de maio de 2.020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 06 de maio de 2.020 às 08h30 min.
Início da Sessão: 06 de maio de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 17 de abril de 2020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/2020 – PROCESSO Nº.1119/2020

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição e instalação de módulos de abrigo de ônibus.
Recebimento das Propostas: 11 de maio de 2.020 das 08 horas até 
21 de maio de 2.020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 21 de maio de 2.020 às 08h30 min.
Início da Sessão: 21 de maio de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 17 de abril de 2020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2020 – PROCESSO Nº. 112/2020

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de supri-
mentos de informática para a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social.
Recebimento das Propostas: 13 de maio de 2.020 das 08 horas até 
25 de maio de 2.020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 25 de maio de 2.020 às 08h30 min.
Início da Sessão: 25 de maio de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 17 de abril de 2020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2020 – PROCESSO Nº. 109/2020

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gêne-
ros de padaria para a Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social.
Data de Encerramento: 06 de maio de 2.020 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.

LICITAÇÃO

Valor: R$ 10.399,78
Avaré, 17 de abril de 2020

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

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 e tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para continuidade dos serviços administrativos.
Fornecedor: E&L Produções de Software Ltda.
Empenho(s): 1651,1652,1653,1654,16551656,1657,1659,1660/2020
Valor: R$ 7.282,80
Avaré, 17 de abril de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

Data de abertura: 06 de maio de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 17 de abril de 2.020 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2020 – 
PROCESSO Nº. 050/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execu-
ção de revitalização do Largo São João.
Data de Encerramento: 25 de maio de 2020 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 25 de maio de 2020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 17 de abril de 2.020 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2020 – PROCESSO N° 097/2020
Considerando a necessidade de readequação nos termos do edi-
tal, o Senhor DIEGO BERALDO, Secretário Municipal de Cultura, 
no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do 
edital nos termos a serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 05 de maio de 2020, às 
10 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 17 de abril de 2020.

TERMO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2020– PROCESSO N° 078/2020
Considerando a solicitação de impugnação da empresa AIR LI-
QUIDE BRASIL LTDA, anexado na plataforma (sistema) referente 
ao Processo em epígrafe, referente ao Processo em epígrafe, o 
Senhor ROSLINDO WILSON MACHADO, Secretário Municipal da 
Saúde, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a SUS-
PENSÃO da abertura do Processo em epígrafe SINE DIE até que 
seja analisada a impugnação ao edital. Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré, 14 de Abril de 2.020.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas 
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI-
RELI, CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, COLOPLAST DO BRASIL LTDA, 
JOSÉ HUMBERTO BOTERO ME, EXEMPLARMED COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, SALVI LOPES & CIA 
LTDA ME e RCV DO BRASIL EIRELI – EPP, responsáveis pelo.
registro de preços para eventual aquisição de material descartável 
para atender pacientes de Case, relativa ao Pregão Eletrônico n° 
017/2020 – Processo n° 042/2020. Homologado em 09/04/2.020
Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e 
Transportes da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a Empresa ISOLINA VAZ PAVÃO – ME, responsável 
pelo fornecimento de Tintas Esmalte em lata de 3,6 lt para Sinaliza-
ção de Trânsito, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 020/2020 – Pro-
cesso nº. 046/2020. Homologado em: 03/04/2.020.
Adriana Moreira Gomes – Secretária de Assistência e Desenvolvi-
mento Social da Estância Turística de Avaré – Estado de São Pau-
lo, 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 A. A. ZUB DISTRIBUI-
DORA LTDA ME, responsável pelo registro de preços para eventu-
al aquisição de materiais elétrico, relativa ao Pregão Eletrônico n° 
026/2020 – Processo n° 056/2020. Homologado em: 16/04/2.020.
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atri-
buições 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 HO-
MOLOGA a empresa DANIEL DONISETE DE CAMARGO AVARÉ 
– ME, responsável pelo registro de preços para eventual aquisição 
de material de pintura, relativa ao Pregão Eletrônico n° 028/2.020 – 
Processo n° 063/2.020. Homologado em: 15/04/2.020.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 015/2020 – Processo nº. 092/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à DAVI DA M RANGEL CO-
MERCIAL PRODUTOS DE LIMPEZA ME, com valor total de R$ 
26.768,00 (Vinte e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais), 
objetivando o fornecimento emergencial de álcool em gel 70% em 
frasco de 1 litro para as Secretarias Municipais da Educação, de 
Assistência e Desenvolvimento Social, de Obras e Serviços, de 
Gabinete, da Fazenda e de Governo e para o Gabinete do Prefei-
to, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 08 de abril de 2.020. Joselyr Benedito 
Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.
Dispensa nº. 018/2020 – Processo nº. 103/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à FRATELLI COMÉRCIO 
DE DESCARTÁVEIS EIRELI ME, com valor total de R$ 136.250,00 
(Cento e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), objetivando o 
fornecimento emergencial de máscara cirúrgica descartável com elás-
tico para a Secretaria Municipal de Governo, para todas as Unidades 
de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde e Gabinete do Prefeito, 
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-

cia Turística de Avaré, 16 de abril de 2.020. Patrícia de Cássia Furno 
Olindo Franzolin – Secretária Municipal de Governo, Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal da Saúde e Joselyr Benedito Costa 
Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 017/2.020 – Processo n° 042/2.020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES EIRELI
Valor Global: R$ 1.252.411,50 (Hum milhão, duzentos e cinquenta 
e dois mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos)
Detentora: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Valor Global: R$ 12.352,50 (Onze mil, trezentos e cinquenta e dois 
reais e cinquenta centavos)
Detentora: COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Valor Global: R$ 226.270,00 (Duzentos e vinte e seis mil, duzentos 
e setenta reais)
Detentora: JOSÉ HUMBERTO BOTERO ME
Valor Global: R$ 106.612,50 (Cento e seis mil, seiscentos e doze 
reais e cinquenta centavos)
Detentora: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA ME
Valor Global: R$ 76.695,50 (Setenta e seis mil, seiscentos e noven-
ta e cinco reais e cinquenta centavos)
Detentora: SALVI LOPES & CIA LTDA ME
Valor Global: R$ 110.013,50 (Cento e dez mil, treze reais e cin-
quenta centavos)
Detentora: RCV DO BRASIL EIRELI – EPP
Valor Global: R$ 539.967,25 (Quinhentos e trinta e nove mil, nove-
centos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material 
descartável para atender pacientes de Case
Data da Assinatura da Ata de Registro: 09/04/2.020
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 026/2.020 – Processo n° 056/2.020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: A. A. ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétrico
Valor Global: R$ 73.789,50 (Setenta e Três mil, setecentos e oiten-
ta e nove reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 16/04/2.020

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 028/2.020 – Processo n° 063/2.020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DANIEL DONISETE DE CAMARGO AVARÉ – ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de pintura
Valor global R$ 1.304.887,61 (Hum milhão, trezentos e quatro mil, 
oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 15/04/2.020

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 015/2020 – Processo nº. 092/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DAVI DA M RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE 
LIMPEZA ME
Objeto: Aquisição emergencial de álcool em gel 70% em frasco de 
1 litro para as Secretarias Municipais da Educação, de Assistência 
e Desenvolvimento Social, de Obras e Serviços, de Gabinete, da 
Fazenda e de Governo e para o Gabinete do Prefeito
Valor Global: R$ 26.768,00 (Vinte e seis mil, setecentos e sessenta 
e oito reais)
Data da Assinatura do Contrato: 08/04/2020
Modalidade: Dispensa nº. 018/2020 – Processo nº. 103/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FRATELLI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI ME
Objeto: Aquisição emergencial de máscara cirúrgica descartável 
com elástico para a Secretaria Municipal de Governo, para todas 
as Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde e Gabi-
nete do Prefeito
Valor Global: R$ 136.250,00 (Cento e trinta e seis mil, duzentos e 
cinquenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 16/04/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2020 – Processo nº. 046/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ISOLINA VAZ PAVÃO – ME
Objeto: Aquisição de Tintas Esmalte em lata de 3,6 lt para Sinali-
zação de Trânsito.
Valor Global: R$ 8.244,00 (oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais)
Data da Assinatura do Contrato: 03/04/2020

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚ-
BLICO Nº 010/15 – PROCESSO N° 222/15 (Contrato n° 201/15), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Senhor 
JOÃO EVANGELISTA VASCONCELOS, objetivando a prestação de 
serviços de consultas de psiquiatria, para pacientes encaminhados 
pela Secretaria Municipal da Saúde, com prorrogação do prazo de 
vigência contratual até 16 de julho de 2.020, no valor global de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 017/18 – PROCESSO N° 360/18 (Contrato n° 
042/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉR-
CIO LTDA, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, 
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INEDITORIAIS

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO – 2ª FASE - T.A.F – CON-
CURSO PUBLICO 007/2016

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, atra-
vés da Comissão Examinadora do Concurso Público nº 007/2016, de-
signada através do Decreto nº 5446. de 01 de Abril de 2019, publicado 
em 04 de Abril de 2019, DIVULGAM o resultado da 2ª Fase – Teste 
de Aptidão Física – TAF, realizado em 07/04/2020, conforme edital de 
convocação publicado em 27/03/2020– Edição 955.
Do resultado desta fase caberá recurso, observados as normas 
e procedimentos dos recursos contidos no item 10, do Edital nº 
007/2016, publicado em 20 de fevereiro de 2016.

COZINHEIRO
CLASSIF.   38º
NOME   GESSICA LUANA SILVA CAMPOS
INSCR.   20180
Resultado Final do T.A.F NÃO COMPARECEU – INAPTO

Estância Turística de Avaré, 16 de Abril de 2020.

COMISSÃO EXAMINADORA DO TAF CONCURSO PUBLICO
DESIGNAÇÃO – DECRETO 5446, de 01/04/2019

equipamentos e mão de obra para execução da Revitalização do 
Camping Municipal – Represa de Jurumirim, com prorrogação do 
prazo de vigência contratual até 10 de outubro de 2.020. Alexandre 
Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes 
da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 039/17 – PROCESSO N° 118/17 (Contrato n° 117/17), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa EDI-
MILSON GUIDOTTI SABINO, objetivando a contratação da empresa 
responsável para ministrar aulas de violão nas oficinas culturais “José 
Reis Filho”, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 07 de 
abril de 2.021, no valor global de R$ 12.756,12 (Doze mil setecentos 
e cinquenta e seis reais e doze centavos). Diego Beraldo – Secretário 
Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 040/17 – PROCESSO N° 119/17 (Contrato n° 122/17), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e em-
presa GIOVANA DE FÁTIMA SGARBI AUGUSTO, objetivando a 
contratação da empresa responsável para ministrar aulas de te-
atro nas oficinas culturais “José Reis Filho”, com prorrogação do 
prazo de vigência contratual até 12 de abril de 2.021, no valor de 
R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais). Diego Beraldo 
– Secretário Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o item 20 e o item 41 da 
Ata de Registro de Preço n° 082/19 do PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 010/19 – PROCESSO Nº 041/19, que objetiva o fornecimen-
to eventual de gêneros alimentícios e estocáveis para a merenda 
escolar, Secretaria Municipal da Educação, Gabinete do Prefeito, 
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Se-
cretaria Municipal de Serviços e refeições dos internos dos equi-
pamentos municipais da Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social, de acordo com o artigo 79, inciso II da Lei 
8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão em: 14/01/2.020.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº. 014/2020 – PROCESSO Nº. 088/2020, objetivando a 
aquisição emergencial de filtro mecânico bacteriano/viral para o 
uso no Pronto Socorro para atender ao protocolo de manuseio do 
paciente com infecção pelo COVID-19 e insuficiência respiratória, 
conforme preceitua o artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogada em: 
09/04/2020. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADO os itens fracassados 01 e 54 do PREGÃO ELE-
TRÔNICO N° 017/2020 – PROCESSO N° 042/2020, que tem por 
objeto registro de preços para eventual aquisição de material descar-
tável para atender paciente do Case, conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal. Revogado em: 02/04/2020. Roslindo Wilson Machado – Se-
cretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 018/2020 – PROCESSO Nº. 070/2020, objetivando o registro de 
preços para eventual aquisição futura de artefatos de concreto para a 
conservação de vias públicas e estradas vicinais, conforme preceitua 
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Su-
premo Tribunal Federal. Revogada em: 08/04/2020. Abelardo Ferreira 
Mendes – Secretário Municipal de Serviços.
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A quarta edição do Pontos MIS – bate-papo de 
Cinema, programa que apresenta uma sessão de ci-
nema on-line seguida por conversa ao vivo no canal 
do Museu da Imagem e do Som (MIS) no YouTube, 
traz o longa nacional “Meu Amigo Hindu”. 

A exibição virtual para cadastrados acontece 
neste sábado, 18, às 15h30. A inscrição pode ser 
feita no link abaixo a partir de quinta-feira, 16, às 
11 horas, no link https://www.mis-sp.org.br. Há 100 
vagas disponíveis. 

Já às 18 horas começa o bate-papo ao vivo no 
canal do MIS no YouTube com participação espe-
cial da atriz, diretora e produtora Bárbara Paz, que 

Filme “Meu Amigo Hindu” é atração 
na sessão virtual do Pontos MIS

comenta sua atuação no filme, e com o pesquisa-
dor e crítico de cinema Cássio Starling Carlos.

A campanha #MISemCASA traz conteúdos em 
diferentes formatos em todas as plataformas digi-
tais do MIS. 

Parceria com a Secretaria Municipal da Cultura, 
o Pontos MIS é o programa de formação e difusão 
cultural mantido pela instituição cultural com atua-
ção em todo Estado de São Paulo.  

A ação acontece em conjunto com o #Cultura-
emcasa, desenvolvido pela Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, por conta da orientação do 
Centro de Contingência do Covid-19. 

Exibição on-line para cadastrados acontece neste sábado, 18, às 15h30; em seguida, bate-
-papo reúne a atriz Bárbara Paz e o crítico Cássio Starling Carlos

Sinopse 
Última obra de Hector Babenco, lançada em 

2016, o filme é uma ficção – conforme o próprio 
diretor pontuou –, alimentada por suas próprias 
memórias de quando esteve doente. 

Tendo como protagonista a estrela Willem Da-
foe, além de nomes de peso do cinema brasileiro, 
o filme conta a história de Diego, um renomado 
diretor de cinema que está com um grave câncer. 

Sua trajetória de busca pelo tratamento per-
meia sua relação com Lívia (sua esposa), sua família 
e sua própria existência.

CULTURA




