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LEGISLATIVO

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

22 de OUTUBRO de 2018

INDICAÇÕES
Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário

-para que através do Departamento de obras e Departamento de serviços 
para que providencie urgentemente que seja passado a máquina em toda 
extensão da Avenida João Silvestre, pois devido às fortes chuvas e a refe-
rida rua ainda não estar pavimentada, a mesma encontra-se intransitável 
causando transtorno e insatisfação por parte dos empresários instalados na 
referida avenida.
-para que através do setor competente providencie a reparação dos buracos em 
toda extensão da Rua Bastilio Ovidio Tardivo Vila São Judas Tadeu, pois existem 
vários buracos nesta via e estão afetando o trafego de veículos na mesma.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, providencie capinação e manutenção na áre-
as verde em todo Bairro São Rogério em razão dos matos altos.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do passeio públi-
co da Rua Vilma Rodrigues/Bairro Ipiranga em frente ao número 37.
-por meio do setor competente, para que realizem estudos no sentido de 
utilizar um espaço dentro do Parque Fernando Cruz Pimentel, para passeios 
com cães e outros animais de estimação, cercado com alambrado, com li-
xeiras próprias e regras específicas para animais estipulado pela Prefeitura.
-por meio do setor competente, tomem providências em relação à Estrada 
que liga o Bairro Água Branca ao Bairro Vila Esperança, que está com as 
obras paradas. Considerando que deram início ao asfalto e não terminaram 
e os moradores estão sendo prejudicados.
-por meio do setor competente, providencie melhoria da iluminação da Rua 
Danúzia de Santi/Bairro Ipiranga, próximo à Colônia Fraternidade.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
nas ruas do Bairro Jardim Califórnia.
-por meio do setor competente, providencie limpeza nos rios e galerias de 
nossa cidade, para que não haja entupimento, evitando assim enchentes.
-por meio do setor competente, para que disponibilize lixeiras seletivas em 
locais onde ocorrem feiras livres.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência reparos 
no transporte urbano da linha que faz o Camping que está com as portas 
amarradas com corda e chove dentro do ônibus.
-por meio do setor competente, providencie uma Psicopedagoga Itinerante 
nas Escolas Municipais, através de concurso público com carga horária a ser 
cumprida, para realizar a triagem dos alunos e encaminhar para os profissio-
nais do Centro de Atendimento do Educando.
-por meio do setor competente, providencie a substituição das lâmpadas 
queimadas na Rua Alfredo Avelino Ferreira/Bairro Dúlio Gambini em frente 
ao número 75. Justificativa – Moradores indignados com o descaso do Poder 
público, por estarem há quase dois meses no escuro e cansados de tanto 
solicitar providências.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
em toda a extensão da Rua Antonio Hassum/Bairro Brabância.
-por meio do setor competente, providencie recuperação do leito carroçá-
vel em toda extensão da Rua Genard Maria Dias/Bairro Brabância, pois os 
moradores reclamam à falta de manutenção na referida via e solicitam pro-
vidências.
-por meio do setor competente, providencie recuperação do leito carroçável 
que está com um buraco enorme na Rua Júlio Belucci/Bairro Brabância, em 
frente ao número 155.
-por meio do setor competente, providencie recuperação do leito carroçável 
que está esburacado na Rua Samuel Wainer/Bairro Brabância.
-por meio do setor competente, providencie notifique em conformidade com 
à Lei Municipal nº 1250/1981, o proprietário do terreno existente na Avenida 
Domingos Léon Cruz/Bairro Santa Mônica, na antiga fábrica de costura, para 
que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com à Lei Munici-
pal nº 1250/1981, notifique o proprietário do terreno da Avenida Espanha em 
frente ao número 6100, para que realize capinação, limpeza e manutenção 
do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com à Lei Municipal 
nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua São Paulo/
Centro ao lado do número 394, para que realize limpeza e manutenção.
-por meio do setor competente, providencie com urgência um TO (Terapeuta 
Ocupacional) no CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial).
Justifica-se a propositura, pois a presença desse profissional será de grande 
importância para os pacientes que precisam de atendimento psicológico e 
social no CAPS.
-por meio do setor competente, realize estudos para disponibilização de “VA-
LE-LIVRO” para estudantes da Rede Municipal de Ensino.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência a devolu-
ção do veículo pertencente ao CAPS – Centro de Atendimento Psicossocial.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-para que solicite ao setor competente providenciar a limpeza de área 
localizada na Avenida João Silvestre, próxima à linha férrea e a CPFL 
Serviços.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor BENEDITO CARDOZO.

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOAQUIM DE MELO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ELISABETH DIAS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ANGELA SIDNEY GIRALDE BORTOLOSO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA DANIEL DA CRUZ.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ROSA PINHEIRO DE CAMARGO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora VERA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA.

Antonio Angelo Cicirelli- Presidente
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine à chefe da Tesouraria, Sra Ana Lucia Vilhena, para que 
envie a esta Casa de Leis cópia dos extratos os quais demonstram os débi-
tos dos valores referentes à folha de pagamento do município desde janeiro 
de 2017 até a presente data.
- seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que 
determine à chefe da Tesouraria, Sra Ana Lucia Vilhena, que a mesma emita 
e envie a esta Casa de Leis Certidão com os dados do(s) depositante(s) cujos 
depósitos foram efetuados na conta da prefeitura, até a presente data, referente 
aos valores constantes do contrato da empresa contratada para fornecimento 
de estrutura, equipamentos, materiais, mão-de-obra e outros, com concessão 
do direito de exploração do evento denominado 50ª EMAPA.
- que seja oficiado ao provedor da Santa Casa de Misericórdia de Avaré, 
Sr. Miguel Chibani Bakr, para que informe esta Casa de Leis os valores que 
foram repassados a esta prezada instituição referente aos atendimentos aos 
pacientes das cidades de Manduri, Águas de Santa Bárbara e Iaras, no pe-
ríodo em que o município de Avaré passou a ser referência, uma vez que 
a Santa Casa depende de tais verbas do convênio firmado entre a nossa 
cidade e os citados municípios, convênio este foi rejeitado por esta Casa.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
- que seja oficiado Votos de Aplausos e Parabenização as Comerciárias da 
Loja Magazine Luiza de Avaré, na pessoa da Camila Sales, pela dedicação 
para com usa profissão de comerciária com projeção nacional na criação 
vídeos de divulgação publicitária.
- que seja oficiado Votos de Aplausos e Parabenização para a Faculdade 
Eduvale, na pessoa do seu mantenedor Cláudio Mansur Salomão, pela re-
alização da décima primeira edição do Congresso de Iniciação Científica 
Eduvale (CONINCE) promovida pela Faculdade Eduvale de Avaré que acon-
teceu entre os dias 15 e 18 de outubro e contemplou o tema “A pesquisa no 
Desenvolvimento do Novo Profissional”.
- que seja oficiado ao Secretário de Comunicação, Josená Bijolada, para 
que responda a esta Casa de Leis, se existe um calendário oficial de Even-
tos da cidade e onde ocorre sua divulgação, e que nos informe como está 
ocorrendo a divulgação de eventos da cidade, quais os meios e veículos 
de comunicação e com que antecedência é anunciando os eventos.  Jus-
tificativa: Este vereador foi muito questionado, principalmente no comércio 
que pouco se sabe dos eventos que ocorrem na cidade, principalmente os 
que movimentam espaços turísticos como os que ocorrem as margens da 
Represa de Jurumirim.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que nos informe, sobre o conserto do bueiro situado no cruzamento entre as 
Avenidas Misael Eufrásio Leal e Rua Bahia. Justificativa: Este vereador foi 
procurado pelos frentistas do Posto situado na localidade que demonstraram 
grande preocupação, já que vários motoqueiros quase se acidentaram com 
a má conversão do local, além de vários veículos sofrerem danificações.
- que seja oficiado ao Secretário de Comunicação, Josená Bijolada, para 
que responda a esta Casa de Leis, quem autorizou a colocação da placa de 
propaganda do atual Governo na fazenda “Água da Onça”, como aquisição 
para futuras instalações municipais. Justificativa: Este vereador foi procura-
do por diversos munícipes que questionaram a divulgação dessa placa no 
semanário oficial, sendo que o local está sob judice, se esta atitude pode ser 
classificada como “fake news” (noticia falsa).

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja con-
signado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimen-
to do Senhor JOSE CARLOS PAGANO ocorrido em 19/10/2018 ( rua Jaci 
Coutinho, Jardim Paineiras) .
- VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO ao Sr. Paulo proprietário 
da escolinha de Futebol do Internacional de Avaré que em parceria com a 
Ferroviária de Araraquara e também o Noroeste de Bauru fizeram uma ava-
liação de Campo São Paulo Futebol Clube aonde compareceram mais de 
400 atletas das idades de 11 a 16 anos e foi realizado no último domingo dia 
21/10/2018 e teve início às 13:00 e termino as 18:00 (Esta avaliação também 
é chamada de Peneira.) Deixo aqui o meu Muito obrigado ao Sr. Paulo que 
trouxe essa avaliação a nossa cidade e dando sempre a oportunidade as 
nossas crianças e adolescente.
- VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO ao Atleta que integra a 
equipe de karatê de Avaré, André Inácio Cavalcante conquistou o título 
de campeão brasileiro na categoria “kata”, em torneio promovido na úl-
tima semana, em Belo Horizonte (MG). Organizado pela Confederação 
Brasileira de Karatê (CBK), na capital mineira, entre os dias 16 e 21 de 
outubro, o torneio teve suas provas disputadas no Estádio Jornalista Fe-
lipe Drummond (Mineirinho).
-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a equipe de avareense mas-
culina de handebol, categoria Sub-20, conquistou a medalha de bronze, ao 
vencer a equipe de Agudos pelo placar de 35 x 17, na etapa final da Liga 
Regional de Handebol.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado à Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, sugiro que estudem a possibilidade da Criação de uma 
Comissão de Vereadores para apurar a aquisição da área de 68 alqueires 
localizada as margens da Água da Onça, destinação da área e acompanha-
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mento de todas as negociações. Considerando que no último Semanário 
Oficial da Estância Turística de Avaré consta que já estaria sendo dado início 
ao projeto de urbanização para implantação de lotes sociais, mesmo antes 
da finalização do processo judicial que ainda não terminou.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor compe-
tente, para que informe a esta Casa de Leis: 1 – A Defesa Civil Municipal é 
responsável pelo contato direto com a população, já entrou em contato com 
os moradores que foram vítimas de enchentes no dia 17/10/2018 em nossa 
cidade? 2 – A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (CONDEC) grupo 
responsável por coordenar o trabalho de diversos órgãos do governo e da 
nossa cidade na prevenção de catástrofes, já se posicionou para implan-
tar medidas para solucionar o problema de enchentes em nossa cidade? 
3- Quais seriam as medidas?
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos informe como 
está sendo realizado nas EMEBs o trabalho de incentivo a frequência dos 
alunos da rede Municipal de Ensino: 1 – Qual trabalho de conscientização 
sobre a importância da frequência diária dos alunos está sendo propiciado 
com alunos e pais em cada Escola do Município? 2 – Todas as EMEBs do 
Município estão utilizando as mesmas práticas para garantir a frequência dos 
alunos, contribuindo para que não haja evasão escolar e os alunos sintam 
prazer em comparecer na Escola? 3 – De que forma está sendo realizada 
essa conscientização nas escolas?
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré, reiterando o Requerimento 
nº 542/2018, apresentado durante a Sessão Ordinária do dia 21/05/2018, 
que até o momento ainda não foi atendido e é de suma importância para 
nosso Município, por meio do setor competente, que nos informe: Está sendo 
realizada limpeza periódica das galerias de água pluviais em nossa cida-
de? Quando foi realizada a última limpeza das galerias? Considerando que 
a desobstrução das galerias de águas pluviais minimizará as inundações, 
acreditamos que o Poder Executivo e Secretaria Municipal do Meio Ambien-
te já estejam empenhados nessa necessidade em favor da população, da 
Saúde e do Meio Ambiente, pois a falta de um planejamento de limpeza nas 
galerias ocorrerá enchentes e sérios danos para nossa cidade e moradores 
próximos. Não há dúvida de que as inundações são causadas por má con-
servação, principalmente ao entupimento de galerias pluviais.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito 
Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente, solici-
tamos sua atenção ao Abaixo-Assinado dos moradores do Bairro alto, que tem 
urgência na retomada das obras na Unidade Básica de Saúde do Bairro alto e 
entregaram o abaixo-assinado no dia 19/10/2018, que seguem anexo com a 
propositura contendo mais de 100 assinaturas, para ser entregue ao Senhor 
Prefeito. Como está a situação da reforma da UBS do Bairro Alto?
Quando será retomada as obras da UBS do Bairro Alto?

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- considerando que a atividade fiscalizadora do Poder Legislativo impõe o 
agudo acompanhamento das atividades administrativas. Nessa toada, cau-
sou muita estranheza os fatos decorrentes do Pregão Presencial 062/2018 
– processo 179/2018, realizado pelo Poder Executivo para contratação dos 
serviços de som, iluminação e palco para as festividades em comemoração 
ao dia das mães nos dias 11/12 e 13 de março do corrente ano. No dia 20 
de abril corrente, o Secretário de Cultura, Diego Beraldo, solicitou ao depar-
tamento de licitação, abertura de certame para contratação de empresa que 
fornecesse serviços de som e iluminação para as festividades em comemo-
ração ao dia das mães. A par disso, foi inaugurado o Pregão 062/2018 a um 
custo estimado de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). (fls. 02). Durante 
o processo de formalização, foi acrescentado ao objeto o fornecimento de 
palco a um custo estimado de R$ 3.266,67 (três mil duzentos e sessenta 
e seis reais e sessenta e sete centavos) (fls. 20). Assim, o valor total a ser 
licitado chegaria de forma estimada a R$ 11.766,67 (onze mil setecentos 
e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Ocorre que pelo refe-
rido Pregão 062/2018, somente foram contratados os serviços de locação 
de pelo preço de R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls. 161). De forma lacônica, 
o Secretário revogou o certame sem a necessária motivação, que seria re-
quisito de validade do ato:  Para surpresa geral, a administração contratou 
por dispensa somente a iluminação por R$ 7.450,00(sete mil quatrocentos e 
cinquenta reais) da empresa VILSON DOS SANTOS DEMARCHI – contrato 
162 /2018 – Dispensa de Licitação 030/2018 – 
Já a sonorização, também foi contratada de forma direta, por dispensa, por 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a empresa SILVIA CRISTINA DE 
CAMPOS PRODUÇÕES.  Desta feita, o orçamento inicial do Pregão que se-
ria de R$ 11.766,67 (onze mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta 
e sete centavos), custou mediante dispensa de licitação o montante de R$ 
17.950,00 (dezessete mil novecentos e cinquenta reais). Ou seja, um prejuí-
zo ao erário de R$ 6.183,33 (seis mil, cento e oitenta e três reais e trinta e três 
centavos). Os documentos em anexo comprovam os fatos. O fracionamento 
de licitação pode em tese, configurar diversas ilicitudes:  “Art. 89. Dispensar 
ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar 
as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: Pena - detenção, 
de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incor-
re aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da 
ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 
contrato com o Poder Público”. “artigo 90 - Frustrar ou fraudar, mediante 
ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, van-
tagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, 
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Além de improbidade administrativa: 
No julgamento do AgInt no REsp 1584362/PB o Superior Tribunal de Justiça 
- STJ entendeu que fracionamento indevido do objeto da licitação caracte-
riza dolo genérico, portanto, dano in re ipsa ao erário em caso de fraude à 
Licitação tipificando improbidade administrativa. Desta feita, considerando 
os fatos acima, de modos a haver maior apuração requer-se: - que seja ofi-
ciado ao Ministério Público local para apuração de eventual crime e atos de 
improbidade administrativa; - que seja oficiado ao Tribunal de Contas de São 
Paulo para ciência e analise; - que seja oficiado à Procuradoria Jurídica do 
Município de Avaré para ciência e apuração de eventual irregularidade.
- para que, em data oportuna e previamente agendada, possibilite a expla-

nação da equipe do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) durante o Pe-
queno Expediente.

Francisco Barreto de Monte Neto
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao setor de Licitação que responda a esta Casa de Leis 
se houve contratação de empresa para auditoria pela Prefeitura. Requeiro 
ainda que, em caso positivo, seja enviada cópia do contrato entre o município 
e a empresa contratada.
- que seja oficiado à FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – 
para que informe esta Casa de Leis se esta prezada instituição foi contratada 
para realização de auditoria pelo município de Avaré – SP.
- que seja oficiado à CPFL – Cia Paulista de Força e Luz, na pessoa do seu 
Gerente Geral, Sr. Luiz Henrique Koch, para que, reiterando os termos do 
requerimento nº 0039/2015, em que foi requisitada a instalação de luminária, 
fiação e colocação de lâmpada na Rua Victor Ferrante, no bairro Chácara 
Recanto da Vó Pepina, próximo à Rua Genésio Ferrante. Requeiro ainda, 
seja também feita a instalação de iluminação na Praça José Teixeira Félix, 
na mesma localidade.

Ivan Carvalho de Melo
- para que seja parabenizado o cidadão avareense o senhor Carlos Henrique 
Paixão, que participou da prova de ciclismo (mountain bike) na categoria 
Master A2, da qual se sagrou campeão da categoria e terminando a compe-
tição na oitava colocação do modo geral. Competição que ocorreu na cidade 
de Espirito Santo do Pinhal nos dias 13 e 14 de Outubro. Uma prova com um 
grande grau de dificuldade, nas montanhas de Pinhais, sendo assim deixo, 
meus votos de parabéns e agradecimento ao senhor Carlos que com seus 
esforços enaltece o nome da cidade de Avaré.

Marialva Araujo de Souza Biazon
- considerando o deferimento de medida liminar nos autos do mandado de 
segurança 1004616.49.2018.8.26.0073, perante a 1ª Vara Cível de Avaré, no 
qual o Poder Judiciário, reconhece o desatendimento pelo Prefeito a vários 
requerimentos do Poder Legislativo, que precisou judicializar a questão para 
ter acesso a informações importantes na prerrogativa de fiscalização; Consi-
derando que o Decreto Lei nº 201/67 considera crime o não cumprimento de 
lei em especial pela sonegação de informações públicas;  Considerando que 
a Lei 8.429/92, em seu artigo 11 coloca como ato de improbidade adminis-
trativa as situações de negativa de fornecimento de informações;  Requer-se 
que seja oficiado ao Ministério Público local e ao Tribunal de Contas do Es-
tados de São Paulo, com cópias integrais deste requerimento e documentos, 
dando ciência dos graves fatos ocorridos, pois o menoscabo com o poder 
fiscalizador do Legislativo atenta diretamente contra o sistema republicano e 
a separação dos poderes, para que tais órgãos de controle tomem as medi-
das cabíveis ao caso.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine à Chefe da Contabilidade, Sra Dayane Paes que envie 
a esta Casa de Leis cópia do empenho nº 6083/2018 bem como da nota de 
liquidação e ordem de pagamento do mesmo.

RESOLUÇÃO Nº 416/2018
“Dispõe sobre alteração parcial do primeiro quadro do Anexo II 

da Resolução 386/2014, alterada pela Resolução nº 398/2016 e 
pela Resolução nº414/2018, esta última ora revogada, todas da 

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá outras 
providências.”

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e legais,  
RESOLVE:- 
Artigo 1º - Fica revogada a Resolução nº 414/2018.
Artigo 2º - Fica parcialmente alterado o primeiro quadro do Anexo 
II da Resolução 386/2014, alterada pela Resolução nº 398/2016, 
passando a vigorar com a seguinte redação no tocante aos se-
guintes cargos em provimento efetivo, ficando criadas as seguin-
tes vagas, quais sejam, Agente de Conservação (01) uma vaga, 
Agente Técnico em Audiovisual (01) uma vaga, Motorista  (01) uma 
vaga, Oficial Legislativo (03) três vagas, Procurador Jurídico (02) 
duas vagas, Recepcionista (01) uma vaga e Telefonista (01) vaga, 
conforme demonstrado no quadro abaixo:

Artigo 3º - Fica com a seguinte redação o primeiro quadro do Anexo 
II da Resolução 386/2014, alterada pela Resolução nº 398/2016, 
passando assim a vigorar no tocante aos seguintes cargos em pro-
vimento efetivo e seu respectivo número de vagas:

Artigo 4º - Fica alterada a escolaridade do cargo em provimento 
efetivo de Oficial Legislativo para Ensino Superior Completo.
Artigo 5º - Ficam alteradas as atribuições do cargo em provimento efe-
tivo de Oficial Legislativo, conforme Anexo I da presente Resolução.
Artigo 6º - Fica extinto o cargo de Assessor Jurídico.
Artigo 7º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas eventuais antinomias.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ, aos 23 de outubro de 2.018-

Antonio Angelo Cicirelli  Flávio Eduardo Zandoná
Presidente da Câmara Vice-Presidente

Sérgio Luiz Fernandes Jairo Alves de Azevedo
1º Secretário    2º Secretário

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré na data supra.

Projeto de Resolução nº 09/2018
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 22/10/2018.

ANEXO I
OFICIAL LEGISLATIVO

ATRIBUIÇÕES E DESCRIÇÃO DETALHADA
Auxiliar nos serviços de natureza administrativa, especí-
fico de cada divisão ou setor da Câmara; redigir, digitar, 
conferir, corrigir e encaminhar ofícios ou quaisquer outros 
tipos  de correspondência oficial; digitar, conferir, corrigir 
e encaminhar proposituras, projetos, emendas, relatórios, 
contratos termos aditivos, planilhas, tabelas encaminhados 
por seu(s) superior(es) hierárquicos; operar softwares e 
sistemas de informática, inserindo dados necessários ao 
bom atendimento dos serviços da Câmara, no tocante da 
Câmara; conferir, ordenar e arquivar processos, publica-
ções oficiais, documentos, livros, periódicos, prontuários, 
documentos fiscais e contábeis; atender aos funcionários, 
ao público, fornecendo informações gerais atinentes ao 
serviço realizado, pessoalmente, por qualquer tipo de meio 
eletrônico, ou por telefone; atender aos vereadores, redi-
gindo requerimentos, indicações, auxiliando na elaboração 
e redação de projetos de leis e afins, bem como ofícios, 
cartas e convites solicitados; auxiliar nas sessões ordiná-
rias, extraordinárias, solenes, nos atos solenes e ativida-
des oficiais da Câmara, no tocante aos serviços adminis-
trativos, para o bom andamento dos trabalhos; acompanhar 
as reuniões das Comissões, responsabilizando-se pelos 
serviços de suporte, inclusive de digitação de textos em 
geral, atas, conferências e revisões em geral, consultas a 
órgãos especializados sobre matérias de interesse, etc; co-
municar ao superior(es) hierárquico(s) os problemas que 
prejudiquem o desenvolvimento dos trabalhos; propor ao 
superior(es) hierárquico(s)a adoção de medidas capazes 
de simplificar e facilitar a execução dos trabalhos afetos ao 
seu serviço; atender a outros serviços da Câmara os quais 
forem determinados pelo(s) superior(es) hierárquico(s); ze-
lar pelo bom estado de conservação e de funcionamento 
de materiais e equipamentos existentes no setor, executar 
tarefas correlatas no âmbito de suas atribuições e demais 
atividades atribuídas pela Presidência.
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INEDITORIAIS

CIRCULAR N º 37/2018- DG
Avaré, 25 de outubro de 2.018.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
29/10/2018 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-
te Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia 
da Sessão Ordinária de 29 de outubro do corrente ano, que tem 
seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 102/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, e 
dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 102/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública.
2. PROJETO DE LEI Nº 103/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar 
que especifica e dá providências. (R$ 100.000,00 - SEMADS).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 103/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)     
N E S T A

EXTRATO DE EDITAL 
Processo nº 18/2018 
Pregão Presencial nº 06/2018 
Data da realização: 13 de novembro de 2018 às 9 horas
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré faz saber 
que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) 
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto é a aquisição de 
26 (vinte e seis) computadores, 26 (vinte e seis) nobreaks e 10 
(dez) smartphones para uso da Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré, conforme especificações do edital que poderá 
ser acessado pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br 
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, Av. Gilberto Filgueiras, nº 1631, Alto da Colina – Avaré/SP. 
Fone: (14) 3711.3070. 

Ádria Luzia Ribeiro de Paula
Pregoeira

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, de 
13 de abril de 2017.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
Termo Aditivo nº 19/2018
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
  Contratada: WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI - ME
Objeto: Prestação de serviços de monitoramento dos 03 (três) ve-
ículos da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Prazo de vigência da prorrogação: até 31/10/2019
Valor total: R$ 2.692,80 (dois mil, seiscentos e noventa e dois re-
ais e oitenta centavos) pelo período de 12 (doze) meses, sendo 
R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) 
mensais.
Referente: Prorrogação por mais 12 (doze) meses – Contrato nº 
29/2016 – Dispensa 18/2016 - Processo nº 29/2016. 
Data do ajuste: 23/10/2018.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, de 
13 de abril de 2017.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 05/2018

PROCESSO Nº 16/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços profissionais especializados de consultoria, suporte téc-
nico, fornecimento de licença de uso por tempo determinado com 
a implantação e disponibilização de sistemas informatizados nas 
áreas de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública, Patrimônio, 
Almoxarifado, Compras/Licitações, Gestão de Frota e Portal da 
Transparência. 
A pregoeira abaixo assinada, designada pelo Ato da Mesa nº 12, de 18 
de outubro de 2018, torna público a todas as empresas interessadas 
em participar do referido certame, a retificação do Edital do Pregão 
Presencial nº 05/2018, com a exclusão do termo “consultoria” da des-
crição do objeto, a inclusão do item 7.22 e alteração dos itens 8, 9, 
11.2; Parte 2 - Requisitos técnicos mínimos: exclusão do item 22 e 
alteração dos itens 14, 16, 20, 26 e 27; Parte 3 - Especificação dos 
Programas: alteração parcial nas páginas 21, 28, 29 e 31, do Termo de 
Referência do Edital Original, e altera a data de realização do certame 
para o dia 09 de novembro de 2018 às 9h00min.
Estância Turística de Avaré, 22 de outubro de 2018.

Ádria Luzia Ribeiro de Paula 
Pregoeira

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, de 
13 de abril de 2017.

CONVITE
A Fundação Regional Educacional de Avaré- FREA e o Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré- AVA-
REPREV convidam os senhores vereadores, associações de bair-
ros, imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a 
participarem da Audiência Pública da Gestão Fiscal, referente ao 2º 
quadrimestre de 2018.
Data:  08/11/2018  
Horário: 09 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Aveni-
da Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

CONVITE
A Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré convidam os senhores vereadores, associações de bairros, 
imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a par-
ticiparem da Audiência Pública referente a Aprovação e Ratificação 
da Lei n 2.209/2018 (Projeto de Lei nº 44/2018), que dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias do Município de Avaré para elabora-
ção da Lei Orçamentária de 2019-LDO.
Data:  07/11/2018  
Horário: 19 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Aveni-
da Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

CONVITE
A Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré convidam os senhores vereadores, associações de bairros, 
imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a parti-
ciparem da Audiência Pública referente a Apresentação da Lei Or-
çamentária Anual (LOA) para o exercício de 2019.
Data:  07/11/2018  
Horário: 19h30min 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Aveni-
da Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

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 presen-
te convocar todos os Conselheiros do CMPD e a população em 
geral, para a Reunião Ordinária que se realizará no próximo dia 
30 de outubro de 2018, terça-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. Comunicação da Secretaria;
- Deliberação sobre as faltas de Conselheiros, em cumprimento ao 
Art. 6º §2º do Regimento Interno do CMPD.
III. Deliberação em plenário das resoluções resultantes da Audiên-
cia Pública;
IV. Distribuição de processos, se houver;
V. Comunicação da Presidência; e,
VI. Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 26 de outubro de 2018.

Paulo Henrique Ciccone
Presidente CMPD

João Paulo Pereira Tristão
1º Secretário
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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 07-18
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 In-
terno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁRIA 
Nº 07-18, a ser realizada no dia SETE DE NOVEMBRO DE 2018 
(quarta-feira), na sede da Associação Regional dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA), Rua dos Engenheiros, 
Nº 26, Colina da Boa Vista, Avaré-SP, às 19h00 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 Ata da Reunião Extraordinária nº. 03/2018 do 
dia 09/05/2018;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise e delibe-
ração;
2.3) Informes da Secretaria Executiva;
2.3.1) Correspondências Recebidas (planilha);
2.3.2) Correspondências Enviadas (planilha); 
2.4) Reorganização do Conselho;
2.5) Leitura e apreciação de projeto de lei municipal sobre Centro 
de Triagem e Fauna Silvestre;
2.6) Palavra livre – assuntos diversos e comunicações.
Estância Turística de Avaré, 25 de outubro de 2018.1

Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA

Ricardo Sgarbi Augusto
Secretário Executivo

CMPC – Conselho Municipal de Politica Cultural
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO

O CMPC (Conselho Municipal de Política Cultural) convoca os 
conselheiros eleitos pela Sociedade Civil, os membros do poder 
público e convida toda a sociedade para a Reunião do CMPC a se 
realizar no próximo dia 29 de outubro de 2018, no Centro Cultural 
Esther Pires Novaes situado na rua Ceará n° 1507, com primeira 
chamada às 18:30 horas e início as 19:00 horas e aberta a toda 
população.
A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 – Palavra da Presidente;
2 – Continuação sobre a Formação de comissão para Analise do 
Plano de Cultura; 
3 – Arquivos em Processos de Digitalização;
4 – Assuntos internos pendentes.
Palavra Livre: Inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 minutos;
Agradecemos a disposição de todos e contamos com a colabora-
ção para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente
Avaré, 25 de outubro de 2018,

POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal do Idoso – CMI
Lei Federal nº 8.842/2004—Lei Municipal nº 33/97 – Lei nº 2.045/2016

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso vem por meio desta 
CONVOCAR todos os membros Conselheiros Titulares e os Su-
plentes, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 30/10/2018 
às 09:00 na Sala de Reunião dos Conselhos Municipais na SE-
MADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388, Centro.
Pauta:
* Análise dos relatórios das atividades das Entidades;
* Certificação do Residencial Geriátrico Lírios do Campo;
* Elaboração do Calendário 2019;
* Outros assuntos relacionados.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência.
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 25 de outubro 2018.

Cíntia Brisola
 Presidente do CMI

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 Ordinária que ocorrerá no dia 31/10/2018 
(quarta-feira) às 08:30 na Sala dos Conselhos na SEMADS, situa-
da na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
- Leitura da Ata;
- Leitura do parecer técnico referente a análise documental e visita 
a entidade GAADIC para deliberação a certificação;
- Outros assuntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevis-
tos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 25 de outubro de 2018.

Fernanda Valéria de Oliveira
Presidente do CMAS
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DECON

DEMONSTRATIVOS

Lei Complementar nº 234, de 23 de Outubro de 2018
(Dispõe sobre alteração do Anexo II da Lei Complementar nº 97/2009, alterada pela Lei Complemen-

tar nº 157/2011, Lei Complementar nº 199/2014 e Lei Complementar nº 205/2014.)
                                      
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei Complementar nº 98/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando de suas 
atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte lei:
Artigo 1º – Fica alterado parcialmente o requisito mínimo de escolaridade do emprego público de Agen-
te Comunitário de Saúde-PSF constante do anexo II da Lei Complementar nº 97/2009, alterada pela 
Lei Complementar 157/2011, alterada pela Lei Complementar nº 199/2017, alterada pela Lei Comple-
mentar nº 205/2014 que passará a ter a seguinte redação:
REQUISITO MÍNIMO
Ensino Médio Completo - residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do 
Concurso.
Artigo 2º - O Anexo II (descrição detalhada) da Lei Complementar nº 97/2009, alterada pela Lei Com-
plementar 157/2011, alterada pela Lei Complementar nº 199/2017, alterada pela Lei Complementar nº 
205/2014, passará a ter redação constante do anexo desta lei.
   Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de Outubro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 235, de 23 de Outubro de 2018
(Dispõe sobre alteração e inclusão de dispositivos na Lei Complementar nº. 126, de 02 de junho de 

2.010, para os fins que especifica e dá outras providências.)
                                      
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei Complementar nº 100/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando de suas 
atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte lei:
 Art. 1º – O Artigo 46 da Lei Complementar nº 126, de 02 de Junho de 2010 passa a vigorar com a 
seguinte redação, acrescido do parágrafo único:
“Art. 46 – O servidor que desempenhar as suas funções junto às unidades de pronto atendimento de 
urgência, emergência ou internamento e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e na 
unidade de atendimento, fará jus a percepção de um adicional de local de exercício no importe de 45% 
(quarenta e cinco por cento) do valor da referência salarial inicial do nível 01 (um)”.
Parágrafo único – O disposto no caput aplica-se, no que couber aos empregados celetistas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de Outubro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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ESPORTES Jogos da Copa FBP 
acontecem neste 
fim de semana
No Ginásio Tico do Manolo 

Com apoio da Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer (SEME), a Estância Turística de 
Avaré recebe, pela primeira vez, a Copa da 
Federação Paulista de Basketball (FBP) para 
as interligas do interior paulista da categoria 
Sub-15.

A cidade sediará as competições da se-
mifinal neste fim de semana durante os dias 
26, 27 e 28, sendo que no dia 26 haverá os 
primeiros jogos: Franca x Sociedade Hípica de 
Campinas, às 18h, e às 19h30, Avaré enfrenta a 
equipe do América, no Ginásio Municipal Tico 
do Manolo, no Jardim Brabância.

Para atender necessidades 
de atletas e alunos

Dando sequência ao trabalho de implantar me-
lhorias nas praças desportivas da cidade, a Secre-
taria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) recebeu 
na terça-feira, 23, novos materiais adquiridos para 
atender às necessidades dos alunos das escolinhas 
e dos atletas que integram as diversas equipes 

SEME investe na aquisição 
de materiais desportivos

mantidas pela pasta. 
A Prefeitura, atendendo solicitação da SEME, ad-

quiriu diversos itens, dentre eles, novas bolas, redes, 
coletes, cronômetros, bombas, calibradores, cones, 
agulhas, apitos e quimonos para os caratecas. 

Além de providenciar a compra de materiais es-
portivos, a Prefeitura também instalou na tarde da 
quarta-feira, 24, novas redes de proteção e nova 
iluminação para os Ginásios de Esportes Kim Ne-
grão e Tico do Manolo.

                                       

Na manhã do último sábado, 20, o projeto Ces-
tinhas do Futuro da AABA, mantido pela Prefeitura 
através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SEME), entrou em quadra com as categorias sub-
15 e adulto para jogar a primeira partida da Liga 
de Basquete Centro-Oeste Paulista, no Ginásio de 
Esportes Tico do Manolo, no Jardim Brabância.

No sub-15 a equipe da SEME enfrentou a equi-
pe de Tupã e venceu pelo placar 58 x 51. Jean Por-
to, conhecido como “Alemão”, foi o cestinha do 
jogo com 27 pontos. Também pontuaram por Ava-
ré João Henrique e Jean Silva (cada um 13 pontos), 
Gabriel Davidink (8 pontos), Marquinhos, Caião, 
Pedro, Coelho e Jean Lucca e Igor (4), Marcão e 
Kaue com 2 pontos.

Já na categoria adulto a equipe avareense per-

Basquete avareense vence time de Tupã

deu para o time de Garça pelo placar de 72 x 67. 
Leandro foi o cestinha da partida com 34 pontos. 
Também pontuaram para Avaré Jean Lucca e João 
Pedro (12 pontos cada) e Jean Alemão, Jean Silva, 
Gabriel Davidink, Pedro Douglas, Igor e João Gal-
vão (7 pontos cada).



Idade mínima para se
inscrever é 16 anos

Na próxima semana, a Prefeitura de Avaré, atra-
vés da Secretaria da Cultura e por meio da parceria 
com o Museu da Imagem e do Som (MIS), vai pro-
mover duas atividades para encerrar o ano: oficinas 
de audiovisual e de produção de entrevistas. 

A primeira, como já fora divulgada, será a oficina 
intitulada “Roteiro e estrutura narrativa de audiovisu-
al”, marcada para a segunda-feira, 29, das 18h30 às 
22h30, no Centro Cultural Esther Pires Novaes. Ainda 
há 12 vagas para esse evento e os interessados deve-
rão se cadastrar pelo telefone (14) 99774.6933, infor-
mando nome completo e um número para contato 
(de preferência, com WhatsApp). 

Segundo os organizadores, a ideia inclui uma 
introdução sobre estrutura narrativa de obras au-
diovisuais e apresenta os principais elementos de 
uma história e as técnicas utilizadas para organizá-
-los. Ao final, os participantes conhecerão os prin-

Ponto MIS traz duas
oficinas ao município 
Ponto MIS traz duas
oficinas ao município 

cípios que guiam a criação de filmes envolventes e 
significativos. 

Já a segunda oficina vai trabalhar com a melhoria 
de habilidades com o tema “Como Fazer Entrevistas 
Melhores para Documentários”. Com 20 vagas disponí-
veis, está programada para terça-feira, 30, das 18h30 às 
22h30, no Centro Cultural Esther Pires Novaes. 

Entrevistas são a base da maioria dos docu-
mentários. Portanto saber entrevistar é essencial 
para realizar filmes significativos. Para os especta-
dores, pode parecer fácil realizá-las. Mas existem 
conhecimentos que, se aplicados com sensibilida-
de, transformam uma entrevista em algo especial. 
O objetivo desta oficina é ensinar e praticar esses 
conhecimentos.

Ambos os cursos serão ministrados por Bruno 
Carneiro, formado em Cinema e Vídeo pela Univer-
sidade de São Paulo. Desde o ano 2000 ele trabalha 
como roteirista e assistente de direção em forma-
tos variados de audiovisual. Dirigiu 21 documentá-
rios, tendo cuidado do roteiro de quase todos eles, 
além de desenvolver outras atividades do gênero. 

Secretaria distribui 
brinquedos para 
crianças dos CEIs

A Prefeitura de Avaré, por meio da Secretaria 
da Educação, adquiriu brinquedos para serem 
distribuídos aos alunos matriculados nos Cen-
tros de Educação Infantis (CEIs) da Rede Muni-
cipal de Ensino. Dentre as peças compradas há 
kits de carrinho e boneca, kits de ferramentas, 
sacolas criativas e brinquedos educativos.

A primeira unidade contemplada na manhã 
da terça-feira, 23, foi o CEI Maria Lúcia Batistetti 
Martins Rodrigues, no Parque Santa Elisabeth, 
onde as crianças receberam “gangorras cavali-
nhos”. Além deste, outros 13 CEIs receberão os 
diversos brinquedos nos próximos dias.
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SERVIÇOSGESTÃO

SMDPD recebe 
veículo para atender 
projetos da pasta

A Secretaria Municipal dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência (SMDPD) recebeu nesta 
semana um veículo seminovo, modelo Spin 
com 7 lugares, que será utilizado para atender 
os serviços da pasta. 

De acordo com os técnicos do setor, o carro 
vai favorecer as atividades de vários projetos 
de inclusão, como Oficina de Braile e de Li-
bras, Computação Especial, Empregabilidade 
da Pessoa com Deficiência, Praia Acessível, Bi-
blioteca Inclusiva, Multa Moral, Livre Caminho 
e Psicoterapia em Grupo. 

A Prefeitura de Avaré adquiriu uma Pick Up ze-
ro-quilômetro para atender as necessidades do 
seu Departamento de Manutenção da Iluminação 
Pública. O veículo é um modelo S-10, cabine sim-
ples, motor turbo diesel e câmbio manual, que foi 
entregue à frota municipal na última terça-feira, 23. 

Antes de ser liberada para os serviços, a camio-
nete deve receber a instalação de diversos acessó-

Manutenção da iluminação
pública conta com novo veículo

rios como   escadas, caixas para acomodação de 
equipamentos e material utilizado nas operações, 
além de outros dispositivos de segurança.

Com a aquisição, a Prefeitura retoma os inves-
timentos no setor, proporcionando melhores con-
dições de trabalho aos servidores e ampliando a 
capacidade de atendimento das ocorrências,  re-
duzindo consideravelmente o tempo de espera.

No Residencial Mário Bannwart
No último sábado, 20, a equipe da Unidade de 

Saúde da Família (USF IX) Doutor Roberto Maz-
zitelli Felisberto promoveu, no Residencial Mário 
Bannwart, evento para conscientização do público 
sobre a importância da saúde da mulher, o Outu-
bro Rosa. 

Houve na USF coleta de papanicolau, exames 
clínicos de mamas e fornecimento de guias de 
mamografia, além de atendimento odontológico. 
Também foram oferecidos serviços de estética, 
através de manicures e maquiadoras de uma es-
cola especializada, além de pintura facial para as 
crianças.

“Vale salientar a importância do movimento, 
como uma das melhores formas de prevenção e 
diagnóstico precoce do câncer de mama e de úte-
ro”, ressaltam os organizadores. 

SAÚDE

USF promove evento para celebrar o Outubro Rosa 
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Decreto nº 5.314, de 22 de Outubro de 2018.
(Reorganiza a Comissão Organizadora de Apoio às Delegações 

Esportivas 2018).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Art. 1º - Fica reorganizada, na forma abaixo, a Comissão Organiza-
dora de Apoio às Delegações Esportivas 2018:-
LEONARDO PIRES RIPOLI – Presidente; 
ADRIANA PEDROSO FERREIRA TAMASIA – Vice Presidente;
REGINALDO FRANCISCO DIAS – Tesoureiro;                
SANDRO OLIVEIRA DA CUNHA – Membro;
ELIANDRO ROGÉRIO BRAGA – Membro.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogado Decreto nº 5.109, de 09 de Março de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 22 de Outubro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

DECRETOS

Decreto nº 5.317, de  24 de Outubro de 2018.
(Dispõe sobre elevação  de vagas do Concurso Publico 004/2016 

– Professor Adjunto  e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, que o quadro do cargo público de Professor Adjunto , 
possui (100) cargos criados, (93) cargos providos e (07) cargos vagos, 
Considerando, a necessidade de suprir as vagas decorrentes das exo-
nerações dos servidores: Lucia Helena Cleto, Neusa Gomes Cardoso, 
Daniele Pereira Varraschin e Cláudia Cristina Rodrigues Marata;
Considerando , a demanda existente face aos afastamentos (licen-
ças, licença prêmio e outros) , além da atuação integral nos Proje-
tos das EMEBS, 
Considerando, necessidade da convocação de 04 (quatro) classi-
ficados de Professor Adjunto, para provimento de cargo publico, 
Considerando, que essas despesas contará para seu financiamen-
to com   recursos do FUNDEB,
Considerando, o que Decreto nº 4511, de 03 de junho de 2016, 
publicado na mesma data, homologa o resultado final do Concurso 
Publico nº 004/2016,de Professor Adjunto, prorrogado pelo Decreto 
nº 5174/2018 publicado em 30/05/2018 
D E C R E T A  : -
Artigo 1º - Fica elevada em mais 01 (uma) unidade o número de 
vaga de Professor Adjunto, do Concurso Público nº 004/2016.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de Outubro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.318, de 24 de Outubro de 2018.
(Dispõe sobre criação de CEI – Centro de Educação Infantil.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Artigo 1º - Fica criado o Centro de Educação Infantil Nadime Chi-
bani Mendes, localizado na Rua Antônio de Jesus, no Bairro São 
Rogério, nesta cidade.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de Outubro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.320, de 24 de Outubro de 2018.
(Dispõe sobre elevação de vagas em concurso público nº 001/2018-
Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, necessidade de convocação de 18 (dezoito) clas-
sificados de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil para provimento 
de cargo público, para atuar na Secretaria Municipal da Educação, 
para suprir a demanda de crianças existentes em lista de espera na 
central de vagas bem como a inauguração do centro de educação 
infantil localizado no bairro São Rogério
Considerando, que o quadro do cargo público de Auxiliar de De-
senvolvimento Infantil possui 240 cargos criados, 192 cargos ocu-
pados e 48 cargos vagos;
Considerando, a necessidade de suprir vagas decorrentes da inaugu-
ração do Centro de Educação Infantil localizado no bairro São Rogério;
Considerando, que o Decreto nº 5232, de 20 de Julho de 2018, 
publicado em 20/07/2018, homologa o resultado final do Concurso 
Público nº 001/2018;
D e c r e t a : -
Artigo 1º - Ficam elevadas em mais 18 (dezoito) unidades, o núme-
ro de vagas de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, do 
Concurso Público nº 001/2018.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de Outubro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO 

Decreto nº 5.321, de 24 de Outubro de 2018.
 (Dispõe sobre homologação de concessão e pagamento do Adicio-
nal de Qualificação aos Profissionais da Educação Básica, previsto 
no artigo 7º, inciso I e artigo 8º, incisos I, II e III e parágrafos 1º ao 9º, 

ambos da Lei Complementar nº 216, de 03 de maio de 2016.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO, as disposições previstas no artigo 7º, inciso I, 
do artigo 8º, incisos I, II e III e parágrafos 1º ao 9º, ambos da Lei 
Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016 e do Decreto Nº 
3.585 de 07 de junho de 2013, que concede Adicional de Qualifica-
ção aos profissionais da Educação Básica estáveis e em efetivo e 
integral exercício das funções inerentes ao seu cargo,
CONSIDERANDO, a análise da documentação comprobatória 
apresentada pelos Profissionais da Educação Básica, 
CONSIDERANDO, que após a homologação da Lei Complementar 
Nº 216, de 03 de maio de 2016, somente serão aceitos cursos presen-
ciais e ou “on line” ministrados pela Secretaria Municipal de Educação 
ou órgãos e instituições indicados e homologados pela SME,
CONSIDERANDO, o relatório final apresentado pela Comissão 
Técnica de Gestão de Carreiras da Educação Básica,
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam enquadrados nos percentuais para concessão 
do Adicional de Qualificação, de acordo com a somatória de horas 
apresentadas nos certificados analisados, os profissionais abaixo 
discriminados.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 1º de novem-
bro de 2018, observando-se o disposto nos artigos 7º e 8º da Lei 
Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 24 de  outubro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Portaria nº 9.584, de 24 de Outubro de 2018.
(Dispõe sobre enquadramento e ou reenquadramento 

dos Profissionais da Educação Básica.)

JOSELYR BENEDITO DA COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando suas atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, e
Considerando, o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar 
nº 216, de 03 de maio de 2016, publicada em 07 de maio de 2016, 
no Semanário Oficial nº 770 de 07/05/2016;
Considerando, a análise dos documentos comprobatórios exigidos 
para o enquadramento e ou reenquadramento;
Considerando a pertinência dos títulos ou diplomas vinculados às 
atribuições do cargo e ao campo de atuação;
Considerando o relatório final emitido pela Comissão de Gestão de 
Carreiras e Remuneração da Educação Básica,
RESOLVE 
Artigo 1º - Fica autorizada a implantação da alteração do Nível, 
mantendo-se o Grau no valor dos Vencimentos dos Profissionais 
da Educação Básica abaixo discriminados a partir do dia 01 de no-
vembro de 2018.

PORTARIAS

REGISTRE-SE     E     CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 24 de Outubro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

VAGAS DE EMPREGO
PAT - AVARÉ

ADMINISTRADOR DE FAZENDA - 01
CARPINTEIRO - 01
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO - 01
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO - 01
ENCARREGADO DE COLHEITA  - 01
FONOAUDIÓLOGO ( RECÉM FORMADO ) -01
GERENTE COMERCIAL - 01
INSPETOR DE QUALIDADE TÊXTIL (REVISOR OU COSTUREI-
RO)- 01
INSTALADOR DE ALARMES RESIDENCIAIS - 01
MESTRE DE OBRAS - 02
OPERADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA DE LARANJA -01
OPERADOR DE NEGÓCIOS - 01
PROMOTOR DE VENDAS - 01
TRABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL - 01
TRABALHADOR RURAL  - 01
TRATORISTA AGRÍCOLA (PULVERIZADOR EM CITRUS)  - 01
VENDEDOR INTERNO - 01
VENDEDOR PRACISTA  - 02
VAGAS DE EMPREGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) - 01
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  (PCD) - 01
EMPREGADORES: É necessário o cadastro da empresa, ou pes-
soa física, no endereço eletrônico maisemprego.mte.gov.br ou di-
retamente no PAT, para a colocação de vagas e processo seletivo. 
CANDITATOS: É necessário cadastrar-se no SISTEMA MAIS EM-
PREGO  ou WWW.EMPREGABRASIL.MTE.GOV.BR através da in-
ternet ou junto ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Você 
utilizará os seguintes documentos: PIS, NIT, PASEP, Bolsa famí-
lia, Cartão Cidadão, Carteira de Trabalho, RG/CPF/CNH. Estamos 
na Rua Bahia nº 1.580, centro, (Antigo Prédio da Justiça Federal). 
Maiores informações liguem 14-3732.1414.



EDIÇÃO 881 | AVARÉ, 26 DE OUTUBRO DE 2018 11

CONCURSO PÚBLICO



EDIÇÃO 881 | AVARÉ, 26 DE OUTUBRO DE 201812

CONVOCAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 045/2018 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando as justificativas conti-
das no ofício nº 598/2018/SME, quanto a necessidade de suprir 
as vagas decorrentes da exoneração por aposentadoria de Lucia 
Helena Cleto e exoneração de Neusa Gomes Cardoso, Daniele 
Pereira Varraschin Reis e Cláudia Cristina Rodrigues Maratta, con-
siderando a demanda existente face aos afastamentos (licenças, 
licença prêmio e outros), CONVOCA, classificados no Concurso 
Público 004/2016, para o cargo/função de Professor Adjunto, ho-
mologado através do Decreto nº 4511, de 03 de junho de 2016, 
publicado na mesma data, prorrogado pelo Decreto nº 5174/2018 
de 29/05/2018, publicado em 30/05/2018 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 imediatamen-
te posterior..
Classificação - Nome
25º GIOVANA JODAS PRECIPITO BERTIE
26º MARCIA MAGNA DA SILVEIRA DUTRA PEROTO
27º ANGELICA PATRICIA RICARDO
28º ADRIANA NOHARA
Local de Trabalho - Diversas unidades da rede municipal de ensino
Jornada de Trabalho - 30 horas semanais/ 135 mensais
(alterada através da LC 216, de 03 maio de 2016, publicada em 
07/05/2016 – artigo 4º)
Fonte de Recurso - Vinculado- FUNDEB
Estância Turística de Avaré, aos 26 de Outubro de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração 

DESCRIÇÃO DO CARGO - Compete ao Professor Adjunto: Lei 
2007/2016
Realizar a substituição eventual e temporária do PEB-I e PEB-II-
;Reger classes e ministrar aulas atribuídas a titulares de cargo nos 
casos de substituição temporária, assumindo todas as atribuições 
do docente substituído durante o período de substituição; Reger 
classes e ministrar aulas cujo número reduzido não justifique o pro-
vimento de cargos; Participar da elaboração da proposta pedagó-
gica da unidade escolar; Auxiliar na execução de material didático 
que subsidia a docência; Auxiliar o professor titular, em regência de 
classe; Atuar em processos de recuperação para alunos de menor 
rendimento; Orientar os alunos a realizarem as tarefas de pesquisa 
e outras atividades; Executar demais atribuições correlatas esta-
belecidas pelo diretor da escola ou pela Secretaria Municipal de 
Educação; Atuar no exercício da docência, em regime de substi-
tuição e ou como auxiliar de classe do PEB I, do PEB II e para o 
reforço escolar.
REQUISITO - Graduação completa em curso superior de licencia-
tura plena em Pedagogia com habilitação específica ou em curso 
Normal Superior (DIPLOMA AUTENTICADO) 
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 -Graduação em curso supe-
rior de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica 
ou em curso Normal 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
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 046/2018 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas no 
Ofício nº 506/2018-SME considerando a necessidade de suprir a de-
manda de crianças existentes em lista de espera na central de vagas 
bem como a inauguração do centro de educação infantil localizado no 
bairro São Rogério, classificados do Concurso Publico 001/2018, ho-
mologado através do Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, 
publicado em 20 de Julho de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, 
para o cargo/função de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFAN-
TIL, 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 médi-
cos 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
14º KATIA REGINA BENEDICTO GUERRA
15º PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA
16º LUCIANY DOS SANTOS SOUZA
17º LORIÊ TAVARES DA ROCHA
18º ACSA COSTA DE MELO RIBEIRO
19º JOSIANE DA SILVA
20º FRANCIELE FERREIRA BENTO
21º CAMILA VICTORIA DA SILVA
22º ANA TRINDADE DA SILVA
23º MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA CORDEIRO
24º ELIANA DA SILVA ANDRADE
25º TATIANA FRAGOZO PEREIRA ANDRADE
26º ANA CRISTINA BUENO
27º PRISCILA SORAIA DO NASCIMENTO
28º ADRIANA GOMES LIRA LEAL
29º GESSICA LUANA SILVA CAMPOS
30º MARIA EDINEIA FERRAZ RODRIGUES
31º SANDRA RODRIGUES
Estância Turística de Avaré, aos 26 de Outubro de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO (L.C. 216/2016) - Compreende 
as tarefas que se destinam a atendimento às crianças em suas ne-
cessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene, recreação, ga-
rantindo seu bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, 
visando a alfabetização e o desenvolvimento educacional. 
REQUISITO  (L.C. 216/2016) - ENSINO MÉDIO COMPLETO COM 
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO OU CURSO 
DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA
LOCAL DE TRABALHO - CEIs
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 – conclusão autenticada de 
habilitação específica para o magistério ou diploma frente e verso 
autenticado de licenciatura plena de pedagogia
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis 
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá 
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de con-
trato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/
emprego público

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 ferramentas, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atendimentos da Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Boareto & Ruiz Ltda. ME
Empenho(s): 8992, 8993/2018
Valor: R$  5.330,81
Avaré, 25 de outubro de 2018

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 fornecimento de peito de frango, tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento a 
Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Delta Distribuidora Comercial Ltda
Empenho(s): 14771/2018
Valor: R$ 863,94
Avaré, 25 de outubro de 2018

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 locação de máquinas   multifuncionais 
a laser, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s): 9003, 9005, 9006, 9007/2018
Valor: R$ 4.350,48
Avaré, 25 de outubro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de assentamento de guia e repa-
ros para lajotas, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atendimentos da Secretaria Municipal de  Serviços.
Fornecedor: RGM Industria e Comercio Ltda Me
Empenho(s): 8369/2017
Valor: R$  3.250,00
Avaré, 25 de outubro de 2018

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 para 
pagamento por se tratar de serviço de guincho, tal quebra de or-
dem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Educação.
Fornecedor: Roberto Bovo 
Empenho(s): 11010/2018
Valor: R$ 500,00
Avaré, 25 de outubro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVAS

CONVOCAÇÃO Nº 002/2018
Em cumprimento ao Decreto nº 5058 de 03 de Janeiro de 2018 em 
seu Artigo nº 19,§2º,  Inciso III:

Fica convocado o servidor César Libaneo de Souza, motorista, ins-
crito na Matrícula Funcional nº 092, para que apresente ao Depar-
tamento de Análise e Conferência, no prazo de até 72 horas a con-
tar da data de publicação, as correções solicitadas através da CI  
nº 481708, referente ao Requerimento de Adiantamento nº 360/18.

Estância Turística de Avaré, 30 de agosto de 2018.
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LICITAÇÃO
JUSTIFICATIVA

 (inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de peças  para retroescava-
deira B90B New Holand e  komatsu WA 180, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atendimentos da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: West Parts Peças e Lubrificantes Eireli
Empenho(s): 5383, 5384, 5385, 5382, 5881, 5880, 5861, 5860, 
7640, 9017, 9046, 9018,10685/2018
Valor: R$  98.924,07
Avaré, 25 de outubro de 2018

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 fornecimento de óleo diesel, gasolina 
comum e etanol, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para o abastecimento da Frota Municipal.
Fornecedor: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.
Empenho(s): 14413, 9701, 10687, 11366, 11135, 11136, 12524, 
12934, 14060, 14240, 14261, 14062, 14189, 14339, 14061, 
14262/2018 
Valor: R$ 331.190,00
Avaré, 26 de Outubro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica para 
pagamento de fornecimento de tinta e material de pintura, tal que-
bra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços e a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.
Fornecedor: Depósito de Tintas Avaré Ltda.
Empenho(s): 5871, 7016, 7017, 7339, 7657, 9307, 9659, 9308, 
10673, 11381, 11382, 12389/2018
Valor: R$ 13.487,76
Avaré, 26 de Outubro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 16261, 16194/2018 
Valor: R$ 10.260,75
Avaré, 26 de Outubro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de conserto de equipamento 
de medição de stress térmico TGD-400, tal quebra de ordem cro-
nológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de 
Administração.
Fornecedor: Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda
Empenho(s): 14378/2018
Valor: R$ 3.830,77
Avaré, 26 de Outubro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

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 materiais diversos, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a  Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços e a Secretaria Municipal de 
Esportes.
Fornecedor: Isolina Vaz Pavão ME
Empenho(s): 9039, 9038, 9660, 9733, 9770, 9309, 9310, 12539, 
12540, 12538, 14375/2018
Valor: R$ 102.682,42
Avaré, 26 de Outubro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
 Prefeito 

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 com impressos, tal 
quebra de ordem é necessária para atender a Secretaria Municipal 
de Saúde.
Fornecedor: Marquinhos Artes Gráficas Ltda EPP
Empenho(s): 2390/2018
Valor: R$ 8.100,45
Avaré, 26 de Outubro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender pacientes por 
mandado judicial e atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Medicam – Medicamentos Campinas Ltda EPP
Empenho(s): 16431, 16433, 16435, 16430, 16434, 16432/2016; 
18599, 18553/2017; 1878, 869, 3647, 868, 4037, 4282, 3651, 3598, 
3595, 3594, 2237, 2238, 5661, 5660, 9428/2018
Valor: R$ 68.028,63
Avaré, 26 de Outubro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de van, tal quebra de ordem é 
necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: OK – Distribuidora de Veículos e Peças Ltda
Empenho(s): 5675/2018
Valor: R$ 44.000,00
Avaré, 26 de Outubro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 16191, 16196/2018
Valor: R$ 1.874,80
Avaré, 26 de Outubro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

AVISOS DE EDITAIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 021/18 – PROCESSO Nº. 490/18

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de ma-
teriais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de muros de 
arrimo no Bairro Camargo, conforme edital.
Data de Encerramento: 29 de novembro de 2018 às 09:30 horas, Dep. Li-
citação.
Data de abertura: 29 de novembro de 2018 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 Turís-
tica de Avaré, 26 de outubro de 2.018 – Érica Marin Henrique – Presidente 
da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 175/18 – PROCESSO Nº. 487/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Aquisição de Máquina de Corte de asfalto para a manutenção de 
Vias Públicas Municipais
Recebimento das Propostas: 06 de novembro de 2.018 das 14 horas até 20 
de novembro de 2.018 às 08 horas
Abertura das Propostas: 20 de novembro de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 20 de novembro de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax 
(14)3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 26 de outubro de 2018 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 176/18 – PROCESSO Nº. 488/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tiras reagentes com 
aparelhos de glicosímetro em comodato
Recebimento das Propostas: 07 de Novembro de 2.018 das 10 horas até 22 
de Novembro de 2.018 às 08 horas
Abertura das Propostas: 22 de Novembro de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 22 de Novembro de 2.018 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, 26 de Outubro de 2.018 – Andréia de Fátima Fragoso – 
Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 177/18 – PROCESSO Nº. 489/18
 EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de colchão caixa de ovo
Recebimento das Propostas: 12 de Novembro de 2.018 das 10 horas até 27 
de Novembro de 2.018 às 08 horas
Abertura das Propostas: 27 de Novembro de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 27 de Novembro de 2.018 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, 26 de Outubro de 2.018 – Andréia de Fátima Fragoso – 
Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 178/18 – PROCESSO Nº. 511/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de supermer-
cado para atender o Corpo de Bombeiros de Avaré
Recebimento das Propostas: 08 de novembro de 2.018 das 14 horas até 22 
de novembro de 2.018 às 08 horas
Abertura das Propostas: 22 de novembro de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 22 de novembro de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax 
(14)3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 26 de outubro de 2018 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 179/18 – PROCESSO Nº. 512/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI.

Objeto: Aquisição de fogões para Secretaria de Educação.
Recebimento das Propostas: 13 de novembro de 2.018 das 14 horas até 27 
de novembro de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 27 de novembro de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 27 de novembro de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax 
(14)3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 26 de outubro de 2018 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 162/18 – PROCESSO Nº. 491/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de camisetas para alunos do PROERD, setor de ambulân-
cias e eventos esportivos
Data de Encerramento: 09 de novembro de 2.018 das 09h30min às 10 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de novembro de 2.018 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 Turísti-
ca de Avaré, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 163/18 – PROCESSO Nº. 492/18

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de botas para o SAMU e Polícia Militar
Data de Encerramento: 14 de novembro de 2.018 das 09h30min às 10 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de novembro de 2.018 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, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 164/18 – PROCESSO Nº. 493/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gás para a Se-
cretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Data de Encerramento: 14 de novembro de 2.018 das 14h30min às 15 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de novembro de 2.018 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, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 165/18 – PROCESSO Nº. 494/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais gráfi-
cos para as unidades de saúde e setor de ambulância
Data de Encerramento: 19 de novembro de 2.018 das 14h30min às 15 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de novembro de 2.018 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, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 166/18 – PROCESSO Nº. 495/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de protetor solar 
para os agentes comunitários
Data de Encerramento: 20 de novembro de 2.018 das 14h30min às 15 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de novembro de 2.018 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, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 167/18 – PROCESSO Nº. 496/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição, recarga e teste hidrostá-
tico para extintores da municipalidade
Data de Encerramento: 21 de novembro de 2.018 das 09h30min às 10 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de novembro de 2.018 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, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 168/18 – PROCESSO Nº. 497/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de óculos para 
pacientes cadastrados através de avaliação social
Data de Encerramento: 21 de novembro de 2.018 das 14h30min às 15 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de novembro de 2.018 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, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 169/18 – PROCESSO Nº. 498/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa 
para serviços de manutenção, fornecimento de pneus e óleos para as viatu-
ras do Corpo de Bombeiros
Data de Encerramento: 22 de novembro de 2.018 das 09h30min às 10 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 22 de novembro de 2.018 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 Turísti-
ca de Avaré, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 170/18 – PROCESSO Nº. 499/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de gás para a piscina municipal, serviços dr acolhimento 
institucional e casa de passagem
Data de Encerramento: 22 de novembro de 2.018 das 14h30min às 15 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 22 de novembro de 2.018 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, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 171/18 – PROCESSO Nº. 500/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de móveis de escritório para a Secretaria Municipal de 
Comunicação
Data de Encerramento: 23 de novembro de 2.018 das 09h30min às 10 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de novembro de 2.018 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, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 172/18 – PROCESSO Nº. 501/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Aquisição de veículo para transporte sanitário eletivo para a Secre-
taria Municipal de Saúde
Data de Encerramento: 26 de novembro de 2.018 das 09h30min às 10 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de novembro de 2.018 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, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 173/18 – PROCESSO Nº. 502/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de estantes de aço 
para o Arquivo Municipal
Data de Encerramento: 26 de novembro de 2.018 das 14h30min às 15 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de novembro de 2.018 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, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 174/18 – PROCESSO Nº. 503/18
COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais elétri-
cos para uso na iluminação pública
Data de Encerramento: 27 de novembro de 2.018 das 09h30min às 10 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de novembro de 2.018 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, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/18 – PROCESSO Nº 505/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de troféus.
Data de Encerramento: 09 de novembro de 2.018 das 14h30min às 15 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de novembro de 2.018 às 15 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 Tu-
rística de Avaré, 26 de outubro de 2.018 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 176/18 – PROCESSO Nº 506/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de Preços para eventual locação futura de fechamento e 
gradil.
Data de Encerramento: 12 de novembro de 2.018 das 13h30min às 14 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de novembro de 2.018 às 14 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, 26 de outubro de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 177/18 – PROCESSO Nº 507/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Aquisição de 01 (um) aparelho de raio X para o Pronto Socorro Mu-
nicipal.
Data de Encerramento: 27 de novembro de 2.018 das 14h30min às 15 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de novembro de 2.018 às 15 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, 26 de outubro de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 178/18 – PROCESSO Nº 508/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de cestas de natal 
para o Fundo Social de Solidariedade.
Data de Encerramento: 28 de novembro de 2.018 das 09h30min às 10 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de novembro de 2.018 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, 26 de outubro de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 179/18 – PROCESSO Nº. 513/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa 
para serviços de agrimensura e topografia
Data de Encerramento: 28 de novembro de 2.018 das 14h30min às 15 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de novembro de 2.018 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, 26 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/18
PROCESSO Nº. 442/18

Objeto: Aquisição de access point para o Gabinete.
Data de Encerramento: 13 de novembro de 2.018 das 14h30min às 15 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de novembro de 2.018 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, 25 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 148/18
PROCESSO Nº. 445/18

ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de pintura geral 
no conjunto do monumento Cristo Redentor
Data de Encerramento: 12 de novembro de 2.018 das 14h30min às 15 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de novembro de 2.018 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, 25 de outubro de 2.018 – Crislaine Aparecida Santos – 
Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 144/18 – PROCESSO N° 441/18

Considerando os questionamentos de diversas empresas, o Senhor ABE-
LARDO FERREIRA MENDES, Secretário Municipal de Serviços, 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 12 de novembro de 2018, às 10 horas para 
início da sessão. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de outubro 
de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 149/18 – PROCESSO N° 446/18
Considerando questionamento da empresa Automec Comércio de Veículos 
Novos e Usados Ltda, o Senhor ABELARDO FERREIRA MENDES, Secre-
tário Municipal de Serviços, 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 13 de novembro de 2018, às 10 horas para 
início da sessão. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de outubro 
de 2018.

TERMO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 157/18 – PROCESSO N° 451/18

CONSIDERANDO solicitação de esclarecimentos das empresas Gabee 
Foods Comercio de Limentos Eirelli EPP e Ricardo Rubio EPP, referente ao 
Processo em epígrafe, a Senhora ANDRÉIA DE FÁTIMA FRAGOSO, Pre-
goeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a suspensão 
da abertura do Processo em epígrafe SINE DIE até que seja analisada os 
esclarecimentos ao edital. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de 
Outubro de 2.018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 161/18 – Processo n° 473/18
CONSIDERANDO que foi verificado divergências nas cotações, requisição e 
termo de referência, o Senhor ABELARDO FERREIRA MENDES, Secretário 
Municipal de Serviços, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a 
suspensão da abertura do Processo em epígrafe SINE DIE até que todos os 
atos sejam sanados. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de outubro 
de 2.018

ADJUDICAÇÃO
Chamamento Público nº. 010/18 – Processo nº. 419/18

Fica ADJUDICADO o Chamamento Público 010/18 à empresa CLÍNICA 
MARCOS GALATI DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S LTDA, no valor glo-
bal de R$ 60.000,00, para o Credenciamento de empresa para prestação de 
serviços de 100 consultas médicas mensais na área de otorrinolaringologia, 
com base na Lei Municipal 1209/09, alterada pelas leis 1.496/11, 1.708/13 e 
1655/13 e Lei Municipal n° 1.998 de 12 de abril de 2.016. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 24 de outubro de 2.018 – Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº. 136/18 – Processo nº. 429/18
Fica adjudicado a Empresa YASMIN CORREIA ANUNCIATO 36813779877 
com valor total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), objeti-
vando a contratação de empresa para a prestação de serviços de aulas de 
libras para a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 
adjudicado em: 20/10/2018.



EDIÇÃO 881 | AVARÉ, 26 DE OUTUBRO DE 2018 15
Pregão Presencial nº 140/18 – Processo nº. 437/18

Fica adjudicado a Empresa IRMÃOS CAMARGO LOCAÇÃO LTDA ME com 
valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), objetivando a contratação de empresa 
para a prestação de serviços de caminhão muck – adjudicado em: 11/10/2018.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
Chamamento Público nº. 010/18 – Processo nº. 419/18

Fica HOMOLOGADO o Chamamento Público 010/18 à empresa CLÍNICA 
MARCOS GALATI DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S LTDA, para o Cre-
denciamento de empresa para prestação de serviços de consultas médicas 
na área de otorrinolaringologia, com base na Lei Municipal 1209/09, alterada 
pelas leis 1.496/11, 1.708/13 e 1655/13 e Lei Municipal n° 1.998 de 12 de 
abril de 2.016. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de outubro de 
2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o disposto no 
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa 
YASMIN CORREIA ANUNCIATO 36813779877, referente a contratação de 
empresa para a prestação de serviços de aulas de libras para a Secretaria 
Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relativa ao Pregão Presen-
cial nº. 136/18 – Processo nº. 429/18. Homologado em: 22/10/2018.

Itamar de Araújo – Secretário Municipal da Fazenda 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 CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA 
EIRELI, referente a aquisição de veículos para a Secretaria Municipal da 
Fazenda, relativa ao Pregão Presencial nº. 138/18 – Processo nº. 431/18. 
Homologado em: 11/10/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Tu-
rística 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 CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA 
EIRELI, objetivando a aquisição de ambulância para a Secretaria Municipal 
de Saúde, relativa ao Pregão Presencial nº. 139/18 – Processo nº. 434/18. 
Homologado em: 15/10/2018.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da Estância 
Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo De-
creto 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 IRMÃOS CAMARGO LOCAÇÃO 
LTDA ME, referente a contratação de empresa para prestação de serviços 
de caminhão muck, relativa ao Pregão Presencial nº. 140/18 – Processo nº. 
437/18. Homologado em: 17/10/2018.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da Estância 
Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo De-
creto 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 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS 
LTDA, referente a aquisição de talonários de requisição de saída de material 
no Almoxarifado Central, relativa ao Pregão Presencial nº. 141/18 – Proces-
so nº. 438/18. Homologado em: 17/10/2018.

Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa VITTAFLEX 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA EPP, referente 
a aquisição de itens de cama, mesa e banho para diversos locais da Secre-
taria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 142/18 – Processo nº. 439/18. Homologado em: 18/10/2018.

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Modalidade: Chamamento Público nº. 010/18 – Processo nº. 419/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CLÍNICA MARCOS GALATI DE OTORRINOLARINGOLOGIA 
S/S LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços de con-
sultas médicas na área de otorrinolaringologia – 100 consultas por mês, 
com base na Lei Municipal 1209/09, alterada pelas leis 1.496/11, 1.708/13 e 
1655/13 e Lei Municipal n° 1.998 de 12 de abril de 2.016.
Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/10/2.018.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 136/18 – Processo nº. 429/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: YASMIN CORREIA ANUNCIATO 36813779877
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de aulas de 
libras para a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Valor Global: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/10/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 138/18 – Processo nº. 431/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI
Objeto: Aquisição de veículos para a Secretaria Municipal da Fazenda
Valor Global: R$ 103.780,00 (cento e três mil setecentos e oitenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/10/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 139/18 – Processo nº. 434/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI
Objeto: Aquisição de ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde
Valor Global: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 15/10/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 140/18 – Processo nº. 437/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: IRMÃOS CAMARGO LOCAÇÃO LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de caminhão 
muck
Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/10/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 141/18 – Processo nº. 438/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA
Objeto: Aquisição de talonários de requisição de saída de material no Almo-
xarifado Central
Valor Global: R$ 5.830,00 (cinco mil oitocentos e trinta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/10/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 142/18 – Processo nº. 439/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VITTAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COL-
CHÕES LTDA EPP
Objeto: Aquisição de itens de cama, mesa e banho para diversos locais da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Valor Global: R$ 24.129,80 (vinte e quatro mil cento e vinte e nove reais e 
oitenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 18/10/2018

TERMO ADITIVO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/17 – PROCESSO N° 038/17 
(Contrato n° 025/17), fica aditado o valor total de R$ 472.875,00 (Quatrocen-
tos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais) com a empresa 
RÁPIDO SUMARÉ LTDA, o que corresponde a aproximadamente 25% (Vin-
te e cinco por cento) do total do contrato, o que objetiva o serviço de recar-
gas de Cartão Magnético para passe Escolar. Assinatura do Termo Aditivo: 
22/10/2.018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/18 – PROCESSO Nº 096/18 (Contrato nº 
118/18), fica aditado o valor total de R$ 36.060,00 (Trinta e seis mil e ses-
senta reais) com a empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA, o que corresponde a 
aproximadamente 2,69% (Dois vírgula sessenta e nove por cento) do total 
do contrato, o que objetiva o fretamento diário de veículos tipo convencional, 
com motorista para o transporte diário na área urbana e rural de Avaré. Assi-
natura do Termo Aditivo: 08/10/2.018.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 026/18 – PROCESSO Nº 058/18 (Contrato nº 089/18), que faz entre si 
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a EMPRESA JORNALÍSTICA 
JORNAL REGIONAL LTDA EIRELI, objetivando a prestação de serviço e 
fornecimento de materiais para a emissão do “Semanário Oficial da Estância 
Turística de Avaré”, com prorrogação do prazo até 06 de novembro de 2.018. 
Josená Bijolada Araújo – Secretário Municipal da Comunicação da Estância 
Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 
006/16 – PROCESSO N° 047/16 (Contrato n° 087/16), que faz entre si a 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa A. FERNANDEZ EN-
GENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando o fornecimento de mão 
de obra, materiais, máquinas, equipamentos e serviços para execução da 
obra de drenagem para contenção de erosão urbana, com prorrogação do 
prazo até 10 de janeiro de 2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal 
de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023/18 – PROCESSO N° 162/18 

(CONTRATO Nº 124/18)
Considerando a Requisição n° 04382/18 enviada pela Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvimento Social que solicita a rerratificação da 
Cláusula Sexta do Contrato, motivo pelo qual os atos praticados por este 
setor deverão ser rerratificados e assinado pela Secretária Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social, conforme Decreto n° 4.813/17 e pelo 
locador.
Onde se lia: 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
(…) A despesa com o pagamento do referido objeto está prevista na seguinte 
dotação orçamentária:
08.02.01.3.3.90.36.00.08.243.4017.2513.951, sendo R$ 50.399,98 (Cin-
quenta mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).
Agora se leia: 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
(…) A despesa com o pagamento do referido objeto está prevista na seguinte 
dotação orçamentária:
08.02.01.3.3.90.36.00.08.243.4017.2513.951 – R$ 29.399,98 (Vinte e nove 
mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos);
08.02.01.3.3.90.36.00.08.243.4017.2513.950 – R$ 21.000,00 (Vinte e um mil 
reais);
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/18 – PROCESSO Nº 307/18 
DO TERMO DE ALTERAÇÃO Nº 332/18 (CONTRATO Nº 275/18)

Considerando a Requisição nº04433/18 da Secretaria Municipal da Saúde 
que solicita a rerratificação da despesa orçamentária para a complementa-
ção da dotação orçamentária para suprir o período de 13/12 a 31/12/2.018, 
motivo pelo qual os atos praticados por este setor deverão ser rerratifica-
dos e assinados pelo Secretário Municipal da Saúde, conforme Decreto 
nº4.813/17 e pelos locadores.
Onde se lia: 
(…) A despesa com o pagamento do referido objeto está prevista na seguinte 
dotação orçamentária:
07.01.01.3.3.90.36.00.10.122.1009.2039.457, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais).
As despesas decorrentes do ano seguinte correrão por conta de dotação 
orçamentária consignada na Lei do Orçamento do Exercício de 2019, expe-
dida pela Secretaria Municipal da Saúde com autorização do Departamento 
de Contabilidade, sendo de responsabilidade da Secretaria solicitante enca-
minhar ao Departamento de Licitações a reserva orçamentária para comple-
mentar o presente contrato, no valor de R$ 28.000,00(Vinte e oito mil reais).
(…)
Agora se leia: 
(…) A despesa com o pagamento do referido objeto está prevista na seguinte 
dotação orçamentária:
07.01.01.3.3.90.36.00.10.122.1009.2039.457, sendo R$ 22.533,33 (vinte e 
dois mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
As despesas decorrentes do ano seguinte correrão por conta de dotação 
orçamentária consignada na Lei do Orçamento do Exercício de 2019, expe-
dida pela Secretaria Municipal da Saúde com autorização do Departamento 
de Contabilidade, sendo de responsabilidade da Secretaria solicitante en-
caminhar ao Departamento de Licitações a reserva orçamentária para com-
plementar o presente contrato, no valor de R$ 25.466,67 (Vinte e cinco mil, 
quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).(…)
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, aos 19 de outubro de 2.018

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o Contrato n° 154/18, referente ao 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/17 – PROCESSO N° 076/17, que origi-
nou a contratação da empresa NAVARRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA, para 
a locação de bipap com fornecimento de insumos para atender de mandado 
judicial da paciente, de acordo com o artigo 78, inciso XVII c/c artigo 79, inci-
so II, §1° da Lei 8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão em: 19/10/2.018.

Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o Contrato n° 432/18, referente a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 085/18 – PROCESSO Nº 436/18, objetivan-
do a contratação de empresa responsável pelo fornecimento de leite em pó 
integral para merenda escolar e refeições dos internos dos equipamentos 
municipais, de acordo com o artigo 79, inciso II da Lei 8.666/93. Assinatura 
do Termo de Rescisão em: 22/10/2.018.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 
088/18 – PROCESSO Nº. 463/18, objetivando a contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviço em manutenção preventiva e corretiva 
em rádio comunicador do SAMU Regional de Avaré, conforme preceitua o 
artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93. Revogada em: 24/10/2018 – Ros-
lindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística 
de Avaré.

Fica REVOGADO os lotes 17, 18, 47 e 48 desertos do PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 140/18 – PROCESSO N° 392/18, que tem por objeto registro para 
eventual aquisição de material de escritório para todos os setores da Saúde, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 23/10/2.018. Roslindo Wil-
son Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 
169/18 – PROCESSO N° 479/18, que tem por objeto aquisição de tubo de 
aço carbono, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 27/10/2.018. 
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços.

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 026/18 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/18 – ATA DE RE-
GISTRO: 125/18
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa 
para manutenção e conservação em prédios públicos municipais da Secre-
taria Municipal de Educação, conforme edital.
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS
6.1. Os preços que vigorarão na Ata de Registro de Preços, corresponderão 
aos custos unitários constantes do ANEXO II, aos quais aplicar-se à Taxa 
Final de 19,67% (dezenove vírgula sessenta e sete por cento) e quando for 
o caso o reajuste econômico previsto no item 7. Tais preços constituirão, a 
qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita 
execução dos serviços, e pelo pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras despesas.
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 19/04/2018



Nos próximos dias a Prefeitura deve concluir 
uma importante obra estrutural que vai reabrir o 
antigo acesso do bairro Royal Park à rodovia SP-
255, trecho interditado há mais de 8 anos, desde 
que a tubulação que canalizava as águas do ri-
beirão ali existente ter sido destruída por fortes 
chuvas. Sem o dispositivo, o trânsito de veículos e 
pedestres pela   em direção à SP 255 ficou inter-
rompido, obrigando grande parte dos moradores 
a percorrer um longo caminho para sair do bairro.

Nas últimas semanas, funcionários da Secretaria 

Acesso do Royal Park a SP-255 
está sendo recuperado

Municipal de Serviços recuperaram o trecho toma-
do pela erosão e ali instalaram nova tubulação com 
estruturas internas e externas reforçadas, a fim de 
garantir a retomada do fluxo normal do ribeirão. 

 A próxima etapa é concluir a compacta-
ção do solo sobre a tubulação e a aplicação 
do cascalhamento para a liberação do trecho, 
o que facilitará o tráfego dos moradores do 
bairro. Isso deve ocorrer assim que cessarem 
as chuvas do período.
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MEIO AMBIENTE 

Alunos ouvem palestras 
sobre a importância da 
coleta seletiva

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
vem desenvolvendo palestras na Rede Muni-
cipal de Ensino sobre a importância da recicla-
gem para o meio ambiente e da coleta seletiva. 
As atividades abrangem mais de 10 escolas mu-
nicipais e atingem cerca de 2.300 alunos.

Os temas fazem parte das ações de educa-
ção ambiental, que tem como foco a “Sensibili-
zação e Mobilização para a Coleta Seletiva”, do 
Programa Município Verde Azul (PMVA). 

Segundo os dirigentes do setor, a educa-
ção ambiental é um processo onde os alunos 
aprendem a ter responsabilidade com o meio 
ambiente e também que parte desse material 
pode ser reaproveitado. Já a coleta seletiva, se 
bem organizada, pode envolver e gerar renda 
para muitos trabalhadores, além de reduzir a 
quantidade de lixo diária nos aterros sanitários, 
aumentando, assim, sua vida útil.

 

Obras na Alameda Ângelo Contrucci


