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Instituições financeiras ainda fazem parte do se-
tor que mais gera atendimentos ao consumidor no
PROCON, seja pessoalmente, nos atendimentos ele-
trônicos, por carta e telefone.

Nos últimos meses, o assunto mais reclamado refe-
re-se à solicitação de boleto de quitação do saldo deve-
dor, este sendo um direito amparado pelo Código de
Defesa ao Consumidor (Lei 8.078) em seu Artigo 52.

Nesta semana que se passou, houve registro de
reclamações referente ao recebimento de PASEP,
onde os beneficiários ao receberem o PASEP, este
sendo um Benefício Social se deparou com saldo
zerado em conta devido estar inadimplente junto ao
banco, tal fato é um ato que lesa o direito do consu-
midor, pois este benefício como já citado acima é
“Social” não podendo o banco usar dele para sanar
parcial ou total o débito do correntista, este benefício
é um direito do cidadão.

Todos nós somos consumidores, e se você foi le-
sado em qualquer relação de consumo junto as Insti-

Bancos continuam liderando
atendimentos no PROCON

tuições Financeiras ou qualquer outro fornecedor,
compareça no PROCON Municipal de Avaré/SP, es-
tamos à disposição de segunda à sexta-feira, das
8:00 às 18:00, Rua Rio Grande do Sul nr. 1, 750 (em
frente ao Teatro Municipal) para qualquer esclareci-
mento de dúvidas, orientações de consumo e regis-
tro de reclamações, disponibilizamos também nosso
telefone de contato (14) 3711.1750 e nosso e-mail:
proconmunicipal@avare.sp.gov.br, lembrando sempre
que: “Seu direito, é nosso dever.”

Seja um cidadão que briga pelos seus direitos,
reclame!

 PROCON-SP lança a sexta edição do seu bole-
tim eletrônico ”Agora Procon”. O informativo traz ori-
entações sobre os direitos e deveres de consumido-
res e fornecedores, notícias e artigos relacionados
às relações de consumo. Os interessados em rece-
ber o boletim em seu e-mail, precisam apenas enviar
a solicitação para publicações@procon.sp.gov.br, no
assunto escrever “Agora PROCON”.
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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 paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças.
Fornecedor : Auto Peças Ferlon Ltda ME
Empenhos : 9232/2012
Valor : R$ 667,48
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com veiculo.
Fornecedor : Dragao Escapamentos Ltda ME
Empenhos : 9242/2012
Valor : R$ 60,00
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças.
Fornecedor : Fabio Shoji Nakagawa ME
Empenhos : 7828/2012
Valor : R$ 5.671,76
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de pagamento de emissão das matriculas núme-
ros 19.116 e 20.412,
Fornecedor : Oficial de Registros de Imoveis Anexos Avare SP
Empenhos : 9425/2012
Valor : R$ 44,02
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com publicação.
Fornecedor : Patria Designers Pub. E  Prop. Ltda
Empenhos :  9434, 9374/2012
Valor : R$ 3.473,00
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças.
Fornecedor : T ecnica Diesel Marson Lt da
Empenhos :  9234, 9236, 9238/2012
Valor : R$ 1.051,00
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de exames especializados em neurologia
(Eletromografia /Polissonografia)
Fornecedor : V az, Schiavao & Schiavao Lt da
Empenhos : 609/201 1
Valor : R$ 7.300,00
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de pagamento de emissão das matriculas núme-
ros 19.116 e 20.412,
Fornecedor : Oficial de Registros de Imoveis Anexos Avare SP
Empenhos : 9425/2012
Valor : R$ 44,02
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de reforma do campo de futebol da Vila Operaria,
bairro Bonsucesso e reforma do Ginásio de esportes Tico do Manolo,
com construção de Campo de Malha.
Fornecedor : Atlantica Com. E Serviços Ltda
Empenhos : 4689, 4757, 4694/2012
Valor : R$ 244.861,95
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de aquisição de óleo diesel.
Fornecedor : Auto Posto Bizunga Ltda II
Empenhos : 9291/2012
Valor : R$ 154,24
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de serviço de guincho da Kombi do transporte
escolar da fazenda Ferraz até a Garagem Municipal (Contrapartida).
Fornecedor : Auto Socorro Sao Joao de Avare Ltda
Empenhos : 9003/2012
Valor : R$ 100,00
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de locação de 04 multifuncionais.
Fornecedor : Color Printer Locação e Comercio de Equip. Ltda EPP
Empenhos :  10418/201 1
Valor : R$ 2.237,50
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de aquisição de gás para abastecer bomba da
piscina Muncipal para os jogos regionais.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes ME
Empenhos : 9149/2012
Valor : R$ 1.312,00
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com veículos e fornecimento
de peças.
Fornecedor : Dragão Escapamentos Ltda ME
Empenhos :  8997, 8998, 8999/2012
Valor : R$ 400,00
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, serviço prestado com
veiculo, aquisição de material de construção.
Fornecedor : Figueiredo S/A Mercedes Bens
Empenhos : 6516, 6514, 9138, 7758, 7720, 7629, 763, 7874, 7621,
7385, 7384, 7872, 7699, 5621, 7671/2012
Valor : R$ 14.984,51
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com publicação de edital.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A.
Empenhos : 9285/2012
Valor : R$ 5.254,83
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças.
Fornecedor : Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 9229, 9231/2012
Valor : R$ 896,80
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos :  3510/2012
Valor : R$ 352,80
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de elaboração de projeto de encerramento e
recuperação do antigo Lixão Municipal.
Fornecedor : Reusa Conservação Ambiental Ltda
Empenhos : 2850/2012
Valor : R$ 1 14.990,00
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de reforma do campo de futebol do São Pedro e
instalação elétrica e hidráulica em diversos alojamentos.
Fornecedor : Sanorte Saneamento e Construções Ltda EPP
Empenhos : 4759, 4758/2012
Valor : R$ 220.661,53
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças para veículos.
Fornecedor : T apajos Bauru Caminhões e Serviços Lt da
Empenhos : 8978, 9001, 9002/2012
Valor : R$ 1.503,96
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
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 paga-
mentos por se tratar de serviço técnico de topografia.
Fornecedor : T erraplana Serv . Top. S/C Lt da
Empenhos : 415/2012
Valor : R$ 7.000,00
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

LEGISLATIVO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 05/12 – Processo 13/012,
para a empresa SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP,
inscrita no CNPJ sob n° 56.982.416/0001-07, com sede na Travessa
Nossa Senhora do Carmo, nº 59, sala 01, Piracicaba-SP, objetivando
a contratação de empresa especializada para compilação das leis
ordinárias, complementares, resoluções e decretos legislativos de 2011
e 2012 e manutenção e atualização da compilação das novas normas
municipais da Estância Turística de Avaré, no valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), sendo R$ 500,00 (quinhentos reais)
mensais até 31 de dezembro de 2012 com fulcro no artigo 24, inciso
II da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empenhadas
através da seguinte dotação orçamentária: 01.02-
3.3.90.39.99.01.122.7005.2258.0000
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 30 de
julho de 2012.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente da câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 08
Contrat ante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
Objeto:  contratação de empresa especializada para compilação das
leis ordinárias, complementares, resoluções e decretos legislativos
de 2011 e 2012 e manutenção e atualização da compilação das no-
vas normas municipais.
Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2012.
Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo R$ 500,00
(quinhentos reais) mensais até 31 de dezembro de 2012.
Referente : Processo nº 13/2012 – Dispensa de Licitação 05/2012
Data do ajuste:  01 de agosto de 2012.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente da câmara

ORDEM DO DIA
CIRCULAR Nº 23/2012 - DG          Avaré, 01 de Agosto de 2012.
Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)
Comunica reinicio dos trabalhos legislativos, após o recesso
de JULHO/2012, no dia 06/08/2012 - Segunda-Feira, às 18h00min
horas, através da realização da Sessão Ordinária.

De ordem da Exma. Sra. Presidente Vereadora Marialva Araujo de
Souza Biazon, levo ao seu conhecimento que está marcado para o
dia 06 de Agosto do corrente, segunda-feira, às 18:00 horas , o
reinicio das atividades deste Legislativo, após o recesso de JULHO/
2012, através da realização da Sessão Ordinária, devendo ser obser-
vado na mesma, a seguinte ordem dos trabalhos:-
a) Leitura das Correspondências recebidas:- Ofícios do Senhor Pre-
feito Municipal, de diversos e indicações;
b) Palavra Livre;
c) Grande Expediente - Projetos de Lei (Legislativo e Executivo) e
Requerimentos;
d) Logo em seguida início da Ordem do Dia, convocada pela Sra.
Presidente  na Sessão Ordinária de 25/06/2012, conforme segue:
1. PROJETO DE LEI N.º 67/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre a instituição do Conselho de Política Cultural
de Avaré e adota outras providências.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 67/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Serviços, Obras e Administração Pública. (vist as: Ver. Roberto/Ripoli)
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os pro-
testos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ATO DA MESA Nº 17/2012
Dispõe sobre nomeação da Funcionária DJANDI MARRAN  DIAS
para ocupar o Cargo em “COMISSÃO”, de Assessora de Gabinete

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

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º -  Fica nomeada a Sra, DJANDI MARRAN DIAS, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade RG nº 41.918.873-3, ins-
crita no CPF/MF sob nº 345.462.368-59, para ocupar o Cargo em
“Comissão” de Assessora de Gabinete da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré, criado pela Resolução nº 349/2009,
cujos vencimentos serão o da referência 5 (cinco) da Lei nº 876, de 03
de outubro de 2.006.
Art. 2 º - A referida funcionária deverá exercer as funções inerentes ao
cargo, ou seja: auxiliar nos serviços de natureza administrativa, espe-
cíficos do gabinete dos Senhores Vereadores; redigir, digitar, conferir,
corrigir ofícios ou quaisquer outros tipos de correspondência oficial;
digitar, conferir e corrigir proposituras, projetos, emendas, relatórios,
planilhas, tabelas, encaminhados por seus (suas) superiores (as) hi-
erárquicos (as); operar softwares e sistemas de informática, inserin-
do dados necessários ao bom atendimento dos serviços da Câmara e
do gabinete; conferir, ordenar e arquivar processos, publicações ofici-
ais, documentos, livros, periódicos, prontuários; atender o público,
fornecendo informações gerais atinentes ao serviço realizado, pesso-
almente, por meio eletrônico ou por telefone; auxiliar nas sessões
ordinárias, extraordinárias, solenes, nos atos solenes e atividades
oficiais da Câmara, no tocante aos serviços administrativos para o
bom andamento dos trabalhos; comunicar ao (à) superior (a) hierár-
quico (a) os problemas que prejudiquem o desenvolvimento dos traba-
lhos; propor ao (à) superior (a) hierárquico (a) a adoção de medidas

capazes de simplificar e facilitar a execução dos trabalhos afetos ao
seu serviço; atender a outros serviços da Câmara que forem determi-
nados pelos (as) superiores (as) hierárquicos (as); zelar pelo bom
estado de conservação e de funcionamento dos materiais e equipa-
mentos existentes no setor, executar tarefas correlatas no âmbito de
suas atribuições às atividades atribuídas pela Presidência
Art. 3º  - Este Ato entrará em vigor nesta data, após sua publicação no
local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
01 de agosto de 2012

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Lei nº 1.601, de 04 de Agosto de 2012
 (Dispõe sobre revogação da Lei n° 911, de 14 de março de 2007,
bem como repristina a Lei n° 426, de 07 de julho de 1999 e adota

outras providências)

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON, PRESIDENTE DA CÂMA-
RA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, FAÇO
SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTI-
GO 43, § 7º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A
SEGUINTE LEI NA FORMA APROVADA PELA EDILIDADE:
Artigo 1º  – Fica revogada a Lei n° 911, de 14 de março de 2007.
Artigo 2º  - Fica repristinada a Lei n° 426, de 07 de julho de 1999.
Artigo 3º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
04 de Agosto de 2012. -

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente da Câmara

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara na data supra

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

INEDITORIAIS

EDITAL Nº 004-CPL/2012 – FREA-FUNDAÇÃO
REGIONAL EDUCACIONAL  DE AVARÉ

SELEÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO

A Presidente da Fundação Regional Educacional de Avaré, no uso de
suas competências, comunica que estarão abertas as inscrições para
processo seletivo simplificado, em caráter emergencial  para
contratação de Professor Substituto/Temporário para 06 (seis) aulas
semanais distribuídas entre as Disciplinas de: Dança e Ginástica Rít-
mica para o Ensino Fundamental e Médio do Colégio Universitário de
Avaré, para o segundo semestre de 2012, na forma da Lei nº 8.745/93.
1. O candidato poderá se inscrever para concorrer a uma vaga no
cargo de Professor
Substituto/Temporário, conforme particularidades descritas no Anexo
ao presente Edital.
2. As inscrições serão efetuadas no período de 06/08/2012 a 10/08/
2012 no protocolo da Fundação, a Praça Prefeito Romeu Bretas, 163
– Avaré – SP, das 8h às 17h e das 19h às 22h.
3. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos acompanhados do original:
a) Ficha de Inscrição em Processo Seletivo Simplificado, preenchida;
b) cópia simples de documento de identidade;
c) cópia simples do CPF;
d) cópia simples do título de eleitor e comprovante de quitação eleito-
ral (www.tse.jus.br);
e) cópia simples de documento da quitação com obrigações milita-
res, quando couber;
f) cópia simples do diploma de graduação (frente e verso);
g) cópia simples de certificado e/ou diploma na área exigida (frente e verso);
h) cópia simples do diploma de mestrado e/ou doutorado na área
exigida (frente e verso);

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 execução de serviço de limpeza laterais de terreno em ruas.
Fornecedor : Jose Possidonio Da Silva Junior
Empenhos : 9137/2012
Valor : R$ 3.715,53
Avaré, 04 de Agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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3.1. Os documentos, quando não autenticados, serão necessaria-
mente conferidos com os originais por ocasião da inscrição.
3.2. Caso o diploma ainda não tenha sido expedido, tendo o candida-
to, entretanto, concluído o curso, poderá apresentar declaração de
conclusão do curso e cópia do histórico escolar correspondente.
3.3. Não será cobrada taxa de inscrição.
4. As datas, horários e locais das provas serão informados no Proto-
colo da respectiva Unidade, no ato da inscrição.
5. A remuneração do professor contratado será a constante na tabela
do Anexo deste Edital.
6. A seleção será feita por comissão designada pela Direção Pedagó-
gica do Colégio constando apenas de prova prática (aula) e prova dos
títulos apresentados, e posterior entrevista, e será selecionado para
contratação temporária de excepcional interesse público, como Pro-
fessor Substituto/Temporário, por prazo certo e determinado, aquele
que obtiver melhor desempenho em ministrar uma aula, aliada ao
aspecto didático e pedagógico. Preferencialmente será contrato o
candidato que for habilitado a ministrar ambas as disciplinas, mas na
falta deste, poderão ser contratados dois professores.
7. Os candidatos que já firmaram contrato administrativo com base
na Lei nº 8.745/93 poderão ser novamente contratados, desde que já
tenha decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do contra-
to anterior em qualquer área do território nacional.
8 O período de validade deste Processo Seletivo será de 6 (seis)
meses e não será prorrogado.
9. A inscrição implica o compromisso tácito por parte do candidato de
aceitar as condições estabelecidas para a realização do processo
seletivo, fixadas nos aludidos atos, dos quais não poderá ser alegado
desconhecimento.
Avaré, 02 de agosto de 2012.

Maria Lúcia Cabral de Freitas Vicentini
Presidente da FREA - Fundação Regional de Avaré

ANEXO
COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE AVARÉ

Ensino Fundamental e Médio
Nº Vaga(s): 01(uma) vaga p ara Professor Substituto T emporá-

rio das Disciplinas de:
1. Dança - 03 (três) aulas
2. Ginástica Rítmica - 03 (três) aulas
Regime de Trabalho: 6 horas/aula semanais – período matutino e
vespertino
a) ÁREA DE CONHECIMENTO BÁSICA: Licenciatura em Educação
Física ou Artes.
b) PROVAS: Prática, Entrevista e Análise de Títulos.
c) TITULAÇÃO EXIGIDA:
Aulas de Dança: Licenciatura em Educação Física ou Licenciatura
em Artes com histórico escolar que comprove na grade a disciplina
de dança, ou ainda certificado comprobatório de Curso de Dança.
Aulas de Ginástica Rítmica: Licenciatura em Educação Física.
Em ambas as disciplinas terá preferência sobre os demais, o Profes-
sor que possuir títulos de especialização nas áreas requeridas.
d) REMUNERAÇÃO:
Professor Graduado : R$ 7,18 (sete reais e dezoito centavos) hora/aula
Professor Especialista : R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) hora/aula

** DATA DA PROVA: 13/08/2012 – 14H30
** Prova Prática: aula com duração aproximada de 30 minutos

com tema de livre escolha. (Apresentar Plano de Aula).

EDITAL
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Avaré, através de sua Banca Examinadora da prova de conhecimen-
tos do Conselho Tutelar, vem tornar público, nos termos da Lei Com-
plementar Municipal nº 150/11, a lista de inscritos que realizaram a
prova de conhecimentos aos cargos de Conselheiros Tutelares de
Avaré na data de 29.07.2012:

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA

Lei Federal nº 8069/90            Lei Complementar nº 150/11
Decreto nº 3.122/12

EDITAL
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA, através de sua Banca Examinadora, vem através deste tor-
nar público GABARITO  da prova de conhecimentos para os cargos
de Conselheiros Tutelares, realizada na data de 29.07.2012:

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Pessoal Portadora de
Deficiência – CMPPD

Lei Estadual nº 7853/1989 - Lei Municipal – nº 68/2001 - 140/2001
Decreto- 2.589/2010

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Defi-
ciência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra,   convoca os/as Con-
selheiros , para Reunião Mensal   que será realizada no dia 09.08.12
às 9:00 horas  , na sala dos Conselhos Municipais junto à Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  situada na rua
Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pauta:
· Leitura da Ata e Outras providências

Contamos com a  presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar por escrito  com

antecedência
e-mail:secmunicipais@hotmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

gabinete.saude@avare.sp.gov.br
conselho.saude@avare.sp.gov.br

CONVITE
Nos servimos da presente para convidar toda a população avareense
para a Audiência Pública no dia 9 de Agosto de 2012, às 19:00h na
Câmara Municipal de Avaré, sito à Avenida Prefeito Misael Euphrásio
Leal, nº 999 para criação do PLANO SETORIAL DE SAÚDE.  Partici-
pe, contribua, divulgue! Contamos com a sua presença!

COMISSÃO ORGANIZADORA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Lei nº 126 de 28/12/1993
conselho.saude@avare.sp.gov .br

Estância Turística de Avaré, 01 de Agosto de 2012.

CONVOCAÇÃO
Nos servimos da presente para convocar a todos os conselheiros
titulares para a reunião extraordinária no dia 07/08/2012 (terça-feira)
às 18:00 , na Secretaria Municipal da Saúde, com a seguinte pauta:
- Apresentação para aprovação do planejamento para criação do Pla-
no Setorial de Saúde de Avaré e
- Formação da comissão de acompanhamento, avaliação e fiscaliza-
ção do Plano Setorial de Saúde de Avaré.
Solicito aos conselheiros que não possam comparecer que encami-
nhem esta convocação aos suplentes.
Atenciosamente,

ÂNGELA MARIA BATISTA LOURENÇO
Presidente

NILSON ZANLUCKI NETO
Secretário Executivo

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 135/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, considerando demissão
de servidor , convoca os classificados no Concurso Público  nº 007/
2010, publicado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publica-
do em 08/01/2011, prorrogado pelo Decreto nº 3016 de 29/12/2011,
publicado em 07/01/2012, para o emprego público de Professor de
Educação Básica I,  conforme classificação abaixo descrita; para com-
parecerem 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, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
CLASS NOME
91º MARY ELLEN GOMES
Estância Turística de Avaré, aos 31 dias do mês de Julho de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 136/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira,  considerando o não
comparecimento do 272º, 273º, 274º, 275º, 276º classificados ,
convoca os classificados no Concurso Público  nº 006/2010, publi-
cado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publicado em 08/
01/2011, prorrogado pelo Decreto nº 3016 de 29/12/2011, publicado
em 07/01/2012, para o cargo de Professor de Educação Básica I,
conforme classificação abaixo descrita;  para contrato temporário re-
gido pelo CLT até o final do presente ano letivo para substituição de
professor afastado; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital;  no Depar-
tamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua
Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
CLASS. NOME
278º SONIA APARECIDA ISIDORO
279º BETAMIA APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARGO
280º LUZIA FRANCISCO ROSA PIMENTEL
281º LUCIANA VIRGINIA DE CARVALHO YASSUDA
282º CRISTIANE MARIA DE LIMA
Estância Turística de Avaré, aos 03 dias do mês de Agosto de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração
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Padres e leigos, integrantes da equipe de organização do Tríduo

Ordenação de Anísio Tavares movimentará
comunidade católica de Avaré

Tríduo Missionário
Vocacional contará

com a visita da
imagem peregrina
de Nossa Senhora

Aparecida

A Igreja Católica da Es-
tância Turística de Avaré se
prepara para o Tríduo em
preparação à ordenação sa-
cerdotal do missionário re-
dentorista, diácono Anísio
Tavares. O Tríduo, orga-
nizado pelas paróquias de
Nossa Senhora de Fátima,
São José, São Benedito e
Santuários de Nossa Se-
nhora das Dores e São Ju-
das Tadeu, terá uma pro-
gramação especial que in-
cluirá a visita da imagem
peregrina de Nossa Senho-
ra Aparecida.

Durante as celebrações
a cidade receberá a visita
de mais de 100 missioná-
rios redentoristas de Apa-
recida do Norte que se di-
vidirão entre as cinco pa-
róquias participantes para
a realização de momentos
marianos, adorações ao
santíssimo, celebrações
eucarísticas, bênçãos de
objetos e encontro com
crianças e jovens.

O Tríduo terá início na
próxima quarta-feira, 8 de
agosto, com concentração
no Parque de Exposições
Fernando Cruz Pimentel,
seguida de carreata com a
Imagem Peregrina de Nos-
sa Senhora Aparecida até
o Santuário de Nossa Se-
nhora das Dores, local
onde será celebrada uma
missa de envio dos missi-

Diácono Redentorista Anísio T avares, filho de
Avaré, será ordenado no dia 1 1 de agosto de 2012

onários. A ordenação sa-
cerdotal do diácono Aní-
sio Tavares será realizada
no dia 11 de agosto, en-
cerrando as celebrações.

A programação com-
pleta do Tríduo está dis-
ponível para toda a popu-
lação avareense nas paró-
quias participantes.

DIÁCONO ANÍSIO
TAVARES

Diácono Anísio Tavares
nasceu em Avaré no dia 19
de maio de 1981. É filho ca-
çula de José Tavares e Hele-
na Alves Tavares. Irmão de
José Hélcio, Zilda, Adilson,
Célia e Marli. Até os seus 14
anos morou na zona rural, na
Fazenda São Luiz.

Certa vez, quando ain-
da criança, participando de
uma procissão de Corpus
Christi, ouviu a música Me
Chamaste, que ecoava na
torre da Igreja de São Be-
nedito. Desde esse dia sen-
tiu em seu coração o cha-
mado de Deus para ser pa-
dre. Mas foi só na juven-
tude que começou a ex-
pressar para seus familia-
res e amigos a sua voca-
ção. Sua família sempre o
apoiou na escolha que fez.

Realizou um encontro
vocacional na Arquidiocese
de Botucatu, mas sentia for-
te o desejo de ser missio-
nário redentorista, que co-
nheceu por testemunho de

amigos e pela TV. Numa
visita a Aparecida, pode
conversar com o Padre
Francisco de Assis Miguel
e conhecer melhor o caris-
ma missionário dos Reden-
toristas. Anísio ficou encan-
tado com a vida missioná-
ria junto do Povo de Deus.

Antes de ingressar no
seminário, Anísio realizou
encontros vocacionais re-
dentoristas em Tietê e Apa-
recida. Após a convivên-
cia vocacional, em janeiro
de 2003, foi aceito para
ingressar no Seminário
Redentorista Nossa Se-
nhora Aparecida em Apa-
recida-SP. Cursou Filoso-
fia na PUC-CAMPINAS
de 2004-2006. Em 2007
residiu em Tietê-SP, onde
fez o seu Noviciado. No
ano de 2008, cursou Teo-
logia no ITESP (Instituto
Teológico São Paulo), re-
sidindo no Ipiranga, São
Paulo-SP. Durante os três
últimos anos do Curso de
Teologia residiu em Cida-
de Tiradentes, Zona Les-
te da Capital Paulistana.
Durante toda a formação
inicial, o contato com as

pastorais foi intenso junto
ao povo simples das co-
munidades, ambiente pro-
pício para que o Anísio pu-
desse crescer cada vez
mais em sua vocação.

Após a conclusão dos
estudos teológicos, foi
transferido para Apareci-

da-SP como Diretor do
Seminário Redentorista
Santo Afonso, onde resi-
de atualmente. Anísio Foi
ordenado Diácono no dia
24 de Março de 2012, em
Cidade Tiradentes, zona
Leste da Capital Paulis-
tana.



AVARÉ, 04 DE AGOSTO DE 2012 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 575 7

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 1 11/12

PROCESSO Nº. 420/12
Objeto:  Aquisição de suprimentos de informática para cabeamento
da internet da Secretaria Municipal da Comunicação.
Recebimento das Propostas:  07 de agosto de 2012 – 08:00 horas
até 16 de agosto de 2012 às 09:30 horas
Abertura das Propostas: 16 de agosto de 2012 das 09:35 às 09:50 horas
Data de abertura da sessão: 16 de agosto  de 2012 às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 30 de julho de 2012 –  Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - 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 HOMO-
LOGA  a Empresa MHMB DALFRÉ EPP , objetivando a aquisição de
móveis para o SAMU, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 096/12 –
Processo nº. 354/12 - Homologado em: 30/07/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - 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 HOMO-
LOGA  a Empresa IRMÃOS SOLDERA LTDA, objetivando a aquisi-
ção de materiais para acabamento das Unidades Habitacionais do
Avaré G, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 106/12 – Processo nº.
388/12 - Homologado em: 30/07/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - 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 HOMO-
LOGA  a Empresa MIXER MAGAZINE E UTILIDADES L TDA EPP,
objetivando a aquisição de materiais de pintura para adequação do
Teatro Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 1 17/12 – Pro-
cesso nº. 445/12 - Homologado em: 27/07/2012 .

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - 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 TIETÊ TRUCK SERVICE COMÉRCIO
DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - ME, objetivando contratação
de empresa responsável pelo fornecimento de peças e mão de
obra para retífica completa de motor OM 366 de caminhão bascu-
lante Mercedes Benz L1418, placa CPV 4255, relativa ao Pre-
gão Presencial nº. 097/12 – Processo nº. 378/12 - Homologa-
do em: 06/07/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - 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 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS L TDA
ME, objetivando Registro de Preços para eventual contratação fu-
tura de empresa para fornecimento de material gráfico, relativa ao
Pregão Presencial nº. 1 11/12 – Processo nº. 433/12 - Homolo-
gado em: 20/07/2012 .

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Rogélio Barchetti Urrêa - 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  HOMOLOGA  a Em-
presa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, objetivando a
contratação de empresa especializada para fornecimento de ma-
teriais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução de
ampliação, cobertura de quadra, construção de arquibancada e ves-
tiários na EMEB “Fausto dos Santos Rodrigues”, relativa à Con-
corrência Pública nº. 009/12 – Processo nº. 379/12 - Homolo-
gado em: 20/07/2012 .

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 097/12 – Processo nº. 378/12

Fica adjudicado a Empresa TIETÊ TRUCK SERVICE COMÉRCIO DE
PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, com valor total de R$ 12.100,00
(doze mil e cem reais),  objetivando a contratação de empresa res-
ponsável pelo fornecimento de peças e mão de obra para retífica com-
pleta de motor OM 366 de caminhão basculante Mercedes Benz L1418,
placa CPV 4255. – adjudicado em: 06/07/2012.

Concorrência Pública nº. 009/12 – Processo nº. 379/12
Fica adjudicado a Empresa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA
EPP, com valor total de R$ 377.417,95 (trezentos e setent a e sete
mil quatrocentos  e dezessete reais e noventa e cinco centa-
vos),  objetivando a contratação de empresa especializada para forne-
cimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para
execução de ampliação, cobertura de quadra, construção de arqui-
bancada e vestiários na EMEB “Fausto dos Santos Rodrigues”. –
adjudicado em: 27/07/2012.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 008/12 – Processo nº. 235/12

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa ARMCO
STACO S.A. INDÚSTRIA  METALÚRGICA , com valor total de R$
29.120,00 (vinte e nove mil cento e vinte reais) , objetivando a
aquisição de tubos de aço corrugado MP 100 para utilização em obras
de drenagem pluvial, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de abril de 2012 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 158/12 – Processo nº. 457/12

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa GRIL GRÁFICA E
REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME, com valor global de
R$ 16.284,00 (dezesseis mil duzentos e oitenta e quatro reais)
objetivando a contratação de empresa para confecção de material
gráfico para os Jogos Regionais, com fulcro no artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de julho de
2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 164/12 – Processo nº. 469/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa GUSTAVO
MORETTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, com valor global de R$
7.900,00 (sete mil e novecentos reais)  objetivando a contratação
de Leiloeiro Oficial para prestação de serviços de organização e rea-
lização de leilões de bens inservíveis e sucatas de veículos desativados
da frota municipal, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de julho de 2012 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 165/12 – Processo nº. 472/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa FEDERAÇÃO DE
KARATE PAULISTA - FKP, com valor global de R$ 3.000,00 (três mil
reais)  objetivando a locação de tatames, placares eletrônicos, jogos
de Bandeiras e gongos, computador para sorteio e emissão de cha-
ves, para o 56º Jogos Regionais, com fulcro no artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de julho de
2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 166/12 – Processo nº. 473/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa PRÓ-VIDA
AVARÉ CLÍNICA  MÉDICA LTDA, com valor global de R$ 1.600,00
(hum mil e seiscentos reais)  objetivando a contratação de em-
presa para realização de exames de espirometria, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 20 de julho de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 167/12 – Processo nº. 474/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AUTO POSTO
BIZUNGA LTDA, com valor global de R$ 3.755,30 (três mil setecen-
tos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos)  objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de 1.700 litros de óleo
Diesel BS 50, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 24 de julho de 2012 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 168/12 – Processo nº. 475/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Senhora SUMIKO
MURAKOSHI ITO, com valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil re-
ais)  objetivando a locação do imóvel sito à Rua Bahia nº 1763 para
instalação do Almoxarifado da Secretaria de Educação, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 23 de julho de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.

Dispensa nº. 170/12 – Processo nº. 483/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa EDUARDO
MINILO FARIAS UTILIDADES - ME, com valor global de R$ 170,00
(cento e setenta reais)  objetivando a aquisição de 01 (um)
multiprocessador para atender a Creche “Geraldo Benedete”, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 27 de julho de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 041/11 – Processo nº. 233/1 1, que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa IOTTI
GRIFFE DA CARNE LTDA, objetivando a aquisição de gêneros
estocáveis para creches e escolas, com prorrogação até 23 de julho
de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 050/12 – Processo nº. 188/12, Contrato (189/12), que faz entre si
a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa FIBRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, objetivando a aquisição de unifor-
mes para a Rede Municipal de Ensino, com prorrogação até 30 de
julho de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONVITE Nº 072/10 –
Processo nº. 267/10, que faz entre si a Prefeitura da Estância T urís-
tica de Avaré  e a empresa JOSÉ LÚCIO DE ANDRADE ME , objetivando
a prestação de serviços de instalação, monitoramento e locação de
câmeras, com prorrogação até 31 de dezembro de 2012. O valor desta
prorrogação de contrato é de R$ 54.096,00 (cinquenta e quatro mil e
noventa e seis reais), sendo R$ 9.016,00 (nove mil e dezesseis
reais) mensais – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº 038/11 –
Processo nº. 148/1 1, que faz entre si a Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré  e a empresa RF TV A CABO LTDA, objetivando a aquisi-
ção de sistema via cabo para internet para o Programa Bolsa Família,
com prorrogação até 31 de dezembro de 2012. O valor desta prorrogação
de contrato é de R$ 299,70 (duzentos e noventa e nove reais e se-
tenta centavos), sendo R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa
centavos) mensais – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/12 – Processo nº. 213/12 fica aditado o
valor de R$ 1.534,00 (hum mil quinhentos e trinta e quatro reais),
para a empresa SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODU-
TOS DE LIMPEZA LTDA ME, o que corresponde a aproximadamente
2,04% (dois vírgula zero quatro por cento ) do valor total adjudicado no
processo licitatório em questão objetivando o registro de preços para
fornecimento de gêneros de supermercado para toda a municipalidade -
Assinatura do T ermo Aditivo em: 05 de julho de 2012.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/12 – Processo nº. 221/12 fica aditado o
valor de R$ 123,64 (cento e vinte e três reais e sessenta e quatro centa-
vos),  para a empresa SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODU-
TOS DE LIMPEZA LTDA ME, o que corresponde a aproximadamente 5,95%
(cinco vírgula noventa e cinco por cento ) do valor total adjudicado no
processo licitatório em questão objetivando a aquisição de pó de café e
copos descartáveis para a Secretaria de Educação - Assinatura do T ermo
Aditivo em: 05 de julho de 2012.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/12 – Processo nº. 262/12 fica aditado o
valor de R$ 7.071,20 (sete mil setenta e um reais e vinte centavos),
para a empresa SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODU-
TOS DE LIMPEZA LTDA ME, o que corresponde a aproximadamente
0,84% (zero vírgula oitenta e quatro por cento ) do valor total adjudi-
cado no processo licitatório em questão objetivando Registro de Preços
para fornecimento de materiais de limpeza para toda municipalidade. -
Assinatura do T ermo Aditivo em: 24 de julho de 2012.

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 077/12 – Processo nº. 302/12 fica aditado
o valor de R$ 167,50 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta
centavos),  para a empresa EDUARDO MINILO FARIAS UTILIDA-
DES ME, o que corresponde a aproximadamente 25% (vinte e cinco
por cento ) do valor total adjudicado no processo licitatório em ques-
tão objetivando aquisição de aparelhos de DVD para Creches. - Assi-
natura do T ermo Aditivo em: 20 de junho de 2012.

ANULAÇÃO
Fica ANULADO o Termo Aditivo nº 179/12, referente ao PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 133/11 – Processo nº. 475/1 1, objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de produtos odontológicos
para serem usados no CEO, conforme preceitua a súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal. - Anulada em: 26/07/12 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 095/12 – Processo nº. 353/12, objetivando a aquisição de mate-
riais para fabricação de massa fria, conforme preceitua o “caput” do
artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 20/07/
12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
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Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 103/12 – Processo nº. 385/12, objetivando a aquisição de telhas
portuguesas para as EMEB’s Ulisses Silvestre, Fausto dos Santos
Rodrigues e Suleide Maria do Amaral Bueno, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 25/07/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 105/12 – Processo nº. 387/12, objetivando a aquisição de materi-
ais para reforma de banheiro químico da feira livre, conforme preceitua
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 19/07/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE DISPENSA
Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Comunicação, efe-
tuamos a rerratificação do Contrato nº 255/12, da Dispensa nº 123/12
– Processo nº 348/12:
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA  QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal.
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA  QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em 6 (seis) parcelas, mediante apresen-
tação de nota fiscal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE DISPENSA
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto
ao Contrato nº 305/12 da Dispensa nº 141/12, Processo nº 409/12,
motivo pelo qual, os atos praticados por este setor e assinados pelo
Senhor Prefeito Municipal, deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA  QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação de
nota fiscal correspondente ao mês subsequente ao da execução
contratual. É obrigatória a inscrição da declaração, no corpo da nota
fiscal: Referente a Dispensa nº 141/12 – Processo nº 409/12.
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA  QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação de
RPCI (Recibo de Pagamento ao Contribuinte Individual). É obrigatória
a inscrição da declaração, no corpo do recibo: Referente a Dispen-
sa nº 141/12 – Processo nº 409/12.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE
TOMADA DE PREÇOS

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto
ao Contrato nº 350/12 da Tomada de Preços nº 017/12, Processo nº
265/12, motivo pelo qual, os atos praticados por este setor e assina-
dos pelo Senhor Prefeito Municipal, deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA  QUARTA – DO PREÇO
O valor global do contrato é de R$ 454.624,87 (quatrocentos e
cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e
sete centavos).
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA  QUARTA – DO PREÇO
O valor global do contrato é de R$ 454.621,87 (quatrocentos e cinquenta
e quatro mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos).

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade nº. 008/12 – Processo nº. 235/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: ARMCO STACO S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA.
Objeto:  Aquisição de tubos de aço corrugado MP 100 para utilização
em obras de drenagem pluvial.
Valor Global:  R$ 29.120,00 (vinte e nove mil cento e vinte reais).
Data da Assinatura do Contrato: 16/04/2012.

Modalidade: Inexigibilidade nº. 009/12 – Processo nº. 282/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: NOOVAH AMÉRICA EDITORA DISTRIBUIDORA DE
LIVROS LTDA.
Objeto:  Aquisição de 1.000 exemplares da obra Conto, Canto e En-
canto com a minha História Avaré 150 Anos.
Valor Global:  R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/05/2012.

Modalidade: Inexigibilidade nº. 01 1/12 – Processo nº. 405/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: PAULO ROBERT O COSTA DE OLIVEIRA ME.
Objeto:  Contratação de artistas para evento 1º Encontro Amigos do
Samba.
Valor Global:  R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/06/2012.

Modalidade: Inexigibilidade nº. 012/12 – Processo nº. 436/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA.
Objeto:  Locação de equipamento eletrônico para aferição de resulta-
do de natação.
Valor Global:  R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/06/2012.

Modalidade: Inexigibilidade nº. 013/12 – Processo nº. 439/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: SANT OS & BASSOLI L TDA ME.
Objeto:  Locação de aparelhos para Ginástica Artística, incluso trans-
porte, montagem e manutenção dos aparelhos durante o período de
competição no 56º Jogos Regionais.
Valor Global:  R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/07/2012.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 049/12 – Processo nº. 109/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais para pavimentação em lajota.
Valor Global:  R$ 11.999,91 (onze mil novecentos e novent a e
nove reais e noventa e um centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 02/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 095/12 – Processo nº. 257/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: FOR ALL  COMERCIAL DISTRIBUIDORA, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Objeto: Aquisição de máquina para confecção de fraldas infantis e
geriátricas, com instalação e treinamento.
Valor Global:  R$ 10.640,00 (dez mil seiscentos e quarent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/04/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 100/12 – Processo nº. 284/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: PAULO SALIM ANTONIO CURIATI.
Objeto: Locação de imóvel sito à Rua Santa Catarina 781 para insta-
lação do Centrinho.
Valor Mensal:  R$ 2.290,86 (dois mil duzentos e novent a reais e
oitenta e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 03/05/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 1 10/12 – Processo nº. 316/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: IRMÃOS SOLDERA  LTDA.
Objeto: Aquisição de material de construção.
Valor Global:  R$ 16.657,66 (dezesseis mil seiscentos e cinquent a
e sete  reais e sessenta e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 17/05/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 1 17/12 – Processo nº. 323/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: IRMÃOS SOLDERA  LTDA.
Objeto: Aquisição de tijolos.
Valor Global:  R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/05/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 122/12 – Processo nº. 347/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: CIRÚRGICA NOVA ERA PRODUTOS MÉDICOS E OR-
TOPÉDICOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de suplemento alimentar para atender mandado
judicial.
Valor Global:  R$ 14.248,00 (catorze mil duzentos e quarent a e
oito reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/05/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 127/12 – Processo nº. 373/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FIGUEIREDO S/A.
Objeto: Aquisição de 31 garrafas térmicas para o Centro Administrativo.
Valor Global:  R$ 682,00 (seiscentos e oitent a e dois reais).
Data da Assinatura do Contrato: 06/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 128/12 – Processo nº. 381/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: LUIZ A. DOS SANTOS DROGARIA EPP.
Objeto: Aquisição de fraldas e leite desnatado em pó para atender
pacientes de mandado judicial.
Valor Global:  R$ 3.336,00 (três mil trezentos e trint a e seis re-
ais).
Data da Assinatura do Contrato: 1 1/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 129/12 – Processo nº. 382/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
Objeto: Aquisição de 120 cestas básicas/mês para o Fundo Social
de Solidariedade.
Valor Global:  R$ 35.280,00 (trint a e cinco mil duzentos e oitent a
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 130/12 – Processo nº. 389/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: LUCIANO EVANGELISTA GODOY.
Objeto: Contratação de engenheiro para elaboração de projeto elétrico
de iluminação pública do calçadão na orla da praia no Bairro Costa Azul.
Valor Global:  R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 132/12 – Processo nº. 391/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: CIRÚRGICA NOVA ERA COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de 500 frascos de Cubitan para atendimento de
mandado judicial.
Valor Global:  R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 133/12 – Processo nº. 392/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: EDUARDO STENGEL  DE CARVALHO & CIA  LTDA ME.
Objeto: Contratação de empresa para serviço de desinsetização no
prédio da Secretaria de Educação e Unidades Escolares.
Valor Global:  R$ 14.060,00 (catorze mil e sessent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 136/12 – Processo nº. 396/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: EDUARDO STENGEL  DE CARVALHO & CIA  LTDA ME.
Objeto: Prestação de serviço para dedetização e descupinização a
ser realizado no Centro de Referência Especializado de Assistência
Social CREAS.
Valor Global:  R$ 800,00 (oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 15/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 137/12 – Processo nº. 397/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SONIA MARIA DE ALMEIDA MOISES 14578996808.
Objeto: Aquisição de placas em aço inox.
Valor Global:  R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 15/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 139/12 – Processo nº. 407/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FIGUEIREDO S/A.
Objeto: Aquisição de material de pintura para o Programa Bolsa Família.
Valor Global:  R$ 3.228,34 (três mil duzentos e vinte e oito reais
e trinta e quatro centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 20/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 140/12 – Processo nº. 408/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RICARDO FILGUEIRAS GOMES 17395807880.
Objeto: Locação de brinquedos para atender a Prefeitura no Bairro
23/06/12.
Valor Global:  R$ 850,00 (oitocentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 141/12 – Processo nº. 409/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: AURORA BEATRIZ TONINI.
Objeto: Contratação de psicóloga para prestação de serviços no
Núcleo da Diversidade Sexual.
Valor Global:  R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 143/12 – Processo nº. 416/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FIGUEIREDO S/A.
Objeto: Aquisição de 02 (dois) aparelhos de telefone para o C.S.U.
Valor Global:  R$ 112,44 (cento e doze reais e quarent a e quatro
centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 22/06/2012.
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Modalidade: Dispensa nº. 144/12 – Processo nº. 417/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: CIRÚRGICA NOVA ERA COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de medicamento solosite hidrogel para atendimento
de mandado judicial.
Valor Global:  R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 145/12 – Processo nº. 424/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS E EVEN-
TOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para realização de congresso téc-
nico com sorteio eletrônico, dos Jogos Regionais.
Valor Global:  R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 148/12 – Processo nº. 427/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: FIORATO & TROMBETA LTDA ME.
Objeto: Aquisição de bomba para piscina municipal.
Valor Global:  R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 149/12 – Processo nº. 428/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: CENTER COMÉRCIO DE FANTASIAS E INFORMÁTICA
LTDA ME.
Objeto: Confecção de fantasia para o Mascote do 56º Jogos Regionais.
Valor Global:  R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e novent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 150/12 – Processo nº. 429/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: LEANDRO CABRAL  PASSARELLI – ME.
Objeto: Aquisição de caixas de copos de água para os Jogos Regionais.
Valor Global:  R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 152/12 – Processo nº. 447/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI ME.
Objeto: Aquisição de material de limpeza para os Jogos Regionais.
Valor Global:  R$ 3.959,70 (três mil novecentos e cinquent a e
nove reais e setenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 05/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 153/12 – Processo nº. 437/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOSÉ GERALDO CAMILO DE GODOY – ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para segurança du-
rante o 56º Jogos Regionais.
Valor Global:  R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/06/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 154/12 – Processo nº. 438/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: CASAGRANDE – SIL VA LOCADORA DE VEÍCULOS
LTDA – ME.
Objeto: Locação de 05 Vans para transporte durante o 56º Jogos
Regionais.
Valor Global:  R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 155/12 – Processo nº. 450/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: NADIA  E GONÇALVES EVENTOS, ESTRUTURAS E
SERVIÇOS LTDA – EPP.
Objeto: Locação de 01 módulo, descoberto, de arquibancadas para
atender o 56º Jogos Regionais.
Valor Global:  R$ 14.960,00 (catorze mil novecentos e sessent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 06/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 157/12 – Processo nº. 451/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: M. MARTINI & CIA  LTDA ME.
Objeto: Prestação de serviços de marcenaria, serralheria, pintura e
carpintaria para adequação dos locais de competição e alojamento
dos atletas dos Jogos Regionais.
Valor Global:  R$ 17.845,00 (dezessete mil oitocentos e quarent a
e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 10/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 158/12 – Processo nº. 457/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: GRIL GRÁFICA E REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para confecção de material gráfico
para os Jogos Regionais.
Valor Global:  R$ 16.284,00 (dezesseis mil duzentos e oitent a e
quatro  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 1 1/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 159/12 – Processo nº. 459/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: VERTENTE COMUNICAÇÃO L TDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada em produção de vídeo para
filmagem e divulgação em telão para a Abertura dos Jogos Regionais 2012.
Valor Global:  R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 160/12 – Processo nº. 460/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: AVAREMED DISTRIBUIDORA LTDA ME.
Objeto: Aquisição de medicamentos e produtos de farmácia para os
Jogos Regionais.
Valor Global:  R$ 1.317,20 (hum mil trezentos e dezessete reais
e vinte centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 13/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 161/12 – Processo nº. 461/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARIA ANGÉLICA FONSECA VENTURINI – ME.
Objeto: Aquisição de hortifrutis para o 56º Jogos Regionais.
Valor Global:  R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 162/12 – Processo nº. 462/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: STELIMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
E MULTI – SERVIÇOS LTDA – EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de apoio (recepção e cerimonial), cozinheiras e auxiliares de
limpeza para atender o 56º Jogos Regionais.
Valor Global:  R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 163/12 – Processo nº. 467/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: ELETROMIL  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L TDA – ME.
Objeto: Aquisição de 15 (quinze) postes completos, monofásico, saída
subterrânea, visor rua.
Valor Global:  R$ 10.155,00 (dez mil cento e cinquent a e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 16/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 164/12 – Processo nº. 469/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: GUSTAVO MORETTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA.
Objeto: Contratação de Leiloeiro Oficial para prestação de serviços
de organização e realização de leilões de bens inservíveis e sucatas
de veículos desativados da frota municipal.
Valor Global:  R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 165/12 – Processo nº. 472/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: FEDERAÇÃO DE KARA TE PAULISTA – FKP.
Objeto: Locação de tatames, placares eletrônicos, jogos de Bandei-
ras e gongos, computador para sorteio e emissão de chaves, para o
56º Jogos Regionais.
Valor Global:  R$ 3.000,00 (três mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 166/12 – Processo nº. 473/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: PRÓ-VIDA AVARÉ CLÍNICA MEDICA LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para realização de exames de
espirometria.
Valor Global:  R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 167/12 – Processo nº. 474/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: AUTO POSTO BIZUNGA LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 1.700 litros
de óleo Diesel BS 50.
Valor Global:  R$ 3.755,30 (três mil setecentos e cinquent a e cin-
co reais e trinta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 24/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 168/12 – Processo nº. 475/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SUMIKO MURAKOSHI ITO.
Objeto: Locação de imóvel na Rua Bahia 1763 para instalação do
Almoxarifado da Secretaria de Educação.
Valor Mensal:  R$ 3.000,00 (três mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 23/07/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 170/12 – Processo nº. 483/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: EDUARDO MINILO F ARIAS UTILIDADES – ME.
Objeto: Aquisição de 1 (um) multiprocessador para atender a Creche
“Geraldo Benedete”.
Valor Global:  R$ 170,00 (cento e setent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/07/2012.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 067/12 – Processo nº. 274/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: RODOTEC PAV SÃO PAULO TECNOLOGIA  EM AS-
FALTO LTDA ME.
Objeto: Aquisição de sacos de ráfia para pavimentação asfáltica.
Valor Global: R$ 43.640,00 (quarenta e três mil seiscentos e quarenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 068/12 – Processo nº. 275/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE ME.
Objeto: Confecção de placas galvanizadas para a Secretaria Munici-
pal de Habitação.
Valor Global: R$ 13.736,00 (treze mil setecentos e trint a e seis reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/06/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 078/12 – Processo nº. 31 1/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: BIUDES & OLIVEIRA  EQUIPAMENTOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para o CRAS I.
Valor Global: R$ 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 22/06/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 079/12 – Processo nº. 312/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: ISOLINA  VAZ PAVÃO ME.
Objeto: Aquisição de materiais para confecção de placas para sina-
lização de trânsito.
Valor Global: R$ 24.859,40 (vinte e quatro mil oitocentos e
cinquenta e nove reais e quarenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 17/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 080/12 – Processo nº. 313/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: SDI TINTAS LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais de pintura para sinalização viária.
Valor Global: R$ 61.200,00 (sessent a e um mil e duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/06/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 084/12 – Processo nº. 330/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.
Objeto: Aquisição de 02 ventiladores microprocessado para o Pronto
Socorro Municipal.
Valor Global: R$ 60.000,00 (sessent a mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/06/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 085/12 – Processo nº. 331/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: WR EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de 10 roçadeiras para a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.
Valor Global: R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 22/06/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 086/12 – Processo nº. 332/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL ME.
Objeto: Aquisição de 05 galões de herbicidas para a Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura.
Valor Global: R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/06/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 087/12 – Processo nº. 333/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MIRAFRIO INDÚSTRIA  E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
REFRIGERAÇÃO LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de 01 bebedouro para o Centro Administrativo.
Valor Global: R$ 604,00 (seiscentos e quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/06/12
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Após a brilhante parti-
cipação do Futebol Mas-
culino, Judô, Natação
PCD e Bocha, modalida-
des campeãs da 1ª divisão
dos 56º Jogos Regionais

Futsal masculino e Basquete feminino
de Avaré brilham nos Jogos Regionais

da 8ª Região Esportiva do
Estado de São Paulo, foi
a vez do Futsal Masculino
de Avaré brilhar em qua-
dra, vencendo a equipe de
Itapetininga pelo placar de

8 x 4 na prorrogação, con-
quistando mais uma me-
dalha de ouro para o mu-
nicípio.

Outra equipe que em-
polgou os avareenses foi

o Basquete feminino. For-
mada por atletas avareen-
ses, a equipe superou ad-
versárias fortíssimas como
Itu, Campo Limpo Paulis-
ta e Itupeva, chegando a

grande final, na qual foi
derrotada pela forte equi-
pe de Sorocaba, ficando
com a medalha de prata da
competição.

 Avaré conquistou ain-
da mais 23 medalhas, sen-
do 5 ouros nas seguintes
modalidades: Futebol
Masculino, Judô, Natação
PCD (2 medalhas) e Bo-
cha; 7 pratas: Judô (3 me-

dalhas), Natação PCD,
Karatê (2 medalhas) e Tê-
nis de Mesa; 11 bronzes:
Tênis, Judô (6 medalhas),
Atletismo (2 medalhas),
Karatê e Tênis de Mesa In-
dividual.

Com a conquista de 25
medalhas, Avaré conquistou
a 8ª posição da 1ª divisão
dos 56º Jogos Regionais da
8ª Região Esportiva.

No dia 10 de julho, o
Estratégia Saúde da Famí-
lia – ESF V – promoveu
um evento para os partici-
pantes do grupo de cami-
nhada, organizado pela en-
fermeira responsável Helen
Edunisia Paiva e pela equi-
pe do posto, com supervi-
são do coordenador dos
ESFs, Juliano Tadeu Lou-
reiro Dias, contando com
a colaboração da educado-
ra física, do NOCAIJA.

O evento começou às
7h30 e logo os participantes
saíram para a caminhada. Ao
final das atividades, foi ser-

ESF V promoveu evento para grupo de caminhada
S A Ú D E :

vido um café da manhã. O
ESF V convida a todos os
interessados para participa-

rem do grupo de caminha-
da, que acontece todas as
terças e quintas-feiras, às

7h00. O posto está localiza-
do na Rua Nicola Pizza, nº
1848, na Vila Martins III.



C U L T U R A :

AVARÉ, 04 DE AGOSTO DE 2012 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 575 13

Um belo espetáculo de
dança, que leva o nome de
“Deserto de Ilusões”, é a pró-
xima atração do Circuito Cul-
tural Paulista, que se apresenta
em Avaré na próxima quinta-
feira, dia 9. A apresentação
será gratuita e acontecerá no
anfiteatro da Fundação Regi-
onal Educacional de Avaré –
FREA -, a partir das 20h00.

“Deserto de Ilusões”
Caminhamos em um

deserto de ilusões; percor-
remos caminhos desconhe-
cidos permeados por mira-
gens, por surpresas. O mis-
tério se faz presente em
algo não permanente,
como um deserto em cons-
tante transformação. Cada
movimento corporal ex-
pressa um enigma que nos
envolve e nos remete a

Avaré recebe espetáculo do Circuito
Cultura Paulista no próximo dia 9

sensações, que são experi-
mentadas e transmitidas de
maneiras diferentes, sur-
preendendo-nos. Somos
um eterno segredo tranca-
do em um quarto com a
porta aberta e, ao final, a
vida não passa de uma efê-
mera ilusão. Permita-se!
Surpreenda-se! Iluda-se!

O espetáculo tem dire-
ção geral e coreografias de
Igor Gasparini, direção artís-
tica de Frank Tavanti, assis-
tência de coreografia e en-
saios de Frank Tavanti, Na-
tália Moura e Márcia Mar-
cos, com duração de 60 mi-
nutos. Elenco: Bruna Me-
non, Frank Tavanti, Fábio
Rantiquieri, Helon Hori, Igor
Gasparini, Márcia Marcos,
Melissa Fernandes, Natalia
Moura e Renata Narimatu.

Inscrição aberta para concurso de fotografia em Avaré
O prazo para se
apresentar as

imagens é até 10 de
agosto. O primeiro
colocado receberá
prêmio de R$ 1 mil

Com o objetivo de
valorizar e incentivar a
produção artística foto-
gráfica de Avaré e re-
gião, a Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré, por intermédio
da Secretaria Municipal
de Cultura e Lazer, bem
como da Comissão Or-
ganizadora, realizará a
IV edição do CONFO-
TA - Concurso de Foto-

grafia de Avaré.
As inscrições estão

abertas até o dia 10 de
agosto e no dia 14 será
anunciado o resultado e
tem início a exposição
das fotos participantes,
que irá até o dia 30 de

setembro entre os dias
14 de agosto (divulga-
ção das obras e artistas
fotográficos premiados)
e o dia 30 de setembro,
no Centro de Integra-
ção Cul tura l  (CAIC
Djanira).

O IV Concurso de
Fotografia de Avaré é
aberto a participação de
qualquer pessoa resi-
dente ou não em Avaré,
com idade mínima de 16
anos, profissional ou
não da área fotográfica.

A ficha de inscrição
e o regulamento deve-
rão ser retirados na Se-
cretaria Municipal de
Cultura de Avaré: Rua
Minas Gerais, nº 279,
das 8h00 às 17h30, te-
lefone (14)  8h00 às
17h30 ou solicitadas via
e - m a i l
(culturaavare@hotmail.com).
Não poderão participar
como concorrentes os
funcionários ou cargos
comissionados da Se-
cretaria de Municipal de
Cultura de Avaré.

As fotografias vence-
doras ficarão expostas
até o dia 30 de setem-
bro para visitação públi-

ca. A premiação será de
R$ 1 mil para o primei-
ro lugar, R$ 800 para o
2º lugar, R$ 500 para o
3º lugar, R$ 300 para o
4º lugar, R$ 200,00 para
o 5º lugar e R$ 100 para
cada menção honrosa,
sendo que o mesmo fo-
tógrafo poderá ser ter
mais de uma premiação.

Importante salientar
que a comissão organi-
zadora este ano decidiu
conceder uma ajuda de
custo para a participa-
ção de candidatos de
fora de Avaré para a
vinda na noite de premi-
ação, definida para 14
de agosto.

Maggie Léllis e Elton Soares, premiados na terceira edição do CONFOT A
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Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 088/12 – Processo nº. 334/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: ICOCITAL  ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA  (lote 02)
Objeto: Aquisição de materiais de construção para pavimentação asfáltica.
Valor Global: R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 089/12 – Processo nº. 335/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MARTE – INDÚSTRIA  DE MOBILIÁRIO L TDA EPP.
Objeto: Aquisição de móveis de escritório para diversos setores da
municipalidade.
Valor Global: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/06/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 090/12 – Processo nº. 342/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: F.J. SANTOS SUPRIMENTOS LTDA EPP referente ao lote 01
Objeto: Aquisição de equipamentos elétricos e telefones para Cre-
ches, Ensino Fundamental e Educação Infantil.
Valor Global: R$ 3.680,00 (três mil seiscentos e oitent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/06/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 090/12 – Processo nº. 342/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: SANTEC F ABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUT OS
DE LIMPEZA LTDA EPP referente ao lote 02
Objeto: Aquisição de equipamentos elétricos e telefones para Cre-
ches, Ensino Fundamental e Educação Infantil.
Valor Global: R$ 1 1.300,00 (onze mil e trezentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/06/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 091/12 – Processo nº. 349/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: SANTEC F ABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUT OS
DE LIMPEZA LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de tênis para EMEB’s de Ensino Fundamental.
Valor Global: R$ 224.999,25 (duzentos e vinte e quatro mil nove-
centos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 10/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 092/12 – Processo nº. 350/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: A B DALFRÉ ME.
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para o UAC.
Valor Global: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 05/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 093/12 – Processo nº. 351/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: EDUARDO MINILO F ARIAS UTILIDADES ME.
Objeto: Aquisição de ferramentas para uso na Garagem Municipal.
Valor Global: R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 05/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 094/12 – Processo nº. 352/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: JAIRO ANTÔNIO ZANATTA ME.
Objeto: Aquisição de estante e escada para o Arquivo Municipal.
Valor Global: R$ 9.791,00 (nove mil setecentos e novent a e um reais).
Data da Assinatura do Contrato: 06/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 096/12 – Processo nº. 354/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MHMB DALFRÉ EPP .
Objeto: Aquisição de móveis para o SAMU.
Valor Global: R$ 3.572,00 (três mil quinhentos e setent a e dois reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 100/12 – Processo nº. 363/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais de escritório para uso no 56º Jogos
Regionais.
Valor Global: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 101/12 – Processo nº. 371/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para uso no 56º Jogos
Regionais.
Valor Global: R$ 40.699,98 (quarent a mil seiscentos e novent a e
nove reais e noventa e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 25/06/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 102/12 – Processo nº. 372/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: IMPLY TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.
Objeto: Aquisição de placares eletrônicos para uso no 56º Jogos
Regionais.
Valor Global: R$ 6.508,00 (seis mil quinhentos e oito reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 104/12 – Processo nº. 386/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: EDUARDO MINILO F ARIAS UTILIDADES ME.
Objeto: Aquisição de armários de aço para a Procuradoria Geral.
Valor Global: R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 106/12 – Processo nº. 388/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: IRMÃOS SOLDERA  LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais para acabamento das Unidades
Habitacionais do Avaré G.
Valor Global: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 109/12 – Processo nº. 418/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: CLINT COMÉRCIO E SER VIÇOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de uniformes padrão do SAMU.
Valor Global: R$ 9.799,99 (nove mil setecentos e novent a e nove
reais e noventa e nove centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 24/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 1 12/12 – Processo nº. 421/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MIRAFRIO INDÚSTRIA  E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
REFRIGERAÇÃO LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de materiais de construção para manutenção de
prédios, vias públicas e pequenas construções.
Valor Global: R$ 60.444,70 (sessent a mil quatrocentos e quaren-
ta e quatro reais e setenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 20/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 1 14/12 – Processo nº. 423/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
Objeto: Aquisição de 250 m de guias para conclusão de praças.
Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 23/07/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 1 17/12 – Processo nº. 445/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MIXER MAGAZINE E UTILIDADES L TDA EPP.
Objeto: Aquisição de materiais de pintura para adequação do Teatro
Municipal.
Valor Global: R$ 3.342,00 (três mil trezentos e quarent a e dois reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/07/12

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 079/12 – Processo nº. 315/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: KAMILA LORENA MARCIANO BEZERRA UTENSÍLI-
OS – ME.
Objeto:  Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de
materiais de escritório para toda a municipalidade.
Valor Global: R$ 194.672,72 (cento e novent a e quatro mil seis-
centos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 26/06/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 088/12 – Processo nº. 357/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS L TDA – EPP.
Objeto:  Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de
peças e mão de obra para retífica completa do motor do veículo Gol
CPV 4243.
Valor Global: R$ 4.767,00 (quatro mil setecentos e sessent a e
sete reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/06/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 089/12 – Processo nº. 359/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: GUARNIER & GUARNIER L TDA ME.
Objeto:  Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de
materiais e mão de obra para confecção de uniformes e agasalhos
para diversas modalidades de esportes.
Valor Global: R$ 79.900,00 (setent a e nove mil e novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/06/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 092/12 – Processo nº. 370/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS L TDA – EPP.
Objeto:  Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de
peças e mão de obra para retífica de motor Sprint 2.8 Turbo e substi-
tuição do revestimento do piso do Micro ônibus placa DBS 1057.
Valor Global: R$ 19.981,00 (dezenove mil novecentos e oitent a
e um reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/06/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 093/12 – Processo nº. 374/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: TIAGO SIL VA SALGADO – ME.
Objeto:  Aquisição de 200 camisetas para os Jogos Regionais.
Valor Global: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/07/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 094/12 – Processo nº. 375/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BENEDICTO MACHADO SONORIZAÇÃO – ME.
Objeto:  Contratação de empresa responsável pela prestação de ser-
viços de locação e instalação de equipamentos de sonorização para
o 56º Jogos Regionais.
Valor Global: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/07/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 095/12 – Processo nº. 376/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL  LTDA – ME.
Objeto:  Contratação de empresa para realização de cursos de cos-
tura para o Bolsa Família.
Valor Global: R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/07/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 096/12 – Processo nº. 377/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: GRIL  GRÁFICA REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS
LTDA ME.
Objeto:  Contratação de empresa responsável pela confecção de 2.500
cartilhas educativas e 1.000 folders para Educação para o Trânsito.
Valor Global: R$ 6.995,00 (seis mil novecentos e novent a e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/07/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 097/12 – Processo nº. 378/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: TIETÊ TRUCK SER VICE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
VEÍCULOS LTDA.
Objeto:  Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de
peças e mão de obra para retífica completa de motor OM 366 de
caminhão basculante Mercedes Benz L1418, placa CPV 4255.
Valor Global: R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais).
Data da Assinatura do Contrato: 06/07/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 099/12 – Processo nº. 398/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MIGUEL AUGUSTO CHECHE FERREIRA – ME.
Objeto:  Contratação de empresa para locação de 08 (oito) tendas
para uso no 56º Jogos Regionais.
Valor Global: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 12/07/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 100/12 – Processo nº. 399/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: AVABAN – PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME.
Objeto:  Contratação de empresa para locação de 10 (dez) banheiros
químicos para uso no 56º Jogos Regionais.
Valor Global: R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/07/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 101/12 – Processo nº. 400/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: VIAÇÃO LIRA  LTDA.
Objeto:  Contratação de empresa responsável pela locação de 01
ônibus para atletas acompanhados pela Secretaria Municipal de Es-
portes, para utilização de 30.000 km.
Valor Global: R$ 157.000,00 (cento e cinquent a e sete mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/07/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 102/12 – Processo nº. 401/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: FOT O ÓTICA SOUZA CLIVATTI LTDA.
Objeto:  Aquisição de óculos para  pacientes carentes assistidos pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global: R$ 5.780,00 (cinco mil setecentos e oitent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 16/07/12.
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Modalidade: Pregão Presencial nº. 104/12 – Processo nº. 412/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: J. E. RISSI ALIMENTOS – ME.
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios para os Jogos Regionais.
Valor Global: R$ 49.680,00 (quarent a e nove mil seiscentos e
oitenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 10/07/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 107/12 – Processo nº. 415/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: RAF AEL D. TECLI MÓVEIS – ME.
Objeto:  Locação de 140 beliches e 280 colchões para os Jogos Re-
gionais.
Valor Global: R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais).
Data da Assinatura do Contrato: 10/07/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 108/12 – Processo nº. 430/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: TIAGO SIL VA SALGADO – ME.
Objeto:  Contratação de empresa para confecção de camisetas para
comitês dirigentes, organizadores de apoio e staff para o 56º Jogos
Regionais.
Valor Global: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/07/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 1 10/12 – Processo nº. 432/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MILENA  QUARTUCCI PADARIA – ME.
Objeto:  Aquisição de gêneros de padaria para os Jogos Regionais.
Valor Global: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/07/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 1 11/12 – Processo nº. 433/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.
Objeto:  Registro de Preços para eventual contratação futura de em-
presa para fornecimento de material gráfico.
Valor Global: R$ 82.670,28 (oitent a e dois mil seiscentos e se-
tenta reais e vinte e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 20/07/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 1 12/12 – Processo nº. 434/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: JOSÉ ANTÔNIO NOGUEIRA – SUPERMERCADO.
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e laticínios para
os Jogos Regionais.
Valor Global: R$ 27.874,17 (vinte e sete mil, oitocentos e seten-
ta e quatro  reais e dezessete centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 16/07/12.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº 005/1 1 – Processo nº. 155/1 1
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA.
Objeto: Fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão
de obra para execução de serviços de manutenção e conservação na
EMEB “Prof. Ulisses Silvestre”.
Valor Global: R$ 217.025,47  (duzentos e dezessete mil vinte e
cinco reais e quarenta e sete centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 05/07/2012

Modalidade: Concorrência Pública nº 005/1 1 – Processo nº. 155/1 1
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA.
Objeto: Fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão
de obra para execução de serviços de manutenção e conservação do
CEI “Geraldo Benedete”.
Valor Global: R$ 175.929,49  (cento e setent a e cinco mil nove-
centos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 05/07/2012

Modalidade: Concorrência Pública nº 001/12 – Processo nº. 002/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: AGENCIA DE SERVIÇOS POSTAIS AVARÉ LTDA – EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada responsável
pela concessão onerosa de uso do imóvel integrante do
patrimônio imobiliário do município, situado à Praça Antônio
Bastelli s/n Vila Aires, denominado Terminal Rodoviário Manoel
Rodrigues.
Valor Mensal: R$ 4.1 15,00 (quatro mil cento e quinze reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/07/2012

Modalidade: Concorrência Pública nº 005/12 – Processo nº. 310/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LIMIT ADA.
Objeto: Contratação de empresa para execução de guias e sarjetas,
pavimentação asfáltica e drenagem pluvial com fornecimento de mão
de obra, equipamentos e máquinas, em ruas do Bairro Jardim Paraí-
so e Avenida Antônio Sílvio Cunha Bueno.
Valor Global: R$ 764.085,37  (setecentos e sessent a e quatro mil
oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 02/07/2012

Modalidade: Concorrência Pública nº 007/12 – Processo nº. 345/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LIMIT ADA.
Objeto: Contratação de empresa para execução da construção de
rotatórias, galerias,  guias e sarjetas, pavimentação asfáltica em CBUQ,
com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e máqui-
nas, em ruas da Avenida Major Rangel e Misael Eufrásio Leal.
Valor Global: R$ 1.754.693,44  (hum milhão setecentos e
cinquenta e quatro mil seiscentos e noventa e três reais e qua-
renta e quatro centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 02/07/2012

Modalidade: Concorrência Pública nº 008/12 – Processo nº. 367/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LIMIT ADA.
Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de mão de obra,
serviços , máquinas e equipamentos para execução de guias e sarje-
tas, pavimentação asfáltica e sistema de drenagem pluvial no Jardim
Tropical,  Avenida Paranapanema e Avenida Donguinha Mercadante.
Valor Global: R$ 791.216,10  (setecentos e novent a e um mil du-
zentos e dezesseis reais e dez centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 16/07/2012

Modalidade: Concorrência Pública nº 009/12 – Processo nº. 379/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
Objeto: Fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão
de obra para execução de ampliação, cobertura de quadra, constru-
ção de arquibancada e vestiários na EMEB “Fausto dos Santos
Rodrigues”.
Valor Global: R$ 377.417,95  (trezentos e setent a e sete mil qua-
trocentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 27/07/2012

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇO
Modalidade: T omada de Preço nº 017/12 – Processo nº. 265/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LIMIT ADA.
Objeto: Responsável pela execução de pavimentação asfáltica, com
fornecimento de mão de obra, materiais, máquinas, ferramentas e
equipamentos no Residencial José Batocchio e Avenida Governador
Mário Covas.
Valor Global: R$ 454.624,87  (quatrocentos e cinquent a e quatro
mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 13/07/2012

Modalidade: T omada de Preço nº 022/12 – Processo nº. 383/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: SOARES & SOARES CONSTRUÇÕES L TDA.
Objeto: Contratação de empresa para  fornecimento de mão de obra
e materiais para a instalação de forro de PVC e moldura de gesso
para arremate de azulejo nos sanitários do Avaré G.
Valor Global: R$ 15.547,50  (quinze mil quinhentos e quarent a e
sete reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 17/07/2012

Modalidade: T omada de Preço nº 023/12 – Processo nº. 384/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: SOARES & SOARES CONSTRUÇÕES L TDA.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra
e materiais para a colocação de rufo galvanizado no Avaré G.
Valor Global: R$ 13.326,50  (treze mil trezentos e vinte e seis
reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 18/07/2012

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

Convite
Convidamos a população para audiência públi-
ca sobre o sistema de abastecimento de água e
captação de esgoto nas imediações da Cháca-
ra Pratânia , em nossa cidade , que acontecerá
no dia 07 de agosto de 2012, às 19:00 na Câ-
mara Municipal de Avaré , com a presença de
diversos setores da sociedade.

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

Empresas acessem o site e cadastrem suas vagas.
É fácil e o custo zero.

VAGAS DE EMPREGO

PAT AVARÉ
Para se cadastrar acesse www .maisemprego.mte.gov .br

Maiores informações ligue
3732-1414/ 3733-6641/ 3733-6642

ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO:
RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1810, CENTRO (PRÉDIO

CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL), ENTRADA  PELA RUA CEARÁ.

EMPREGADORES: É necessário o cadastro da empresa, ou pes-
soa física, no endereço eletrônico http://maisemprego.mte.gov.br,
para a colocação de vagas e processo seletivo.
CANDIDATOS: É necessário cadastrar-se no SISTEMA MAIS
EMPREGO através da internet ou junto ao PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador). Você utilizará os seguintes documentos: 
· PIS ( Programa de Integração Social ) ou equivalente NIT, PASEP,
Bolsa Família, Cartão Cidadão.
· Carteira de Trabalho · RG · CPF · CNH

05 auxiliar de enfermagem
32 costureiros industriais
300 colhedores de laranjas
02 mecânicos de maquinas agrícolas
03 garçom
02 farmacêutico
02 recepcionista
01 marceneiro
02 professor de inglês
01 técnico em edificações
01 vigilante
01 instalador de som e acessórios
01 pizzaiolo
02 domestica
01 caseiro
01 auxiliar de linha de produção
01 vendedor pracista
02 operador de prensa
02 auxiliar de armazenamento
01 motorista de ambulância
01 auxiliar de escritório
01 projetista de móveis
03 frentista
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DECRETOS

Decreto nº 3.288, de 31 de julho de 2012.
(Dispõe sobre determinação e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica autorizado aos Departamentos competentes, a emis-
são dos documentos referentes ao alvará de mototaxistas, desde que
cumpridos os requisitos previstos na lei Federal nº 12009/09, a partir
de 1º de agosto de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 31 de julho de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.292, de 02 de agosto de 2012.
(Nomeia a Comissão Organizadora do 1º Congresso Regional

da Diversidade Sexual e Direitos da Cidadania ).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora do
1º Congresso Regional da Diversidade Sexual e Direitos da Cidadania.
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS FREIRE – Presidente;
IVAIR BALDUINO DA  ROCHA – Tesoureiro;
DANIELLE DE CASSIA CAMARGO – Membro;
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 02 de agosto de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

Minuta
Dispõe sobre a criação do Plano Municipal de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos da Estância T urística de Avaré
e o desenvolvimento das políticas públicas para o meio

ambiente de Avaré.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º.  O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes,
metas e ações adotadas pelo Governo Municipal, isoladamente ou
em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios
ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES

Art. 2º.  Diagnosticar a situação dos resíduos sólidos gerados no territó-
rio de Avaré, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resídu-
os e as formas de destinação e disposição final adotadas, como segue:
I - Realizar inventário dos resíduos sólidos gerados no Município de Avaré,
estimulando parcerias com IBGE e outras entidades que possam cola-
borar na coleta de dados, que terá início imediato após aprovação pelo
Plano Diretor, dividindo os resíduos e dando prioridade quanto à
periculosidade, com prazo de dez (10) meses para conclusão, com re-
cursos da Dotação Orçamentária e outros convênios, através de:
a) criação de planilha/banco de dados;
b) apontamento de todos os tipos de resíduos gerados no município
de Avaré, com atenção especial aos resíduos específicos que forem
levantados;
c) apresentação do que já é realizado em relação aos resíduos levan-
tados;
d) identificação dos geradores, através de:
i. envolvimento e participação dos órgãos públicos e privados ligados
às áreas da Indústria, Comércio e Serviço local;
ii. notificação aos geradores identificados salientando sobre as res-
ponsabilidades da não autenticidade das informações prestadas.
e) observação da sazonalidade específica dos tipos de resíduos le-
vantados;  e
f) identificação sistêmica da coleta dos resíduos levantados.
Art. 3°. Identificar as áreas favoráveis para disposição final

ambientalmente adequada dos resíduos: domésticos, inertes e
inservíveis; observando o Plano Diretor e o zoneamento ambiental,
quando houver, através de:
I. Levantamento das áreas públicas disponíveis e na ausência des-
tas, fazer o levantamento das áreas  privadas, junto aos departamen-
tos competentes, como parte do diagnóstico operacional.
a) A partir do início de 2015, identificar as áreas propícias para insta-
lação do novo aterro sanitário e em seguida iniciar os estudos de
viabilidade técnica;
b) Analisar interesse e disponibilidade financeira para aquisição de
área para resíduos inservíveis.
II. Acompanhamento da utilização das áreas já existentes e
identificadas, a saber:
a) Os Resíduos de Construção e Demolição – Aterro de Inertes – com
área já definida deverá entrar em operação em 2013.
b) Os Resíduos Inservíveis – Pneus – local de armazenamento já
existente desde 2008 através de convênio da Prefeitura de Avaré junto
a ANIP-RECICLANIP  em parceria com a Prefeitura de Arandu – SP,
para transbordo e destinação final, localizado na Avenida Novit nº 555.
Art. 4°.  Estimular a formação de consórcios intermunicipais visando
a economia de escala, a prevenção dos riscos ambientais para dispo-
sição dos resíduos sólidos.
Art. 5°.  Viabilizar parcerias com municípios do entorno com vistas a
operacionalizar a Usina de Reciclagem de Entulhos que deverá entrar
em operação em 2013.
Art. 6°.  Manter a parceria já existente com o município de Arandu-SP,
quanto à disposição dos resíduos inservíveis.
Art. 7°. Identificar, a partir da conclusão do inventário global, os resí-
duos sólidos e os geradores sujeitos ao plano de gerenciamento es-
pecífico, nos termos do art. 20 da Lei 12.305/2010 e o sistema de
logística reversa, na forma do art. 33, da mesma lei, observando-se
as normas estabelecidas por outros órgãos públicos competentes.
Art. 8°.   Elaborar diagnóstico dos serviços atualmente prestados, e
através de um planejamento estratégico participativo desenvolver ope-
rações e especificações mínimas a
serem adotadas nos serviços públicos de limpeza urbana e de mane-
jo de resíduos  sólidos, incluindo a disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, observando-se a Lei n° 11.445/2007, culmi-
nando com a elaboração de fluxograma operacional, contendo:
I. Especificações mínimas de manuseio
II. Levantamento dos serviços realizados
Parágrafo único –  A revisão desse artigo deverá ser efetuada em um
ano após o início das operações diagnosticadas.
Art. 9º.  Identificar e promover a aplicação de indicadores de desem-
penho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza ur-
bana e de manejo de resíduos sólidos, através de índices mensuráveis
e não mensuráveis, no prazo de 12 (doze) meses a partir da aprova-
ção do Plano Setorial de Meio Ambiente pelo Plano Diretor.
Art. 10.  Disciplinar o transporte e outras etapas do gerenciamento de
resíduos sólidos de que trata o art. 20 da Lei 12.305/2010, apontados
no inventário, observando-se as demais legislações existentes.
Parágrafo único –  Organizar  as regras necessárias para obtenção
do CADRI - Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse
Ambiental, junto a CETESB, dos resíduos que tratam o caput deste
artigo, no prazo de 06 (seis) meses  após sua identificação.
Art. 11. Implementar e operacionalizar o gerenciamento dos resíduos
sólidos utilizando-se dos princípios gerador-pagador e poluidor-paga-
dor, incluindo os constantes
no  art. 20 da Lei 12.305/2010, limitando-se o Poder Público à organi-
zação do sistema.
Parágrafo único –  As ações que tratam o caput deste artigo deverão
ser realizadas de forma permanente a partir da aprovação do Plano
Setorial de Meio Ambiente.
Art. 12. Elaborar de forma permanente a valorização e capacitação
dos agentes públicos e/ ou privados, envolvidos direta ou indiretamen-
te com o gerenciamento de resíduos sólidos, aprimorando os servi-
ços prestados, fortalecendo os princípios gerador-pagador e poluidor-
pagador, através de dotação orçamentária e parcerias com a iniciativa
privada, possibilitando a:
a) Realização de palestras e treinamentos;
b) Criação e manutenção de cadastro de catadores de recicláveis;
c) Criação e manutenção de cadastro de possíveis compradores dos
recicláveis coletados; e
d) Divulgação permanente dos programas e projetos de gerenciamento
de resíduos desenvolvidos pelo município.
Art. 13.  Elaborar de forma permanente a partir da aprovação do Plano
Setorial de Meio Ambiente, programas de educação ambiental visan-
do a conscientização da população quanto aos  “5 Rs” reduzir, reutilizar,
repensar, recusar, reciclar; através de:
a) Realização de Palestras e Cursos em escolas, empresas, igrejas
e outros grupos da sociedade;
b) Divulgação das vantagens e benefícios da aplicação do programa
“5 Rs”, por todos os meios de comunicação;
c) Parcerias com outras Secretarias, Conselhos Municipais e iniciati-
va privada;

d) Destinação de 10 % (dez por cento) do total gasto com a coleta e
destinação dos resíduos sólidos domiciliares para custeio das ações
de educação ambiental, a partir de 2013;
e) Manter e incentivar projetos voltados a redução e reutilização dos
resíduos sólidos, tais como compostagem, mutirão do lixo eletrôni-
co, cata móveis e outros, sempre sobre o princípio gerador-pagador e
poluidor-pagador.
Art. 14.  Elaborar programas e ações fomentando o desenvolvimento e
organização das pessoas físicas de baixa renda ligadas a coleta se-
letiva, através de dotação orçamentária e parcerias contendo:
I. Identificação e cadastros das pessoas físicas que desenvolvam ou
venham a desenvolver coleta de materiais recicláveis;
II. Desenvolvimento de ações conjuntas com a Secretaria de Assis-
tência Social possibilitando a inclusão dos agentes identificados na
forma do inciso anterior nos programas assistenciais existentes;
III. Possibilidades de capacitação dos agentes identificados na forma
do inciso I, visando o melhor aproveitamento dos materiais recicláveis
e, sucessivamente, o aumento da renda dos coletores;
IV. Estímulos à organização dos coletores/catadores, possibilitando sua
estruturação em forma de associação, cooperativa ou através ONG’s;
V. Melhorando a estrutura física das instalações e adquirindo equipa-
mentos necessários para o melhor reaproveitamento dos materiais
coletados, utilizando-se  10 % (dez  por cento) dos recursos dotados
para destinação e coleta dos resíduos sólidos.
Parágrafo único –  O prazo para o início da consecução deste artigo
será imediatamente a partir da aprovação do Plano Municipal de Meio
Ambiente pelo Plano Diretor através de  ações com  Recursos Huma-
nos e a partir de 2013 ações envolvendo financeiro.
Art. 15.  Identificar possibilidades para melhor aproveitamento dos
materiais recicláveis tornando-os mais rentáveis, e estimulando inici-
ativas que viabilizem sua  concretização, tais como a formação de
PPP - Parceria Público Privada - entre outras.
Art. 16. Elaborar o levantamento dos custos dos serviços públicos de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, bem como, os valores
cobrados por estes, imediatamente após a aprovação do Plano Setorial
de Meio Ambiente, pelo Plano Diretor.
Art. 17.  Rever em 2013 o Código Tributário Municipal em especial aos
valores cobrados no IPTU, utilizando-se o princípio gerador-pagador e
poluidor-pagador, estipulando-se a melhor forma de repasse do custo
da coleta e destinação dos resíduos sólidos domésticos e de limpeza
pública, para os munícipes.
Art. 18. Definir metas de redução da coleta convencional aumentando
a coleta seletiva e a reciclagem, a partir de 2013, contemplando:
I. Elaboração de levantamento e aferimento do material coletado utili-
zando-se como base no mínimo três bairros da cidade, sendo estes:
de baixa, média e alta renda;
II. Análise dos dados levantados com parâmetros nacionais
III. Criação de um zoneamento para facilitar a logística da coleta e
posterior destinação do material reciclável.
IV. Estipulação no prazo de 06 (seis) meses após a conclusão dos
índices levantados, das ações e das metas a serem cumpridas visan-
do a redução e reutilização dos resíduos sólidos, dentre essas o fo-
mento da compostagem.
Art. 19.  Cabe ao poder público o desenvolvimento de ações de coor-
denação da logística reversa dos materiais constantes do art. 33 da
Lei 12305/2010, devendo sua interferência ser transitória, permane-
cendo até que o sistema esteja organizado, aplicando-se assim os
princípios gerador-pagador e poluidor-pagador.
Art. 20. Organizar o sistema de fiscalização e controle municipal de
geração de todos resíduos sólidos, quer sejam de origem agrícola,
comercial e industrial, da construção, florestal, residencial, da saúde,
etc., imediatamente após a finalização do inventário global, com re-
cursos de dotação orçamentária, contemplando:
I. Inclusão obrigatória de procedimentos a serem adotados pelo departa-
mento de ISS para abertura e renovação de alvarás, verificando-se de
todas as empresas, a real atividade desenvolvida e os resíduos gerados;
II. Inclusão no alvará quanto a destinação que deve ser dada pelo
empreendedor ao resíduo gerado;
III. Campanhas orientativas quanto a importância das informações
prestadas pelos empreendedores e as sanções aplicáveis quando da
verificação da não veracidade destas;
IV. Elaboração de parcerias com Sindicatos, Associações e outras,
visando o fortalecimento das ações propostas neste artigo.
Art. 21.  Planejar ações preventivas e corretivas, bem como programa
de monitoramento, visando a eficácia do Plano de Gestão de Resídu-
os sólidos, através de:
I. Identificação de situações de risco e/ ou emergência após a conclu-
são do inventário/ diagnóstico global;
II. Desenvolvimento de ações aptas a sanar e/ ou mitigar os riscos
detectados;
III. Fiscalização da disposição dos resíduos sólidos, aplicando notifi-
cações, multas e outras medidas, visando o cumprimento das dispo-
sições corretas dos resíduos sólidos;
Art. 22.  Identificar, no âmbito territorial de Avaré, os passivos ambientais
existentes, desenvolvendo esforços para:

continua na página 16
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T R A N S P O R T E :

Em cumprimento da Lei
Federal Nº 12.0009, de 29
de julho de 2009, que regu-
lamenta o exercício das ati-
vidades dos profissionais em
transporte de passageiros,
“mototaxista” e “motoboy”,
a Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré através do
Departamento de ISS, DE-
MUTRAN; do Decreto nº
3.288, de 31 de julho de
2012 e da Portaria nº 6.128,
de 31 de julho de 2012, ini-
ciou a regulamentação dos
mototaxistas do município.

Com a aprovação da
Lei, para que o profissio-
nal possa desenvolver as
atividades acima referidas
é necessário que o mesmo
tenha completado 21 (vin-
te e um) anos; possua ha-

Prefeitura de Avaré regulamenta
mototaxistas do município

bilitação, por pelo menos
2 (dois) anos, na catego-
ria A; seja aprovado em
curso especializado e es-
teja vestido com colete de
segurança dotado de dis-
positivos retrorrefletivos,
nos termos da regulamen-
tação do Contran.

Inicialmente, a Resolu-
ção CONTRAN n.º 356,
que estabelece os requisi-
tos mínimos de segurança
para mototáxi e motofrete
(motoboy), segundo nota
oficial do DENATRAN,
entraria em vigor no dia 04
de agosto de 2011, porém
este prazo foi prorrogado
por 1 ano, data esta que
se encerra neste sábado, 4,
data em que se inicia a fis-
calização nas ruas.

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré in-
forma que, através dos De-
partamentos de ISS e DE-
MUTRAN, continuará re-
gularizando a situação dos
profissionais desta catego-
ria que devem se dirigir ao
Centro Administrativo, lo-
calizado à Rua Rio Gran-
de do Sul n.º 1810, andar
térreo, munidos dos se-
guintes documentos das
cópias da CNH, Carteira
de Identidade, Título de
Eleitor, CIC ou CPF,
Comprovante de Residên-
cia, certidões negativas das
varas criminais e a docu-
mentação da motocicleta
utilizada em serviço.

Mais informações, en-
trar em contato com o

DEMUTRAN – Departa-
mento Municipal de Trân-

sito – através do telefone
(14) 3711 -2557 das

08h00 às 17h30 de segun-
da a sexta-feira.

C O S T U R A   I N D U S T R I A L :

A Associação Espírita
O Bom Samaritano está
com inscrições abertas
para o curso gratuito de
Costura Industrial, que
será ministrado pelo SE-
NAI – Serviço Nacional

Associação Espírita O Bom Samaritano
abre inscrições para curso gratuito

da Indústria. O curso
será ministrado em sua
sede localizada na Aveni-
da Salim Antônio Curia-
ti, 1591, Bairro Jardim
Brasil.

As vagas são limitadas

e para se inscrever, bas-
ta ter a idade mínima de
16 anos. Mais informa-
ções pelos telefone 3732-
9826 e celular 9803-
8648.. Todos os cursos
fornecem certificados.

LIGAÇÃO GRATUÍTA

O curso tem como
objetivo fornecer aos
participantes qualificação
profissional no que tan-
ge a: qualificar costurei-
ros em todas as diferen-
tes máquinas utilizadas
nas indústrias da região
(overlock, interlock, co-
larete, caseadeira, reta e
outras); Público: homens
e mulheres que desejam
atuar como Costureiros
ou profissionais do setor
e queiram aperfeiçoar
seus conhecimentos.
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I. Propor medidas saneadoras, após sua identificação;
II. Viabilizar formas de mitigar e/ ou eliminar os passivos ambientais
públicos identificados, através de dotação orçamentária e/ ou convê-
nios e parcerias, limitando o custeio por parte do poder público ape-
nas aos resíduos de sua responsabilidade, aplicando-se às demais
situações os princípios: gerador-pagador e poluidor- pagador.
Art. 23.  Revisar este plano no prazo de 02 (dois) anos da sua aprova-
ção, garantido-se a gestão democrática e participativa em todo seu
processo de revisão.

CONVITE PARA REUNIÕES
DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Estância Turística de
Avaré vem, por meio deste, convidar toda a população avareense
para as reuniões e audiências públicas dos trabalhos do Plano
Setorial de Meio Ambiente - Plano Diretor.
REUNIÃO DE TRABALHO: 06/08/2012 (segunda-feira) 19H00 –
Local: AREA – Rua dos Engenheiros, 26.
REUNIÃO DE TRABALHO: 15/08/2012 (quarta-feira) 19H00 – Lo-
cal: AREA – Rua dos Engenheiros, 26.
REUNIÃO DE TRABALHO: 23/08/2012 (quinta-feira) 19H00 – Lo-
cal: AREA – Rua dos Engenheiros, 26.
REUNIÃO DE TRABALHO: 27/08/2012 (segunda-feira) 19H00 –
Local: AREA – Rua dos Engenheiros, 26.
AUDIÊNCIA PÚBLICA: 04/09/2012 (terça-feira) 19H00 – Local:
Câmara Municipal – Av. Misael Euphrásio Leal, 999.
AUDIÊNCIA PÚBLICA: 20/09/2012 (quinta-feira) 19H00 – Local:
Câmara Municipal – Av. Misael Euphrásio Leal, 999.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Tel.: (14) 3711-2559

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

26/07/12 A 30/07/2012

José Roque Ferreira
*21/04/1953   +26/07/2012
Geraldo Augusto Miranda
*05/10/1936  +26/07/2012

Conceição Bruno Francischetti
*07/12/1937   +27/07/2012

Henrrique V az
*22/03/1926   +27/07/2012

Luiz Gonzaga Vieira
*02/07/1947  +27/07/2012
Maria Isabel de Almeida

*23/01/1945   +27/07/2012
Benedita de Carvalho Rosa

*20/01/1944  +28/07/2012
Geralda Alves de camargo
*28/11/1928   +28/07/2012

Wanda Capellini
*06/05/1925    +30/07/2012

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despachos do Diretor de Escola EMEB “Moacyr
Parise Correia”, 30/07/2012.

O Diretor de Escola, com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012,
expede os seguintes Atos Decisórios:

Ato Decisório nº 01/2012.
Rita Maria Tinti da Silva, RG nº 11.490.703,
Professor de Educação Básica I – Efetiva da EMEB “Moacyr Parise
Correia” em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM,
na EMEIF Profª Marieta Rolim de Moura, em Cerqueira Cesár, SME.
Decisão: Acúmulo Legal
Ato Decisório nº 02/2012.
Penélopy Pedroso Gonçalves, RG nº 42.340.934-7,
Professor de Educação Básica I – Efetiva da EMEB “Moacyr Parise
Correia” em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM,
na EMEIF Profª Zely Meira Cacciolari, em Cerqueira Cesár, SME.
Decisão: Acúmulo Legal
Ato Decisório nº 03/2012.
Alessandra Giovana Bagali Alcântara, RG nº 22.221.734,
Professor de Educação Básica I – Efetiva da EMEB “Moacyr Parise
Correia” em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM,
na EMEIF Profº Avelino Ferreira, em Cerqueira Cesár, SME.
Decisão: Acúmulo Legal
Ato Decisório nº 04/2012.
Jaqueline Ângela Firmino, RG nº 41.630.094-7,
Professor de Educação Básica I – Contratada da EMEB “Moacyr Parise
Correia” em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM,
na EMEIF Profª Maria José França Nogueira, em Cerqueira Cesár, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Odete de Góes Manoel
Vice-Diretora

RG: 8.069.434-2

PORTARIAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ -

AVAREPREV
 ESTADO DE SÃO PAULO
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CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA
14 de Agosto de 2012

Ficam por meio deste, CONVOCAR os EMPRESÁRIOS, COMER-
CIANTES E POPULAÇÃO EM GERAL e os membros da comis-
são setorial da Secretaria de Indústria,Comércio,Ciência e
Tecnologia, para AUDIENCIA PÚBLICA  a ser realizada no próximo
dia 14 de Agosto, às 15:30hs, no Sindicato dos Empregados no
Comércio de Avaré-SEC,localizado à Rua Rio de Janeiro
nº1965,Brás I – Avaré-SP, para tratar do PLANO SETORIAL DA
SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMÉRCIO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA.

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE IND.,COM.,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Rua Rio de Janeiro, 1640
Tel. (14) 3732-6101 | 3731-2657
Estância T urística de Avaré/SP

TELEFONES DOS PONTOS DE TÁXI
Ponto Telefone Endereço
São João 3732-0111 Rua Maranhão
Santa Cruz 3731-2283 Rua São Paulo
São Benedito 3732-1772 Rua Mato Grosso (Igreja São Benedito)
São Cristóvão (mercado) 3732-0333 Praça da Independência (Rua Sta. Catarina)
Central (matriz) 3732-0999 Rua Domiciano Santana
Santa Casa 3732-1669 Rua Mato Grosso x Rua Paraíba
Rodoviária 3733-0449 Terminal Rodoviário

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

COMUNICADO DO CRAS II
Os beneficiários do Centro de Referência de
Assistência Social II da Estância Turística de
Avaré - CRAS II - poderão se inscrever para
os seguintes CURSOS GRATUITOS:
· Operador de supermercado
· Pintor residencial (teve inicio em 17/07)
· Secretária do lar
· Cuidador de idosos.
As inscrições devem ser realizadas no pró-
prio CRAS II localizado a Rua Maneco Dionísio
318, Bairro Vila Martins II.
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C U R S O S :

A Prefeitura Municipal
da Estância Turística de
Avaré, através do Progra-
ma Bolsa Família, ofere-
ce cursos do PRONATEC
- Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técni-
co e Emprego. São cursos
de curta duração (160
horas), oferecidos pelo
SENAC e Instituto
F e d e r a l   c o m
direito a benefício para
transporte e alimentação.

Confira os cursos
oferecidos:

 ALMOXARIFE
Programação e contro-

le do recebimento de ma-
teriais mediante documen-
tação fiscal do inven-tário

Avaré oferece cursos de capacitação
profissional através do programa PRONATEC

Dentre as milhares de
entidades que compõem
o terceiro setor, no Bra-
sil, pode-se afirmar, sem
nenhum exagero, que
uma se destaca inegavel-
mente, seja pela antigui-
dade da sua fundação,
pela extensão territorial
da sua atuação, pelo ta-
manho da sua estrutura
ou pela singularidade dos
serviços que oferece. Es-
tamos falando do CVV,
ou Centro de Valorização
da Vida, bem como da
sua criação mais recen-
te, qual seja, o Posto Sa-
maritano.

O CVV foi fundado
em 1962, em São Paulo
(SP), com o único intui-
to, inicial, de prevenir e
evitar suicídios. Trata-se
de uma associação civil,
de natureza filantrópica,
sem fins lucrativos, reco-
nhecida em todas as ins-
tâncias como entidade de
utilidade pública, relevan-
do salientar que não man-
tém qualquer espécie de

C V V :

Conheça o Centro de Valorização da Vida
vínculo com quaisquer
correntes ou crenças reli-
giosas ou agremiações po-
líticas, configurando-se
como entidade totalmente
independente e autônoma.

Sua atuação e funcio-
namento baseia-se no tra-
balho voluntário, sem ne-
nhuma remuneração, sen-
do exigido dos integrantes
de seus quadros, além de
um firme compromisso
com a disciplina e dedica-
ção aos trabalhos, bem
como com a vocação soli-
dária pessoal, que se sub-
metam a treinamento es-
pecífico, ministrado por
outros voluntários mais
antigos e experientes.

Propõe-se a oferecer
apoio emocional gratuito e
sigiloso, indistintamente, a
todas as pessoas que quei-
ram e que precisem con-
versar sobre as suas do-
res, descobertas, dificulda-
des, problemas, solidão,
alegrias, enfim, sobre as
suas emoções e angustias,
valorizando a vida e con-

seqüentemente prevenin-
do o suicídio. Dispensa a
identificação das pessoas
que procuram o serviço,
respeitando o seu total
anonimato.

Atualmente o CVV, e
Postos Samaritanos, ope-
ra em 72 cidades espalha-
das por todo o Brasil, es-
tando presente em prati-
camente todas as capitais
brasileiras, e contando
com um número aproxi-
mado de 2.300 voluntári-
os, que se revezam em tur-
nos de quatro horas e trin-
ta minutos semanais cada
um. É o 6º (sexto) serviço
telefônico mais procurado
do Brasil, atendendo a
mais de um milhão de cha-
madas ao ano.

O Posto CVV - Cen-
tro de Valorização da Vida,
propriamente dito, diferen-
cia-se do Posto Samarita-
no pelo regime e duração
de seus expedientes, ou
seja, enquanto os Postos
CVV funcionam ininter-
ruptamente, durante as 24

horas do dia, os Postos
Samaritanos atuam ape-
nas algumas horas por
dia. Entretanto ambos
prestam e oferecem os
mesmos serviços e aten-
dimentos, e ambos aten-
dem de domingo a do-
mingo, ou seja, todos os
dias da semana, todos os
dias do ano, inclusive nos
domingos e feriados.

O Posto Samaritano
de Avaré foi inaugurado
em 1º de setembro de
2009, e desde então
atende todos os dias da
semana, no horário das
19:00 às 23:00 hrs.,
através do telefone (14)
3733-2525, em sala ce-
dida pela Faculdade Su-
doeste Paulista-FSP, na
avenida Prof. Celso Fer-
reira da Silva, nr. 1001,
no Jardim Europa, em
Avaré (SP), e é mantido
pela entidade filantrópi-
ca, sem fins lucrativos,
GRUPO DE APOIO
MORAL AVAREENSE-
GAMA.

físico. Armazenamento de
materiais, mantendo atua-
lizados os registros de lo-
calização no al-moxarifado
de acordo com as normas
e procedimentos técnicos
de qualidade, segurança,
higiene e saúde.

AULAS: Segunda, ter-
ça e quinta-feira das 8h00
às 12h00.

PROGRAMADOR
DE SISTEMAS

 Desenvolvimento e
realização da manutenção
de sistemas, codificando
programas e modelando
ban-co de dados. Faz con-
sultas, segundo as especi-
ficações do projeto e do-
cumenta todas as etapas

do processo.
AULAS: Segunda, ter-

ça e quinta-feira das 8h00
às 12h00.

TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA

 Execução de todas as
fases dos projetos agrope-
cuários de produção agro-
pecuária e de programas
preventivos de sanitização
na produção animal, vege-
tal e agroindustrial, além
de atividades de tratos cul-
turais e manejo animal.

AULAS: Quinta e sex-
ta-feira das 8h00 às
12h00. E a cada 15 dias
aos sábados.

CUIDADOR DE
IDOSOS

Cuida da higiene, con-
forto e alimentação do ido-
so, observando possíveis
alterações no estado geral.
Zela pela integridade físi-
ca do idoso, presta primei-
ros socorros e promove
atividades de entreteni-
mento.

AULAS: Segunda à sex-
ta-feira das 08h00 às 12h00.

OPERADOR DE SU-
PERMERCADOS

 Os alunos aprenderão
atividades básicas nos se-
tores de hortifrutigranjei-
ros, frios e laticínios, pa-
daria, confeitaria e carnes
da loja/su-permercado.
Aplicar conceitos de boas
práticas na manipulação de
produtos perecíveis. Exe-
cutar atividades de repo-
sição e organização de es-

toques. Fazer operação de
caixa. Utilizar técnicas de
merchandising no ponto
de venda e empacotar
mercadorias.

AULAS: Segunda à sex-
ta-feira das 13h00 às 17h00.

LOCAL  DAS AU-
LAS: CRAS II e Institu-
to Federal

INFORMAÇÕES E
INSCRIÇÕES: Bolsa
Família – Telefone:
3732-6599

ASSOCIART
Quarta à Domingo
Das 09h00 às 18h00

Box 6 e 7 - Lanchódromo
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GESIEL JÚNIOR

Com a instauração da
República deu-se a que-
da do Partido Conserva-
dor, de ideal monárquico.
Seus militantes, chama-
dos de “Cascudos”, per-
deram cargos e influência
para os ferrenhos adver-
sários do Partido Liberal,
de inspiração republicana,
que antes eram tratados
como “Farrapos”.

Na Vila do Rio Novo,
assim como em toda a
Província de São Paulo,
esse bipartidarismo elitis-
ta predominava sob o
comando de fazendeiros
latifundiários, dado ca-
racterístico da aristocra-
cia rural do Segundo Rei-
nado (1849-1899).

Nesse tempo a políti-
ca local era “violenta e
odiosa”, segundo descre-
veu Jango Pires. Apesar
das disputas, os dois par-
tidos eram diferentes ape-
nas no nome. Um e ou-
tro eram integrados pelos
grandes proprietários es-
cravistas e defendiam os
mesmos interesses: esta-
vam unidos contra a par-
ticipação do povo nas de-
cisões políticas.

Por quase três déca-
das os conservadores de-
ram as cartas na região,
através das vozes do al-
feres Manoel Marcelino
de Souza Franco (Mane-
co Dionísio), do major
Francisco Teobaldo Pin-
to de Mello (primeiro
presidente da Câmara de
Vereadores) e do capitão
Filismino Sigmaringa de
Moraes Cordeiro. Apoi-
avam-nos os irmãos Ro-

Os “Pés Grandes” e a revolta que não houve
Prudência de Maneco Dionísio evitou conflito sangrento em 1890

cha, apelidados de “Pés
Grandes”, filhos do major
Vitoriano de Souza Rocha,
o fundador do patrimônio.

Os liberais, por seu
lado, eram chefiados pe-
los coronéis Eduardo Lo-
pes de Oliveira, José Vi-
cente do Amaral Leite e
Artur Augusto de Oliveira
Machado e pelo tenente
João Dias Baptista. O gru-
po defendia a mudança
para o sistema republica-
no, a exemplo do ocorri-
do em países vizinhos.

A propósito, a crise que
levou ao fim do Império
decorreu de fatores soci-
ais e econômicos. O abo-
licionismo (com a liberta-
ção dos escravos) fez o
governo perder apoio dos
fazendeiros e o regime im-
perial passou a ser consi-
derado obsoleto.

Por sua vez, o exérci-
to adquiriu muito prestígio
após a Guerra do Paraguai
e passou a exigir maior
participação nas decisões
políticas. Os militares, ali-
ás, derrubaram a monar-
quia e proclamaram a Re-
pública nos fins de 1889.

AMEAÇA DE CAR-
NIFICINA – O primeiro
efeito da mudança do re-
gime foi o afastamento
imediato dos monarquistas
das funções de comando
e a extinção da Câmara
Municipal, cujo secretário
era Maneco Dionísio.

Ascendeu ao poder o
coronel Eduardo Lopes,
dono da Fazenda Avaré.
Ele foi o escolhido para
presidir o Conselho de In-
tendência, órgão criado
com ampla autonomia
para cuidar de todos os

negócios do município.
O primeiro ato do in-

tendente foi nomear para
delegado de polícia o seu
correligionário, coronel
Artur Machado, figura si-
nistra. “Este – relatou Jan-
go Pires – usando arbitra-
riamente de sua autorida-
de e sem observar os pre-
ceitos de decência” quis
colocar o alferes Souza
Franco na cadeia.

Ao saber dessa inten-
ção, o capitão Filismino
Cordeiro avisou Maneco
para não sair de casa. Mas
a notícia logo se espalhou
até o bairro dos Rocha. In-
dignados, os herdeiros do
fundador de Avaré junta-
ram uma tropa com mais
de duzentos cavaleiros.

“Bem montados e ma-
nifestando sua revolta pelo
ato do delegado, eles vieram
até a cidade dispostos para
o que desse e viesse, a fim
de desagravar o alferes”,
narrou o memorialista.

O numeroso grupo ca-
valgou por entre as ruas
poeirentas do Rio Novo
sob o comando do capi-
tão José Vieira Pinto. Essa
mobilização ficou conhe-
cida como a “Revolta dos
Pés Grandes”.

Após a acolhida aos ali-
ados, Maneco agradeceu
pelo gesto de lealdade e,
prudente como era, os
convenceu a desistir de
qualquer retaliação. “As-
sim o alferes evitou que
houvesse uma carnificina,
fato que viria a macular a
história de uma cidade em
formação”, observou Jan-
go Pires, lembrando ter
sido este “um gesto de
homem digno e honrado”.

EXPULSÃO E RE-
GRESSO – Em março de
1891, os liberais, então
chefiados pelo advogado
Ângelo Gomes Pinheiro
Machado e pelos Dias
Baptista, pressionaram e
Maneco Dionísio saiu da
cidade. Pela madrugada,
constrangido e ameaçado
de morte, ele partiu para
Botucatu montado num
cavalo cedido pelo negro
Antônio Xavier.

Contudo, o exílio do
alferes duraria pouco mais

de cinco meses, tempo em
que permaneceu em São
Paulo mantendo contatos
com políticos influentes e
aconselhando-se com ami-
gos religiosos.

Regressou na tarde de
28 de agosto, quando, na
entrada da cidade, foi
aguardado por amigos que
lhe levaram votos de con-
gratulações, acompanhan-
do-o na sua entrada triun-
fal: “Ele e sua mulher, dona
Gertrudes (Tudinha), vi-
nham à frente seguidos por

mais de quinhentos cava-
leiros, que percorreram
as seguintes ruas: Traves-
sa Ipiranga (hoje Rua
Pará), subiram pela 7 de
Setembro (atual Rua São
Paulo) até a Travessa
Municipal (hoje Rua Goi-
ás), descendo pela Domi-
ciano Santana até sua
morada, que ficava na es-
quina do Largo da Ma-
triz com a Travessa Ipi-
ranga, isto tudo debaixo
de vivas e aclamações en-
tusiásticas. Atrás do alfe-
res, vinha um dos Rocha,
que de esquina em esqui-
na, olhava os curiosos e
bradava: “Entrou ou não
entrou?”

Visivelmente comovi-
do, Maneco Dionísio
agradeceu as manifesta-
ções de apreço e decla-
rou: “Meus amigos, es-
tou vingado! Fui força-
do a retirar-me em nome
do povo, e eu vejo o
povo em festa! Estou
vingado! Minha política
será – a paz e a ordem,
que hei de implantar no
Rio Novo!”
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C O M P E T I Ç Ã O :

Construção do Jockey
Clube de Avaré

Jockey Clube de Avaré será inaugurado
durante a “Mega Semana da Velocidade”

Avaré vai receber o
Mega Barrel 2012, intitu-
lado “A Mega Semana da
Velocidade”. O evento,
que envolve competições
de tambor e baliza da raça
quarto de milha, será re-
alizado no Parque Dr.
Fernando Cruz Pimentel,
de 13 a 19 de agosto.

A premiação de R$
1,170 milhão é sem dúvi-
da um atrativo para com-
petidores brasileiros e do
exterior. Além disso, o
evento marcará a inaugu-
ração do Jockey Club de
Avaré.

O Jockey Clube de
Avaré tem sua história
muito ligada a grandes no-
mes do Quarto de Milha
de Corrida, foi aqui que
em 1981 e 1982 estrea-

ram Dash For Cash Jr,
Gallants Jags Hope, Re-
bel Truckaluck, entre ou-
tros famosos exemplares
da raça.

Numa área de 60.000
metros no recinto de ex-
posições será inaugurado
em 18 de Agosto uma
“cancha reta” de 700 me-
tros de pista, que em par-
ceria com o Jockey Club
de Sorocaba realizará vá-
rios Grandes Prêmios du-
rante o ano. Esta data foi
escolhida para coincidir
com o Mega Barrel 2012
e atrair um grande públi-
co para acompanhar os
dois eventos.

Projeto distribui livros gratuitos para usuários da rodoviária
C U L T U R A :

Um projeto da Secre-
taria Municipal da Cultura
e Lazer, denominado
“Embarque Nessa Via-
gem”, também conhecido
como “Livro na Rodoviá-
ria”, está levando leitura
gratuita aos usuários do
Terminal Intermunicipal
de Passageiros.

O projeto, que teve iní-
cio no último dia 1º, tem
por finalidade incentivar o
hábito da leitura, permitin-
do que as pessoas que cir-
culam pela rodoviária pos-
sam, enquanto esperam o
ônibus, ter acesso a bons
livros, que podem inclusi-
ve ser levado para casa,

como doação da Secreta-
ria, já que os exemplares
disponíveis na banca do
projeto são doações e já

constam no acervo da Bi-
blioteca Municipal “Pro-
fessor Rodrigues dos San-
tos”.

O leitor pode retirar o
livro de três formas: Para
leitura na Rodoviária; para
leitura em casa com pos-

terior devolução, neste
caso pode ser retirado um
livro por mês, seguindo
uma programação mensal
pré-definida*; e da já cita-
da retirada sem devolução,
da mesma forma todos os
meses um livro poderá ser
levado para casa sem ne-
nhum custo.

Logo de início o “Em-
barque nessa viagem” re-
cebeu inúmeros elogios dos
mais diversos usuários da
Rodoviária, de diversas
idades e classes sociais.
Algumas pessoas fizeram
questão de deixar seu de-
poimento de incentivo ao
projeto, Bruna Andressa

Bravin Salvador, aluna do
sétimo termo de Adminis-
tração, que frisou em sua
ficha de inscrição: “... a
importância de permitir o
acesso à leitura de forma
fácil e a todas as camadas
da sociedade...”.

PROGRAMAÇÃO PROJETO
DE INCENTIVO A LEITURA*

“Livro na Rodoviária –
Embarque nessa viagem”

SETEMBRO
11, 12, 13, das 9h00 às 16h00

OUTUBRO
2, 3 e 4, das 9h00 às 16h00

NOVEMBRO
6, 7 e 8, das 9h00 às 16h00

DEZEMBRO
4, 5 e 6, das 9h00 às 16h00


