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CIDADE LIMPA

Campanha estimula a limpeza
de terrenos particulares

Com o propósito de refor-
çar a conservação de bairros,
o governo municipal quer
conscientizar donos de terre-
nos sobre sua responsabili-
dade de cuidar do imóvel,
fazendo a roçada e limpeza

regularmente. Proprietários
serão notificados para efetu-
ar a limpeza em até 15 dias.
Caso não seja feito, a Secre-
taria de Serviços fará a roça-
da e haverá aplicação de mul-
ta. Página 7

DIA DO
TRABALHADOR

1º de maio
terá grande

festa no
CAIC

Página 6

ECONOMIA

Congresso da ABQM
gera emprego e renda

Mão de obra da cidade é
aproveitada no evento

Página 5

FIM DE SEMANA

Música ao vivo anima o
Largo do Mercado e o Horto

Confira a programação.  Página 12



SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel.  3732-2603

Viviane Maria Alves Mendes
Rua Carmen Dias Faria, 2161

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Tel.  3711-2572
José Ricardo Cardozo Barreto

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - Cel. (11)99986-6438
Miguel Ignatios

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500
Lucas da Silva Mota

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

CULTURA - Tel. 3711-2556 | 3732-5057
Gilson Câmara Filgueiras

Rua Rio de Janeiro, 1763 Centro

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Tel. 3732-8844
Sandra Ribeiro Rosa Antonio

Rua Ceará, 1393 Centro

EDUCAÇÃO - Tel. 3711-2211
Lúcia Helena Lélis Dias

Rua Pernambuco, 1065 Centro

ESPORTES E LAZER - Tel. 3732-0756
Clayton Falanghe Macário

Rua Carmem Dias Faria, 1085 Bairro Alto

FAZENDA - Tel. 3711-2545 | 3711-2566
Waldir Rodrigues Alves

Rua Rio Grande do Sul, 1810

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - Tel. 3731-2658
Maísa Grassi Novaes

Rua Maranhão, 1578 Centro

GESTÃO PÚBLICA - Tel. 3711-2500
Hadel Aurani

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

GOVERNO - Tel. 3711-2500
José Bastos Cruz Sobrinho

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Tel. 3711-2534 | 3711-2546
Aparecido Fernandes Jr.

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559
Julio Ruffin Pinhel

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

OBRAS | HABITAÇÃO
Tel. 3711-1340 | 3711-2543 | 3711-2544

Paulo Henrique Ciccone
Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
Tel. 3711-2548 | 3711-2567

João José Dalcim
Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

SAÚDE - Tel. 3711-1430
Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar

Rua Carmen Dias Faria, 2111

SERVIÇOS - Tel. 3711-1340 | 3711-2543 | 3711-2544
Ricardo Aurani

Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

TURISMO - Tel. 3732-8009
Fernando Peixoto Alonso

Praça Romeu Bretas s/n (Prédio Concha Acústica)
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CALENDÁRIO DE EVENTOS

Fique por dentro

25 Bem Vindo Turista! 09h PIT
25 Coreto Cultural – Música Instrumental

na praça 10h e 15h Praça da Independência – Largo do Mercado
26 Horto Encanto 15h30 Horto Florestal de Avaré
26 Encontro de Violeiros 16h às 22h Centro Comunitário do Jardim Brasil
28 Cine Pipoca 09h e 14h Biblioteca Municipal – Sala de Cinema

Nelson Pala
29 Sarau Caipira 19h30 Biblioteca Municipal – Sala de Leitura

Herculiano Pires
01 1º de Maio com Artes 13h às 18h Bosque do CAIC
01 IV Circuito Sesc de Artes 17h às 22h Largo São João
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FALECIMENTOS
PERÍODO DE

15/04/14 A 23/04/2015

BENEDITO DE FREITAS
*28/01/1983 +15/04/2015
BENEDITA DIAS GONZAGA
*15/01/1929 +16/04/2015
RUBENS APARECIDO BERNARDINO LOPES
*01/08/1948 +17/04/2015
ÂNGELA LOUREIRO DA SILVA
*18/11/1928 +18/04/2015
ANTONIA MARIA DE QUADROS FAGUNDES
*13/07/1947 +20/04/2015
CRISTIANO DE AMARAL GAIOTTO
*10/09/1986 +20/04/2015
MARCILIO ANTONIA DE CASTILHO
*10/12/1937 +21/04/2015
FORTUNATA DA SILVA BARBOSA
*10/08/1939 +22/04/2015
DIVINA GANDOLPHO TARTAGLIA
*22/10/1916 +23/04/2015
THAMELA ISABELY FREITAS DE SOUZA
*09/10/2013 +23/04/2015
LINDOLFO JUSTIMIANO
*27/01/1938 +23/04/2015

As Secretarias Municipais de Cultura e de Meio
Ambiente, em parceria com a Faculdade Eduvale,
por intermédio da ONG Terra Cycle, estão promo-
vendo uma campanha de arrecadação de esponjas
de lavar louças usadas.

O material será enviado para a fábrica Scoth Brite
e as esponjas podem ser de qualquer marca e cor.
Cada peça obtida está avaliada em dois centavos e
o montante arrecadado terá o seu valor oferecido
para uma instituição assistencial do município.

Os envolvidos na campanha passarão recolhen-

AMBIENTE CULTURAL

Parceria arrecadará esponjas
de louças para reciclagem
Projeto social terá renda oferecida para instituição assistencial

do nos estabelecimentos que tiverem uma quan-
tidade razoável, como bares, restaurantes e simi-
lares. Os interessados em colaborar podem ligar
para a Biblioteca Municipal Professor Francisco
Rodrigues dos Santos (telefone 3733-6004) para
agendar a coleta do material.

As esponjas não serão coletadas por recicladores
convencionais, somente pelas pessoas envolvidas
na campanha que faz parte das atividades do 1º Am-
biente Cultural e da Semana do Meio Ambiente. Até
1º de junho, os postos de arrecadação funcionam na
Biblioteca Municipal (CAIC Djanira) e na Casa de Ar-
tes e Artesanato (Rua Rio Grande do Sul, 1793).



LICITAÇÃO

Aviso de Edital
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/15 - PROCESSO Nº. 188/15

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
para exames cardiológicos para pacientes cadastrados na Se-
cretaria da Saúde.
Data de Encerramento: 11 de maio de 2015  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 11 de maio de 2015  às 10:00 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, 17 de abril de 2015 -
Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/15 - PROCESSO Nº. 142/15
Objeto: Contratação de ME, EPP e MEI para aquisição de material
esportivo para diversas modalidades da SEME.
Recebimento das Propostas: 28 de abril de 2015 das 10hs até 11
de maio de 2015 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 11 de maio de 2015  das 09:00 às 11:00 horas.
Início da Sessão: 11 de maio de 2015  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 225 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 23 de abril de 2015 - Franciele
Lopes Nogueira - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 066/15 - PROCESSO Nº. 190/15
Objeto: Contratação de ME, EPP e MEI para aquisição de piso
plástico com encaixe.
Recebimento das Propostas: 29 de abril de 2015 das 8hs até 19
de maio de 2015 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 19 de maio de 2015  das 09:00 às 11:00 horas.
Início da Sessão: 19 de maio de 2015  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 24 de abril de 2015 - Andreia
de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 067/15 - PROCESSO Nº. 194/15
Objeto: Contratação de ME, EPP e MEI para aquisição e instala-
ção de uma carroceria operacional com especificações para
utilização na manutenção de iluminação pública.
Recebimento das Propostas: 28 de abril de 2015 das 8hs até 11
de maio de 2015 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 11 de maio de 2015  das 09:00 às 11:00 horas.
Início da Sessão: 11 de maio de 2015  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 24 de abril de 2015 - Andreia
de Fátima Fragoso - Pregoeira.

DELIBERAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 055/15 - Processo n° 162/15

Referente ao pregão em epígrafe, a Senhora FRANCIELE LOPES
NOGUEIRA, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais,
DETERMINA a rerratificação do edital nos termos a serem confe-
ridos 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 maio de 2015,
às 09:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de abril de 2015.

Pregão Eletrônico n° 060/15 - Processo n° 174/15
Referente ao pregão em epígrafe, a Senhora ANDRÉIA DE FATI-
MA FRAGOSO, Pregoeira Oficial, 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 08 de maio de 2015,
às 14:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de abril de 2015.

Pregão Eletrônico n° 061/15 - Processo n° 175/15
Referente ao pregão em epígrafe, a Senhora ANDRÉIA DE FATI-
MA FRAGOSO, Pregoeira Oficial, 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 maio de 2015,
às 14:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de abril de 2015.

Pregão Eletrônico n° 063/15 - Processo n° 181/15
Referente ao pregão em epígrafe, a Senhora MARIA LUIZA PE-
REIRA DIAS, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições le-
gais, 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 08 de maio de 2015,
às 09:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de abril de 2015.

Pregão Eletrônico n° 065/15 - Processo n° 187/15
Referente ao pregão em epígrafe, a Senhora FRANCIELE LOPES
NOGUEIRA, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais,
DETERMINA a rerratificação do edital nos termos a serem confe-
ridos 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 maio de 2015,
às 14:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de abril de 2015.

DELIBERAÇÃO
Tomada de Preços n° 010/15 - Processo n° 129/15

Referente ao pregão em epígrafe, a Senhora OLGA M. HATA,
Pregoeira Oficial, 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 maio de 2015,
às 09:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de abril de 2015.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - 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 VALE SUL CONFECÇÕES LTDA - ME,
objetivando aquisição de kits de uniformes escolares para alu-
nos da Rede Pública Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
018/15 - Processo nº. 084/15 - Homologado em: 02/04/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - 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 ITATUBOS MATERIAIS PARA CONSTRU-
ÇÃO LTDA - ME, objetivando ata de Registro de Preços para even-
tual aquisição de artefatos de concreto, relativa ao Pregão Eletrôni-
co nº. 023/15 - Processo nº. 101/15 - Homologado em: 06/04/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - 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 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO
LTDA, objetivando ata de Registro de Preços para eventual aqui-
sição de artefatos de concreto, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
023/15 - Processo nº. 101/15 - Homologado em: 06/04/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - 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 Empre-
sa L M DANTAS - ME, objetivando aquisição de antenas para instalação
de internet - Secretaria da Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 02715
- Processo nº. 105/15 - Homologado em: 10/04/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - 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 ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA - ME, objetivando aquisição de aparelhos
radiográficos odontológico, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 029/
15 - Processo nº. 107/15 - Homologado em: 14/04/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLO-
GA a Empresa LAU COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE-
TRÔNICOS LTDA - EPP, objetivando aquisição de câmara de
hematoimuno para vigilância epidemiológica, relativa ao Pregão Eletrô-
nico nº. 036/15 - Processo nº. 115/15 - Homologado em: 22/04/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - 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 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A,
objetivando aquisição de combustível para diversas secretarias
da Municipalidade, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 038/15 -
Processo nº. 119/15 - Homologado em: 09/04/2015.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 031/15 - Processo nº. 151/15

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa RAFAEL
HENRIQUE DONI LAMEGO - ME, com valor global de R$ 950,00
(novecentos e cinquenta reais) objetivando a realização de
manutenção e instalação de ar-condicionado para o Raio-X do
Pronto Socorro, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de abril de 2015 -
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 006/14 - Processo nº. 112/14, (Contrato 124/14),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa SOCRAM SERVIÇOS TÉCNICOS EMPRESARIAIS LTDA,
objetivando a reforma da UBS Dr. Aristides Guerra Aguiar, com
prorrogação até 13 de maio de 2015 - Paulo Dias Novaes Filho -
Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 027/12 - Processo nº. 601/12, (Contrato 516/12), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, objetivando a reforma da EMEB Duílio Gambini, com pror-
rogação até 29 de abril de 2015 - Paulo Dias Novaes Filho -
Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 003/14 - Processo nº. 009/14, (Contrato 025/
14), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
objetivando aquisição de gêneros alimentícios para Merenda
Escolar, com prorrogação até 05 de junho de 2015 - Paulo Dias
Novaes Filho - Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 041/15 - Processo nº. 124/15, objetivando a aquisição e
instalação de uma carroceria operacional com especificações
para utilização na manutenção de iluminação pública, conforme
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula
473 do Supremo Tribunal Federal - Revogada em: 23/04/15 -
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto a Publicação do Extrato de Contrato do PREGÃO
PRESENCIAL N° 018/15 - Processo n° 063/15, motivo pelo qual
os atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor Pre-
feito Municipal, deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 018/15 - Processo nº 063/15
Agora se leia:
Modalidade: Pregão Presencial nº 018/15 - Processo nº 063/15

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Considerando a solicitação encaminhada pelo Departamento de
Convênios, referente ao termo aditivo nº 133/15 da Concorrên-
cia Pública nº 003/13 - Processo nº 385/13, motivo pelo qual os
atos praticados por este setor e assinados pelo senhor Prefeito,
deverão ser rerratificados:
ONDE SE LIA:
TERMO ADITIVO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ E A EMPRESA PER-
FEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, REFERENTE À
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/13 - PROCESSO Nº 385/13
(contrato nº 459/13).
Aos quatorze dias...e de outro lado a empresa PERFEITA PROJE-
TO E CONSTRUÇÃO LTDA EPP, cadastrada no CNPJ sob o nº
14.332.604/0001-40, com..., representada pelo Senhor CEZAR
EDUARDO DE GOUVEA PERES, portador...
AGORA SE LEIA:
TERMO ADITIVO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ E A EMPRESA ENGMAX
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, REFERENTE À CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/13 - PROCESSO Nº 385/13 (con-
trato nº 459/13).
Aos quatorze dias...e de outro lado a empresa ENGMAX ENGE-
NHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, cadastrada no CNPJ sob o
nº 14.332.604/0001-40, com...,  representada pelo Senhor
CEZAR EDUARDO DE GOUVEA PERES, portador...
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EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 018/15 - Processo nº. 084/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VALE SUL CONFECÇÕES LTDA - ME.
Valor Global: R$ 499.731,48 (quatrocentos e noventa e nove mil
setecentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos).
Objeto: Aquisição de kits de uniformes escolares para alunos da
Rede Pública Municipal.
Data da Assinatura do Contrato: 02/04/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/15 - Processo nº. 101/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  ITATUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.
Valor Global: R$ 93.300,00 (noventa e três mil e trezentos reais).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de artefatos
de concreto.
Data da Assinatura do Contrato: 06/04/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/15 - Processo nº. 101/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
Valor Global: R$ 207.999,75 (duzentos e sete mil novecentos e
noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de artefatos
de concreto.
Data da Assinatura do Contrato: 06/04/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 027/15 - Processo nº. 105/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  L M DANTAS - ME.
Valor Global: R$ 7.249,92 (sete mil duzentos e quarenta e nove
reais e noventa e dois centavos).
Objeto: Aquisição de antenas para instalação de Internet - Se-
cretaria da Saúde.
Data da Assinatura do Contrato: 10/04/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 029/15 - Processo nº. 107/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRI-
OS LTDA - ME.
Valor Global: R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).
Objeto: Aquisição de aparelhos radiográficos odontológico.
Data da Assinatura do Contrato: 14/04/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/15 - Processo nº. 1 15/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  LAU COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE-
TRÔNICOS LTDA - EPP.
Valor Global: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
Objeto: Aquisição de câmara de hematoimuno para vigilância
epidemiológica.
Data da Assinatura do Contrato: 22/04/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 038/15 - Processo nº. 1 19/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
Valor Global: R$ 1.817.403,79 (hum milhão oitocentos e dezessete
mil quatrocentos e três reais e setenta e nove centavos).
Objeto: Aquisição de combustível para diversas secretarias da
municipalidade.
Data da Assinatura do Contrato: 09/04/2015

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa Nº. 031/15 - Processo nº. 151/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RAFAEL HENRIQUE DONI LAMEGO - ME.
Objeto: Contratação de empresa para realização de manuten-
ção e instalação de ar- condicionado para o Raio-X do Pronto
Socorro.
Valor Global: R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 22/04/2015.

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais para
sinalização viária, tal quebra de ordem cronológica se faz ne-
cessária para execução da grande demanda de serviços de
sinalização viária da Municipalidade.
Fornecedor : Beija-Florzinho Materiais para Construção Eireli - ME
Empenho(s) : 5089
Valor : R$  31.168,49
Avaré,  25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de aquisição de materiais de sina-
lização de trânsito, tal quebra de ordem cronológica se faz ne-
cessária para melhoria da sinalização viária da Municipalidade.
Fornecedor : Isolina Vaz Pavão ME
Empenho(s) : 3856/2015
Valor : R$  43.722,84
Avaré,  25 de abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação do edital para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s) : 1335/2015
Valor : R$ 7.743,96
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de pagamento de taxa de inscrição
de participação de 11 atletas da SEME de Judô,  tal quebra de
ordem se faz necessária para a participação dos atletas da
SEME na modalidade.
Fornecedor : Federação Paulista de Judô
Empenho(s) : 5475/2015
Valor : R$  400,00
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos de locação de tenda piramide, tal quebra de
ordem se faz necessária devido o atendimento da população em
geral que durante o evento do Carnaval 2015 no Balneário Costa
Azul promovido pela Secretaria de Turismo da Municipalidade.
Fornecedor : Clarice Lopes  da Fonseca
Empenho(s) : 1371/2015
Valor : R$ 1.540,00
 Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de serviço prestado com veículo,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a ma-
nutenção dos serviços de transporte da Secretaria de Saúde da
Municipalidade.
Fornecedor : Tatiana Cristina Villalva Moreira
Empenho(s) : 2020, 3654, 3518, 3519, 3648/2015
Valor : R$ 3.370,00
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de prestação de serviço com veí-
culo,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
manutenção da frota municipal, sendo imprescindível para o bom
funcionamento dos serviços.
Fornecedor : T. Da Saito Auto Eletrica ME
Empenho(s) : 1948, 1882, 3139, 3498, 3499, 3655, 3645, 3644,
2225, 3646/2015
Valor : R$ 3.524,00
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 de serviço prestado com veiculo e fornecimen-
to de peças, tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois o
serviço é necessário para a manutenção da frota municipal,
sendo  imprescindível para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor: G.Barbosa & M.Teixeira Ltda Me
Empenho(s): 2166, 1847, 1848/2015
Valor : R$ 3.046,00
Avaré,  25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de aquisição de peças para uma
máquina de pá carregadora Komatsu, tal quebra de ordem se
faz necessária para manutenção dos serviços de transporte.
Fornecedor : J. C. Trinca Peças - ME
Empenho(s): 3622, 3620/2015
Valor : R$ 4.870,00
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de fornecimento de granito, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para fixação
das bancadas da cozinha na Garagem Municipal, uma vez que
as refeições servidas pela municipalidade serão feitas na cozi-
nha da Garagem Municipal.
Fornecedor : Suely de Fátima R. Do Amaral Avaré - ME
Empenho(s) : 515/2015
Valor : R$ 2.500,01
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

Ouvidoria Municipal

3711-2500
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NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES

Curta a programação
Até domingo acontece o 25º Congresso Brasileiro de

Conformação e Trabalho, o 32ª Show Oficial AQHA e a
quarta edição do Latin American Championships (LAC),
os quais receberam 5.147 inscrições, representadas por
1.905 animais e 1.140 competidores.

O estacionamento é gratuito e várias provas pode-
rão ser apreciadas pelos admiradores das modalidades.

Sábado - 25/04
A partir das 8h
Pista 1
Três Tambores (Feminina/Am Master/Am Light) a se-

guir LAC (Am Master)
Pista 2
Laço Pé (Aberta light/Castrados/Amador/Am Light/

Master) a seguir (Am Princip/Jovem/Jovem Princip.) e a
seguir LAC (Amador/Am Master/Jovem)

Pista 3
Apartação (Amador/Am master) a seguir LAC (Ama-

dor/Am Master)
6º Leilão ZD e EK - 18H - Circo WV Leilões

Domingo - 26/04
A partir das 8h
Pista 1
Três Tambores (Jovem A,B e C/Jovem princip. Mirim,

infaltil, B e C) a seguir LAC (Jovem A.B e C)
Pista 2
Laço em Dupla (Aberta/Amador/Am Light/Am Prin-

cip/Jovem/Jovem Princip.)
Pista 3
Apartação (Am Princip/Jovem/Jovem Princip) a se-

guir LAC (Jovem)

cria empregos e gera renda em Avaré
Congresso Brasileiro da ABQM

Mais de R$ 5 milhões giram na economia local durante
o evento, segundo estimativa da Associação Comercial

Movimentado pela reali-
zação do 25º Congresso Bra-
sileiro da Associação Brasilei-
ra dos Criadores Quarto de
Milha (ABQM), o Parque Fer-
nando Cruz Pimentel (recin-
to da EMAPA) está receben-
do cerca de 6 mil pessoas por
dia durante esta semana. Tu-
ristas e público regional pres-
tigiam o evento iniciado no
dia 19, que termina neste
domingo, 26.

Cerca de 50 estandes de
empresas de variados seg-
mentos, como produtos ve-
terinários e agrícolas, equi-
pamentos para cavalos, biju-
terias finas, ótica e vestuário
estão instalados no parque.
Há também uma praça de ali-
mentação com restaurantes,
bares, cafés e lanchonetes.
Até mesmo um salão de be-
leza e uma lavanderia fazem
parte da superestrutura do
congresso.

TRABALHO E
FATURAMENTO

A ABQM promove três
eventos anuais em parceria
com a Prefeitura de Avaré,

por meio de convênio apro-
vado pela Lei 1524/2011. Em
cada promoção são abertas
em torno de 300 vagas de
empregos temporários. "É
bom para a cidade, um privi-
légio para Avaré ter a ABQM,
sempre trabalho aqui", dis-
se Mariana Aparecida Pauli-
no, do setor de limpeza, que
presta serviço na Emapa há 3
anos.

Segundo a Associação Co-
mercial e Industrial de Avaré
(ACIA), o volume financeiro
supera os R$ 5 milhões no co-
mércio local durante o even-
to. "Aumenta a rotatividade
tanto em faturamento quan-
to em fluxo de clientes, pois
registramos 30% a mais nas
vendas", revela Marco Antô-
nio Razzini Filho, empresário
do segmento alimentício.

Com três pistas cobertas
e iluminadas, o Parque Fer-
nando Cruz Pimentel é hoje
um dos mais completos do
Brasil, o que o torna apto a
receber os principais certa-
mes da equinocultura, como
o Congresso Brasileiro de

Conformação e Trabalho da
ABQM e o Campeonato Na-
cional ABQM, além de mos-
tras de raças contribuindo
para o fomento dos negóci-
os da cidade.

Carmen Lúcia Spila, de
Marília, montou um restau-
rante e uma cafeteria no par-
que. Ela contratou 20 empre-
gados, entre garçons, aju-
dantes de cozinha, cozinhei-
ros, atendentes e ajudantes
de limpeza. O garçom Antô-
nio Ferreira da Silva observa
que a maioria das pessoas
empregadas no local é de
Avaré. "A festa atrai público
local e de fora, movimentan-
do hotéis da cidade", com-
pleta.

Não apenas estabeleci-
mentos ligados ao agrone-
gócio movimentam a eco-
nomia avareense durante o
congresso da ABQM. O ca-
beleireiro Márcio Ferreira
levou o seu salão de beleza
para o recinto pelo terceiro
ano seguido. "É importante
porque eu exponho o traba-
lho do meu salão. Aprovei-
to para conhecer novos cli-
entes, divulgo minha pági-
na na internet e torno meus
serviços mais conhecidos.
Para me instalar, busco pa-
trocínio com marcas do seg-
mento em troca de divulga-
ção delas em meu estan-
de", disse.

Responsável pela equipe
de segurança do local, Már-
cio Danilo dos Santos, contra-
tou 40 profissionais para tra-
balhar no recinto. "A ABQM
garante o emprego de quem
trabalha com segurança, já
que esse pessoal vive mui-
tas vezes de fazer bicos",
destacou.

O cabeleireiro

Márcio Ferreira

levou o seu salão de

beleza para o recinto

Cerca de 6 mil pessoas passam pelo Parque todos os dias
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FESTA DO TRABALHADOR

O dia 1º de maio em Ava-
ré, data que celebra o Dia do
Trabalhador, será marcado
por muitas atividades cultu-
rais e esportivas no Centro
Avareense de Integração
Cultural (CAIC). Naquele
bosque a festa será realiza-
da das 13h às 18h.

A programação prevê es-
petáculos musicais com Pau-
linho Ribeiro, Kryzz Rockfel-
ler, Vanessa Reis e Ricardo
Régis, além de ensaio aber-
to do espetáculo teatral
"PRE-8: Alô, Alô, Brasil Aqui
Fala a Rádio Nacional", da Cia
de Artes Cênicas Gil Vicente,
com sessões às 13h30, 14h30
e 15h30.

Em seguida, haverá apre-
sentação de canto coral do
Grupo Municipal de Adoles-

Atividades culturais e esportivas marcam o

1º de Maio no CAIC

centes das Oficinas Culturais
José Reis Filho.

Mostras
O público poderá conferir

ainda exposições de artes
plásticas (pinturas e escultu-
ras), poesias nas árvores, car-
ros antigos (Museu do Auto-
móvel) e tendas temáticas
do Centro Literário Anita Fer-

reira De Maria, do Salão do
Humor, da Secretaria de Tu-
rismo e dos artesãos.

Esportes
A Secretaria de Esportes

e Lazer programa o 1º de
Maio Radical (Paint Ball, Luta
de Braço e Artes Marciais) e
a Corrida Light Run Avaré (10

km misto - asfalto/trilha), a
partir das 9h. Estarão monta-
das no CAIC mini quadras es-
portivas e alguns brinquedos
infláveis para diversão das
crianças.

Sorteio de brindes
Com apoio da Prefeitu-

ra, o Sindicato dos Empre-

gados  no  Comérc io  de
Avaré (Sincomerciár ios)
vai sortear durante a fes-
ta  no  CAIC  duas  motos
para funcionários do co-
mércio local e outros pro-
dutos, como câmera foto-
gráfica digital, televisor,
l iqu id i f icador,  aparelho
DVD e churrasqueira elé-
trica.

Circuito Sesc de Artes
agita o Largo São  João no feriado

Vanessa Reis é uma das

atrações musicais

Peça "PRE-8: Alô, Alô,

Brasil Aqui Fala a Rádio

Nacional" será encenada

Evento começa às 17h na
próxima sexta-feira

Real izado pelo Sesc
São Paulo ,  o  C i rcu i to
Sesc de Artes -  Conec-
tando lugares, circulan-
do ideias,  chega à sua
edição de 2015 como o
maior realizado até hoje
e traz para Avaré uma
rica programação com li-
teratura, artes visuais,
música e teatro.

Em Avaré, o Circuito

ATRAÇÕES
Baião de Spokens  - Com inspiração na cultura "Spoken Word" (Palavra Falada), a apre-
sentação lítero-musical mescla performances poéticas, experimentações sonoras, in-
tervenções, explorando temas e ritmos variados.
Banho de Leitura - É uma intervenção cênica-literária com uma proposta lúdica: ler
numa banheira, ao ar livre. Com leveza e humor, a leitura é apresentada para fruição
imediata e prazerosa.
Instalação - O público é convidado a realizar intervenções virtuais efêmeras, mediante
a construção de grafites digitais, com o diferencial: as mãos não serão utilizadas. Os
grafites são criados apenas por movimentos dos olhos e da cabeça.
Música - O ano de 2013 consolidou o nome de Karol Conka na música brasileira. Apre-
sentada como promessa desde os primeiros shows, sua música atingiu o grande públi-
co e deu seus primeiros passos rumo a outros países.
Teatro - O espetáculo propõe a realização de intervenções cênicas que tornam-se proi-
bidos durante a noite, perante a ameaça da violência potencial.

terá lugar no Largo São
João, no feriado de 1º de
Maio, das 17h às 22h. Ha-
verá atividades para adul-
tos e crianças. Esse even-
to atinge mais de cem lo-
calidades com programa-
ção i t inerante  formada
por 12 roteiros diferen-
tes, sendo que cada um
deles percorre nove cida-
des do interior paulista.
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CIDADE LIMPA

A Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré inicia nesta
semana uma campanha para
incentivar proprietários de ter-
renos a manter limpas e roça-
das suas áreas particulares.

Empenhada na promoção
de uma cidade mais limpa e
conservada, a Prefeitura atra-
vés da Secretaria de Serviços
intensificou o trabalho de
limpeza de ruas, capina de
canteiros, áreas verdes e
praças, troca de lâmpadas da
iluminação pública e remo-
ção de entulho e galhadas.

Os resultados são visíveis,
mas para reforçar ainda mais
a conservação de bairros, a
Prefeitura pede aos cidadãos
para colaborar nessa campa-
nha de caráter permanente.
As medidas são simples e
práticas. Todo morador deve
evitar jogar lixo em terrenos
baldios. E, se for dono de al-
gum terreno, importante
lembrar que a responsabili-
dade de cuidar do imóvel,
fazendo a roçada e limpeza
regularmente.

Nos últimos 45 dias, a Pre-
feitura fez a limpeza de 160
lotes particulares. Diariamen-

Prefeitura lança campanha
de limpeza de terrenos particulares

TERRENO BOM É TERRENO LIMPO!
Saiba mais: facebook.com/prefeituravare

te, dezenas de servidores
atuam na limpeza para me-
lhorar o aspecto da cidade.

Revitalizar os
bairros

A ideia da campanha, que
terá ações de comunicação
em mídia impressa, rádios e
internet, é conscientizar a
comunidade da importância
de sua colaboração para a
promoção de uma cidade
mais agradável.

A proposta do governo
municipal é tornar o cidadão
avareense um bom parceiro
na conservação da cidade.
Por isso a campanha ressalta
que a colaboração dos donos
de terrenos vai evitar o acú-
mulo de entulhos, a prolife-
ração de animais peçonhen-
tos e insetos causadores de
doenças, como o mosquito
Aedes aegypti, transmissor
da dengue.

Notificação e multa
Responsável pela fiscali-

zação de terrenos particula-
res que necessitem de lim-
peza e roçada, a Secretaria do

Meio Ambiente notificará
proprietários de terrenos
por meio de correspondên-
cia com Aviso de Recebi-
mento (AR). Haverá também
simultânea publicação no Se-
manário Oficial listando os
lotes notificados. A partir da
publicação ou do recebimen-
to do AR pela Prefeitura, o
proprietário terá 15 dias úteis
para providenciar a limpeza.
Se não for executada, a Se-
cretaria de Serviços fará o
trabalho e haverá aplicação
da multa.

Atualmente, pela Lei nº
332/95, a multa é de 10% do
valor venal do terreno. A alí-
quota de cobrança, no entan-
to, sofrerá alteração para
0,5%, conforme projeto de
lei do Executivo encaminha-
do para análise e votação da
Câmara Municipal.

A intenção da Secretaria
de Serviços é mostrar ao
dono do terreno que fica
mais barato contratar um
prestador de serviço e man-
ter sua propriedade limpa do
que ser notificado e o servi-

ço ser executado pela Prefei-
tura. A Secretaria também
vai manter entendimentos
com as imobiliárias para que
reforcem aos seus clientes a
importância de um terreno
estar limpo e bem cuidado.

Com a iniciativa, a Prefei-
tura espera valorizar os bair-
ros e melhorar o aspecto ur-
bano seguindo uma agenda de
manutenção rigorosa executa-
da pela Secretaria de Serviços
somada à participação efetiva
dos cidadãos avareenses na
conservação de seus bens.

Professora pioneira da anti-
ga Escola Artesanal de Avaré, a
artista plástica Marilena Furlan
é a homenageada da 13ª edição
do Projeto Chá dos Artistas, cuja
abertura aconteceu no último
dia 15, na Casa de Artes e Arte-
sanato Floriza Souto Fernandes

CULTURA

Marilena Furlan mostra sua
arte no Chá dos Artistas

A mostra, organizada trimes-
tralmente pela Casa, promove
maior integração entre artistas e
comunidade. Até julho o público
pode lá apreciar as obras de Ma-
rilena Furlan, dentre as quais, pin-
turas em aquarela, acrílico em tela
e em papel da arista, duas técni-

cas muito apreciadas por ela.
Programe-se

Nos próximos meses estão
agendadas, no Chá dos Artis-
tas, exposições das pintoras
Suhad Aurani Jorge e Maria Eli-
sa Martins, respectivamente,
nos meses de julho e outubro.
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GESIEL JÚNIOR

Avenidas com nomes
simbólicos
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ENFEITES DE NATAL 2015! PARTICIPE!
A Casa de Artes e Artesanato Floriza Souto Fernandes está arrecadando garrafas PET para serem usadas na

decoração de Natal este ano. Galões de água de 20 litros (fora do prazo de validade) também são aceitos.
Participe! Avaré terá um Natal criativo e mais bonito! Entregas: Rua Rio Grande do Sul - 1793

Mais importante ligação com a Zona Oeste
da cidade, a Avenida Paranapanema começa
no cruzamento com a Rua Mato Grosso e termi-
na no acesso à estrada vicinal Avaré-Itatinga
(Rodovia Padre Leo Kruck), numa extensão de
aproximadamente 1,5 km. O nome Paranapa-
nema, o mesmo do vizinho município, é tam-

bém o do maior curso de água natural da região, cujo significado na língua indígena
é "rio azarado, ruim, sem peixe".

Numa extensão de 400 metros, entre a Ave-
nida Governador Mário Covas (na entrada do
recinto da Emapa) e a Rua Arlindo Peres Ramos,
no bairro Porto Seguro, fica a Avenida Ouro Ver-
de. A via tem esse nome numa referência clara
às extensas lavouras de café predominantes no
município no primeiro quartel do século XX. A

propósito, os grãos eram ensacados e embarcados nos trens que cruzavam a linha
férrea existente no trecho em que hoje está essa avenida.

Entre a Avenida Espanha, no Jardim Vera
Cruz, e a Rua Anacleto Pires, no bairro Três
Marias, se estende pela Zona Norte, em seus
1,4 km, a Avenida Três Marias. O nome da via é
o mesmo da antiga chácara aberta nessa área,
nos anos 1950, pelo médico Carlos Amadeu Ar-

ruda Botelho Filho. Ele escolheu o mesmo nome popular dado a um asterismo de
três estrelas que formam o cinturão da constelação de Orion, para homenagear
mulheres de sua família.

Dez quadras dispostas entre a Rua Améri-
ca, na Brabância, e a SP-245 (Rodovia Salim
Antonio Curiati), formam a Avenida Anápolis,
o principal acesso à Zona Sul de Avaré.  Sua
denominação é idêntica à da fazenda aberta
nas imediações da área urbana pelo político

Rodolpho Miranda, que foi ministro da Agricultura em 1910. Ele deu o nome de
Anápolis para essas terras em memória de sua avó Ana e as vendeu em 1920 ao
suíço Theodor Bannwart.



JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de estabilizador de
voltagem, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
em atendimento à Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência – SMDPD para manutenção de quatro novos
computadores que precisam das máquinas para operar.
Fornecedor : Pereira & Souza Informática EPP
Empenho(s) : 1873/2015
Valor : R$ 688,00
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de curso de capacitação para
servidores municipais, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para apresentação e debate para atendimento da
Lei 13.019/2014 que estabelece e exige regras para todos os
repasses efetuados pelo poder público destinado a organiza-
ção da Sociedade Civil (Entidades Filantrópicas).
Fornecedor : Gov Escola Ltda EPP
Empenho(s) : 1613/2015
Valor : R$ 7.110,00
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de gerenciamento do projeto
“Música Instrumental no Coreto da Praça”, tal quebra de ordem
se faz necessária para promoção de projetos de Arte e Cultura
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Lazer da
municipalidade.
Fornecedor : João Mateus Rubio Arruda
Empenho(s): 8017/2014
Valor : R$ 3.500,00
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 de fornecimento de copos descartáveis, tal
quebra de ordem se faz necessária para atendimento dos diver-
sos serviços administrativos da Saúde, Assistência Social  e da
Secretaria Municipal de Serviços.
 Fornecedor : Koch, Bueno e Alves da Silva Treinamento e Ass.
Ltda
Empenho(s): 1764, 1763, 1762, 1761, 1760/2015
Valor : R$ 3.987,29
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de fornecimento de  pneus, tal
quebra de ordem cronológica é necessária para a manutenção
da frota municipal, sendo imprescindível para o bom funciona-
mento da municipalidade.
Fornecedor : Manduri Pneus Ltda
Empenhos : 2057/2015
Valor : R$ 3.040,00
Avaré,  25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de aquisição de armário de aço, tal
quebra de ordem se faz necessária para adequação de vários
departamentos  da Secretaria Municipal da Assistência Social,
visando a melhoria do atendimento ao público em geral.
Fornecedor : Marte Indústria de Mobiliário Ltda  - EPP
Empenho(s): 14231/2014
Valor : R$ 4.269,12
Avaré, 25 de abril de 2015

 PAULO DIAS NOVAES FILHO
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
pagamentos por se tratar de fornecimento de suprimentos alimen-
tares, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
atendimento de pacientes cadastrados de mandado judicial.
Fornecedor : Medicam-Medicamentos Campinas Ltda EPP
Empenho(s) : 1384/2015
Valor : R$ 4.107,40
Avaré, 25 de abril de 2015
PAULO DIAS NOVAES FILHO

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 pagamentos por se tratar de aquisição de cestas básicas, tal
quebra de ordem se faz necessária para atendimento de famíli-
as em situação de vulnerabilidade atendidas pela Secretaria da
Assistência Social.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenho(s) : 4002/2014
Valor : R$ 6.495,00
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de serviço de translado e aquisição
de urnas mortuárias infantis e adultos, tal quebra de ordem se
faz necessária para a prestação de serviço e aquisição de
urnas mortuárias infantis e adultos.
Fornecedor : A. R. Sorbo ME
Empenho(s) : 7753/2015
Valor : R$ 5.080,00
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de fornecimento de produtos de
limpeza, tal quebra de ordem se faz necessária para manuten-
ção da Piscina Municipal.
Fornecedor: Arpoli Indústria e Comércio Ltda
Empenho(s) : 530/2015
Valor : R$ 2.202,50
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos de fornecimento de leite, tal quebra de ordem se
faz necessária para atendimento do Programa Viva Leite da
Secretaria de Saúde Municipal.
Fornecedor : Realce Produtos Lácteos Ltda
Empenho(s) : 13842/2014
Valor : R$ 9.960,72
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de  serviço de monitor disciplinar,
tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção das
atividades da Secretaria de Turismo.
Fornecedor : Patriota Segurança Eirelli - EPP
Empenho(s) : 17441/2014
Valor : R$ 14.656,00
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de aquisição de equipos e serin-
gas, tal quebra de ordem se faz necessária para atendimento de
diversas unidades da Secretaria da Saúde.
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
Empenho(s) : 15330, 15332/2014
Valor : R$  10.453,80
Avaré,  25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de prorrogação do contrato refe-
rente à locação de multifuncional  para a Municipalidade.
Fornecedor : P.V.T Comércio e Manut. De Moveis para escritório
LTDA
Empenhos : 3315, 3316, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324,
3326, 3327, 3328, 3329, 3318, 3325, 3317/2014
Valor : R$ 5.655,09
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de contratação de banda para o
Carnaval 2015 do Largo São João e Carnaval no Costa Azul, tal
quebra de ordem se faz necessária para a promoção de cultura
e lazer para os turistas  e a população em geral na Municipalidade.
Fornecedor : JMV Produções e Eventos Ltda - ME
Empenho(s) : 1611, 1610/2015
Valor : R$ 39.730,00
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de locação de decoração natalina,
tal quebra de ordem se faz necessária para a promoção de
cultura e lazer para os turistas  e a população em geral na
Municipalidade.
Fornecedor : Artcidade Ind. E Com. Decorações Temáticas Ltda EPP
Empenho(s) : 14195/2014; 505/2015
Valor : R$ 53.984,50
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
 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 pagamentos por se tratar de fornecimento de combustíveis,
tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção da
frota municipal, sendo imprescindível para o bom funcionamento
dos serviços.
Fornecedor : Silveira & Duarte Avaré LTDA
Empenho(s) : 8228, 15922/2014; 275, 1797/2015
Valor : R$ 39.905,56
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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LEGISLATIVO

Lei nº 1.901, de 23 de Abril de 2015
(Altera o artigo 4º da Lei 1338 de 30 de março de 2010 para

inclusão da "FESTA SERTANEJA", no mês e dia que especifica
e dá providências.)

Autoria: V er. Júlio César Theodoro (Projeto de Lei nº 25/2015)
DENÍLSON ROCHA ZIROLDO, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VE-
READORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, FAÇO SABER
QUE A CÂMARA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 43,
§ 7º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A SEGUINTE
LEI NA FORMA APROVADA PELA EDILIDADE:
Artigo 1° - Fica incluída no calendário oficial do município, no dia
15 de setembro a "FESTA SERTANEJA", a ser comemorado anu-
almente, durante as festividades do aniversário da Estância
Turística de Avaré.
Artigo 2° - A "Festa Sertaneja" passa a fazer parte do calendário
Oficial de Eventos do Município e é de caráter cultural, entreteni-
mento e de lazer.
Artigo 3° - A presente Lei entrará em vigor após sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
23 de Abril de 2.015 -

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara na data supra

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

CIRCULAR N º 14/2015 - DG    Avaré, 22 de Abril de 2.015

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

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 27/04/2015 - Segunda Feira - às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem
do Dia da Sessão Ordinária de 27 de Abril do corrente ano, que
tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA N.º 01/2015 - 1º
Turno - Maioria qualificada 2/3
Autoria: V erª. Bruna Maria Cost a Silvestre e outros
Assunto: Dispõe sobre revogação do inciso XX do artigo 28 da
Lei Orgânica da Estância Turística de Avaré.
Anexo:- Cópias da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 01/
2015 e dos Pareceres do Jurídico e da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação. (vistas: Ver. David/Ditinho)
2. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 05/2015 - Dis-
cussão Única
Autoria: V er. Eduardo David Cortez
Assunto: Altera a redação do artigo 3º, do Decreto Legislativo nº
299, de 05 de julho de 2014 e adota outras providências. (A
Escola por dentro do Legislativo)
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2015 e
dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação. (c/emenda)
3. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 06/2015 - Dis-
cussão Única
Autoria: V er. Denílson Rocha Ziroldo
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadã Avareense a
Sra. Rita de Cássia Vieira Roesener e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2015 e dos
Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça
e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
4. PROJETO DE LEI N.º 42/2015 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras
para a Associação dos Funcionários da Delegacia Seccional de
Polícia, e dá outras providências
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 42/2015 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação;
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços,
Obras e Adm. Pública. (c/emendas)
Obs: Os documentos da Associação encontram-se à disposi-
ção na Secretaria.

5. PROJETO DE LEI N.º 43/2015 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras
para a Loja Simbólica Estrela de Avaré, e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 43/2015 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação;
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços,
Obras e Adm. Pública. (c/emendas)
Obs: Os documentos da associação encontram-se à disposição
na Secretaria.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

CONVITECONVITECONVITECONVITECONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
e a Prefeitura da Estância Turística de Avaré convidam
os Senhores Vereadores, Associações de Bairros, re-
presentantes de classes e munícipes em geral, para
AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao Projeto de Lei Com-
plementar nº 05/2015 que dispõe sobre a revisão do
PLANO DIRETORda Estância Turística de Avaré e dá
outras providências, a realizar-se no dia 29/04//2015
às 20 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de
Avaré, sito à Avenida Pref. Misael Euphrásio Leal, nº
999, tendo em vista a relevância do objeto em questão.

DECRETOS

Decreto nº 4.182, de 17 de abril de 2015.
(Reorganiza a Comissão Organizadora da 25ª Corrida das

Mães do Jardim Brasil).

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 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
Organizadora da 25ª Corrida das Mães do Jardim Brasil:-
CLAYTON FALANGHE MACÁRIO - Presidente;
ARTUR LEANDRO DE SOUZA REIS - Vice-Presidente;
WAGNER ANTONIO BELCHIOR - Tesoureiro;
VALTER MOREIRA - Membro;
SANDRO DE OLIVEIRA DA CUNHA - Membro.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 17 de abril de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 4.184, de 23 de abril de 2015.
(Normatiza o Regulamento da 25ª Corrida Dias das Mães -

Jardim Brasil.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Art. 1º - Fica, pelo presente Decreto, normatizado o Regulamen-
to da 25ª Corrida Dias das Mães - Jardim Brasil
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de abril de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

NOTIFICAÇÃO

Declaração/notificação do administrador municipal
Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei
nº9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NOTIFI-
CAMOS a Câmara Municipal, os Partidos Políticos, os Sindicatos
dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais, com sede nes-
te Município, que a municipalidade através do Ministério da Saú-
de,  Portaria GM/MS 2.226 de 18/09/2009, Política Nacional de
Atenção Básica, recebeu os recursos financeiros no valor de
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) referente à 2ª parcela,
destinados à Construção do CER II Centro Especializado em Ha-
bilitação II Tipo 2, Rua Capitão José Vieira Pinto, s/nº, Bairro
Granja Três Marias. Estância Turística de Avaré aos vinte e dois
dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze.

Paulo dias novaes filho
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

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 pagamentos de reforma, ampliação, adequação da Creche
Maria Izabel Domingues Leal, tal quebra de ordem se faz neces-
sária para atendimento da Secretaria da Educação.
Fornecedor: Atlântica Construções, Comércio e Serviços Ltda.
Empenho(s):  160/2015
Valor : R$ 161.662,15
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos, prestação de serviços profissionais de
consultoria, suporte técnico e licença por tempo determinado,
com disponibilização de sistemas informatizados para a admi-
nistração pública municipal.
Fornecedor: Fiorilli Soc.Civil Ltda - Software
Empenho(s):  124/2015
Valor : R$ 32.943,91
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de locação de sistema de som e
iluminação para o palco do Carnaval 2015 do Costa Azul, tal
quebra de ordem se faz necessária para a promoção de cultura
e lazer para os turistas  e a população em geral na Municipalidade.
Fornecedor : Sueli Aparecida Scandalera ME
Empenho(s) : 1825/2015
Valor : R$ 14.500,00
Avaré, 25 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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01 salgadeiro F/M
01 padeiro M
01 preparador de drinks M
01 garçom F/M
01 caseiro (casal)
02 trabalhador agropecuário M
01 técnico agrícola F/M
03 motorista carreteiro M
01 mecanico de autos M
01 eletricista de autos M
01 borracheiro M
01 professor de inglês (Cerqueira
Cesar) M
01 professor de musica F/M
03 auxiliar de enfermagem F/M
01 enfermeiro F/M
01 agente de turismo F/M
01estoquista F/M
01 supervisor de vendas F
02 representante comercial F/M
01 vendedor interno M
01 vendedor externo F/M
01 manutenção de maquinas in-
dustriais M
01técnico eletrônica/elétrica/
mecatrônica FM(Iaras)
01 instrutor de informática M

VAGAS EXCLUSIV AS PARA
PESSOAS COM DEFICIENCIA
02 auxiliar de confecção F/M
EMPREGADORES: É necessário
o cadastro da empresa, ou pes-
soa física, no endereço eletrônico
maisemprego.mte.gov.br, ou dire-
tamente no PAT, para a colocação
de vagas e processo seletivo.
CANDIDATOS: É necessário ca-
dastrar-se no SISTEMA MAIS EM-
PREGO através da internet ou
junto ao PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador). Você uti-
lizará os seguintes documentos:
" PIS (Programa de Integração
Social) ou equivalente NIT,
PASEP, Bolsa Família, Cartão Ci-
dadão.
" Carteira de Trabalho
" RG
" CPF
" CNH
" Estamos na Rua Rio Grande do
Sul, nº 1810, Centro, (Prédio Cen-
tro Administrativo Municipal), en-
trada pela rua Ceará. Maiores in-
formações ligue 14-37321414.

Secretaria de Planejamento e T ransportes/
DEMUTRAN

AVISO
Srs. motoristas, a partir de 27 de Abril, a Rua Bas-
tos Cruz, terá mão única, sentido centro/bairro,
tendo inicio na Rua São Paulo e término na Tra-
vessa Antonio C. Guimarães. A Rua Amaral
Pacheco, terá mão única sentido bairro/centro,
tendo inicio da Rua Dr. Antonio Ferreira Inocêncio
e término na Rua Domiciano Santana. Solicitamos
a atenção de todos ao trafegarem por estas vias.

Atenéia Ferreira
Supervisora do DEMUTRAN
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ENSINO PROFISSIONALIZANTE

ETEC abre
inscrições para

vestibulinho
A Escola Técnica (ETEC) Professor Fausto

Mazzola está com as matrículas abertas para o

vestibulinho do segundo semestre. Serão ofe-

recidas 35 vagas para os cursos de administra-

ção, informática, nutrição, logística e marke-

ting. O período de matrículas termina em 14 de

maio e a taxa de inscrição é de R$ 30.

Gratuitos, os cursos têm duração de um ano

e meio. A prova será realizada no dia 14 de ju-

nho. Para se inscrever, o candidato deve aces-

sar o site do certame e preencher os dados

pessoais.

Mais informações pelo telefone (14) 3732-

6216 ou na sede da ETEC, que fica na Rua Álvaro

Lemos Torres, 561, no bairro Brabância.
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Tendo em vista que mais
de 60% das ruas de Avaré são
pavimentadas com lajotas, a
Secretaria Municipal de Ser-
viços vai reabrir, na Garagem
Prefeito Paulo Dias Novaes,
uma fábrica de artefatos de
cimento para incrementar a
produção de lajotas e assim
oferecer mais agilidade e re-
duzir o custo de manutenção
das vias da cidade.

Os novos equipamentos,
a serem mantidos por um
grupo de servidores, também
produzirá ladrilho hidráulico,
tampa para boca de lobo, piso
tátil e tampa de caixa de pas-
sagem. Inicialmente, a meta
será fabricar 50 metros qua-

SERVIÇOS

vai beneficiar a manutenção de vias públicas
Produção de lajotas
Com a instalação do novo equipamento, Barra Grande será o primeiro bairro beneficiado

drados de lajotas por dia.
A iniciativa, segundo es-

timativas, poderá gerar um
custo benefício de R$ 724,33/
dia, totalizando uma econo-
mia mensal de R$ 15.935,26
aos cofres públicos.

Além dos reparos habitu-
ais, da pavimentação com la-
jotas de passagens de pedes-
tres, duas ruas do povoado de
Barra Grande que ainda não
dispõem do melhoramento,
serão em breve calçadas com
as lajotas fabricadas na Gara-
gem Municipal. Prédios mu-
nicipais como escolas, postos
de saúde e repartições de
outras secretarias também
serão atendidas

PROGRAME-SE

Neste final de semana, 25 e 26, diversão e
lazer estão garantidas em Avaré. O Horto Flo-
restal recebe no sábado, às 8h, o projeto Sábado
com Saúde, da Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer (SEME). No domingo, acontece mais uma
edição do Horto Encanto, promovido pela Se-
cretaria Municipal da Cultura  a partir das 15h.

Sábado com Saúde
A iniciativa prevê para todas as idades a prá-

tica de exercícios físicos com orientação de pro-
fissionais especializados. Haverá caminhada às
8h15, corrida  às 9h15 e alongamento no final
das atividades. Todas as práticas auxiliam na re-
dução de obesidade e melhoria da qualidade de
vida. A iniciativa é coordenada pela Academia
Companny. Os pais poderão levar seus filhos,
com idades entre 3 a 12 anos, que farão ativida-
des com monitores de recreação e lazer.

Música ao vivo!
O Horto Encanto apresenta no domingo a par-

tir das 15h o som do BASF 90, que traz os músicos
Vitor Rodrigues (violão e voz) e Geandré de Frei-

Esporte e Música animam o fim de semana

John Brass Orchestra traz formação

instrumental com metais

tas (percussão) fazendo uma releitura em versões
acústicas de grandes bandas de rock e pop, nacio-
nais e internacionais, das décadas de 70, 80 e 90.

Recreação e leitura
Além da atração musical, o projeto prevê tam-

bém atividades recreativas, como brinquedos in-
fláveis, touro mecânico, mesas para xadrez, dama
e tênis de mesa, além de material para jogos de
futebol e vôlei, pela Secretaria Municipal de Es-
portes (SEME). Já a equipe da Biblioteca Munici-
pal Professor Francisco dos Santos estará presen-
te com a Biblioteca Itinerante, levando a oportu-
nidade de interessados lerem e locarem os livros
do acervo, fazerem carteirinhas, enfim todas as
atividades que são realizadas pela biblioteca.

Música instrumental no
Largo do Mercado

 A Praça da Independência (Largo do Merca-
do)  volta a ser palco neste sábado, dia 25, de
mais uma edição do projeto Coreto Cultural. No-
vamente confirmadas duas atrações: o Clube do

Choro de Avaré e a John Brass Orchestra.
 A programação se divide em dois horários. O

Clube do Choro, com seus clássicos do samba e
do chorinho, se apresenta às 10h. Já o concerto
da John Brass Orchestra começa às 15h. O grupo
interpreta sucessos internacionais de diversos
ritmos, como mambo, salsa, merengue e valsa.


