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REQUERIMENTOS e INDICAÇÕES 
APRESENTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA 

EM 05 de MARÇO de 2018

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora ZENI APARECIDA BRAILA ROSA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora LAURA FIGUEIREDO MULA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora IOSHIKO SHIRANO OBUTI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor FERNANDO VERDINELI RUSSO.

Antonio Angelo Cicirelli- Presidente
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que informe esta Casa de Leis, considerando a quantidade de fun-
cionários municipais efetivos, cerca de 2800(dois mil e oitocentos), qual a 
razão de  a prefeitura vem contratando com tantas empresas para servi-
ços de limpeza de logradouros públicos, conservação de vias públicas, 
pintura de postes, guias, sarjetas e manutenção de bens imóveis, posto 
que tal mão de obra poderia ser realizada por funcionários, o que geraria 
economia aos cofres públicos. Requeiro ainda sejam enviadas cópias 
dos empenhos e ordens de pagamento relacionadas a todas as empre-
sas as quais prestaram os serviços supracitados. 
-o acolhimento pela Câmara Municipal da Estância de Avaré, com 
fulcro no Artigo 213 do Regimento Interno, considerando as ques-
tões obscuras bem como o fundo político, da retirada da minha 
subscrição no Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº01/2018.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do se-
tor competente, para que nos informe: 1) Se Avaré ainda faz parte 
integrante do circuito do Polo Cuesta.  2) Qual o valor destinado no 
ano de 2017 para que Avaré faça parte do Polo Cuesta. 
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que nos envie quais são as ações que o 
executivo está fazendo para melhorias no Parque de Exposição Dr. 
Fernando Cruz Pimentel (EMAPA) e outras atitudes que possam 
fortalecer a permanência dos eventos da ABQM em Avaré.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio 
do setor competente, para que nos envie o livro ponto da Se-
nhora Maria Benedita da Silva Almeida, servidora no setor da 
Educação, no período de janeiro a dezembro de 2017.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio 
do setor competente, para que nos envie a cópia de todas as 
notas fiscais da compra de massa asfáltica no ano de 2018.

Sérgio Luiz Fernandes-1º Secretário
- que seja Oficiado ao Excelentíssimo Secretário de Obras para que infor-
me esta Casa de Leis os seguintes questionamentos com relação à obra 
de interligação entre o Bairro Vera Cruz e o Bairro Ipiranga, que até esta 
data encontra-se parada, apesar de estar orçada em R$ 1.824.650,92, 
cujo período da obra era um ano. Solicito conforme segue: 1) Data da 
celebração do contrato e início da obra; 2) Empresa ou empresas que 
venceram a licitação; 3) Quais os valores recebidos e repassados e/ou 
gastos até esta data; 4)Previsão para reinicio e término dessa obra; 5)O 
que foi de fato realizado até o momento; 6)Origem dos recursos. 
-que seja Oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para 
que informe esta Casa de Leis se há um nome já definido para 
assumir a Secretaria de Negócios Jurídicos, caso ela venha ela 
ser criada neste município.
-que seja Oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para 
que informe esta Casa de Leis os seguintes questionamentos 
com relação à obra do túnel da Rua Alagoas: 1) Qual o número 
do processo de liberação dessa verba; 2)Quais os valores já 
liberados e em que conta está sendo gerido esses recursos;3)
Quais os valores recebidos e repassados até esta data;
-o acolhimento pela Câmara Municipal da Estância de Avaré, com 
fulcro no Artigo 213 do Regimento Interno, considerando as ques-
tões obscuras bem como o fundo político, da retirada da minha 
subscrição no Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº01/2018.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-que seja oficiado votos de APLAUSOS E PARABENIZACÃO 
a todos os colaboradores que estiverem presente na Peneira 
que ocorreu no Campo do Jardim Paineiras e em especial ao 
Ex Jogador da Ponte Preta e atualmente Olheiro do Flamengo 
FC o Sr. Jorge Parraga pelo ótimo trabalho realizado junto aos 
atletas que estiveram presente no evento. 
-que seja oficiado a empresa de telefonia Vivo S/A para que 
seja colocado uma torre de sinal no distrito industrial pois o sinal 
telefônico e de internet é muito ruim e causa transtorno a todas 
as empresas que depende destes meios de comunicação.
-que seja oficiado a empresa de CPFL para que verifique a 
possibilidade de poda de 2 arvores situadas na Rua Domingos 
Calamita nº 341 Bairro Porto Seguro, pois as arvores estão atin-
gindo os fios de alta tensão de 11.000 volts e sendo de respon-
sabilidade da empresa as podas.
-que seja oficiado a empresa de CPFL na pessoa do Supervisor 
Koch para que verifique a Rua José Salgado de Souza nas pro-
ximidades do nº 26 Vila Operaria pois o quarteirão inteiro esta 
às escuras e os funcionários da Secretaria de Serviços já foram 
ao local e informaram que se trata da chave control e cabe a 
Empresa CPFL fazer o reparo.

Adalgisa Lopes Ward
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para 
que nos esclareça: Quantos Agentes Comunitários temos distri-
buídos nos PSF do município? Que encaminhe a esta Casa de 
Leis relação nominal desses Agentes Comunitários? Em quais 
PSF eles estão atuando? Justifica-se a propositura, pois com 
trabalho dos Agentes Comunitários a demanda nos Postos irá 
diminuir, através de suas visitas nas residências os Médicos da 
Família poderão atuar em atendimento domiciliar.
-que seja oficiado Votos de Aplausos e Parabenização à Se-
nhora Helenil Soares Castilho, pela brilhante participação nos 
Jogos da Terceira Idade (JORI) representando nossa cidade, 
nas cidades de Sorocaba e Jundiaí, sendo classificada em 1º 
lugar na modalidade Natação.
Com muito empenho Sra. Helenil foi merecedora da Medalha de 
Ouro que com muito orgulho todos os avareenses cumprimen-
tam por essa grande conquista.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos 
esclareça: Quantos e quais são os Professores Comissionados 
que estão lotados na Secretaria Municipal da Educação? Solicito 
o nome e o horário de trabalho desses professores e qual a fun-
ção exercem na Secretaria? Qual o motivo de deixarem as salas 
de aula? Considerando que algumas Escolas estão precisando de 
professores para atender a demanda e os diretores estão acúmulo 
de serviços burocrático, seria pertinente que distribuíssem esses 
profissionais da educação. Sendo assim, melhoria a qualidade das 
Escolas com a presença dos mesmos.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para 
que nos informe se existe previsão para o Reajuste Inflacionário 
do Funcionalismo Municipal?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à 
Secretaria Municipal da Educação, para que nos informe: Como 
está a Revisão do Plano Municipal da Educação?  De que forma 
os professores estão atuando nessa Revisão? Está tendo a par-
ticipação de todos os professores nessa Revisão? Qual o prazo 
para o término dessa Revisão?

Alessandro Rios Conforti
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré, face aos números apresentados na 
Audiência Pública da Saúde no dia 28 de fevereiro de 2018, ao 
que segue: Foi apresentado números onde no último 3º quadri-
mestre, o quadro de médicos diminuiu em nosso município seja 
por pedido de dispensa ou por aposentadoria, em áreas impor-
tantes como cardiologista, pediatria, ginecologista, psicologia e 
outros. 1-O que será feito para reposição dos médicos? 2-Qual 
área está mais acumulada os agendamentos?
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré, face aos números apresentados na 
Audiência Pública da Saúde no dia 28 de fevereiro de 2018, ao que 
segue: Foi apresentado números onde no último 3º quadrimestre, 
o quadro de ausências nos agendamentos via CROSS (Central de 
Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) foram de 93 consul-
tas das 355 ofertas. Um índice alto de ausências. 1- O que pode 
ser feito para diminuir as ausências? 2- É possível ligar para as 
pessoas no dia que antecede a consulta, até para que em resposta 
negativa outro paciente possa ser agendado?
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-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré, ao que segue: Tendo em vista a 
importância do Disk Saúde para nossa população, É POSSÍVEL 
UM INVESTIMENTO NESTE SETOR VISANDO NOVO SISTE-
MA TECNOLOGICO COM LINHAS TELEFONICAS PRÓPRIAS 
E EXCLUSIVAS, BEM COMO NOVOS EQUIPAMENTOS?
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré, ao que segue: Sabemos da impor-
tância da informatização na saúde, onde diversos controles, 
agendamentos e relatórios poderiam auxiliar para o melhor 
serviço prestado para a população. Neste sentido, como está o 
Processo de Informatização da Saúde?

Carlos Alberto Estati
- que seja oficiado à Concessionária CCR/SP Vias para que 
responda em caráter de URGÊNCIA qual a previsão desta pre-
zada concessionária para que seja revitalizado o canteiro da 
rotatória de entrada do trevo principal da cidade (defronte ao 
Mac Donald’s) no sentido de proceder às obras de paisagismo 
e jardinagem no mesmo, pois, antes da obra de duplicação da 
Rodovia SP 255 tal canteiro encontrava-se gramado e com uma 
variedade bonita de flores plantadas, ornando o local e tornan-
do-o uma entrada digna de uma Estância Turística, que é a nos-
sa cidade. Requeiro ainda seja informada esta Casa no tocante 
à iluminação dos viadutos recém construídos no referido trevo 
que, desde o término das obras de duplicação encontra-se às 
escuras tornando o local em iminente perigo de acidentes, além 
de contribuir negativamente com a estética da entrada da nossa 
Estância. Requeiro seja o presente respondido com a máxima 
urgência, tomando, caso seja necessário esta Casa de Leis, as 
providências legais cabíveis junto ao Ministério Público local.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-informar a esta Casa de Leis as razões de não haver na EMEB 
Professor Clarindo Macedo material odontológico para que os pro-
fissionais da área possam executar seu trabalho adequadamente. 
-informar a esta Casa de Leis, quando será finalizada ilumina-
ção da passagem sob a SP 255 que é utilizada por motoristas 
que vem dos Bairros Duilio Gambini, Presidencial, Santa Môni-
ca, São Rogério e adjacentes, além de pedestres moradores 
dos citados bairros.
-informar a esta Casa de Leis, as razões da colocação de pedri-
nhas portuguesas no canteiro central da Avenida Paulo Novaes, 
o custo de tal iniciativa e se é intenção da Prefeitura ampliar 
essa iniciativa para outras avenidas da cidade.
-enviar a esta Casa de Leis toda a documentação referente ao Pre-
gão Presencial número 016/18-Processo 028/18 realizado dia 07 de 
Fevereiro de 2018, com o objetivo de contratação de empresa para 
locação de trio elétrico para o Carnaval 2018 no Balneário Costa Azul, 
bem como o contrato firmado com a empresa vencedora do certame 
licitatório, empenhos e comprovantes de pagamentos.

Francisco Barreto de Monte Neto
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito costa 
Silvestre, para que, através os setores competentes, envie a 
esta Casa de Leis informações acerca dos veículos abaixo rela-
cionados através de relatório detalhado sobre por que os mes-
mos encontram-se parados na garagem municipal deixando de 
servir às suas atividades peculiares. São eles: - Ônibus Iveco 
placas FZU 5739; - Ônibus Iveco placas FYM 9180; - Ônibus 
Iveco placas FXR 9129; - Ônibus Iveco placas FLJ 4298; - Ôni-
bus Iveco placas FFE 1579; - Ônibus Iveco placas FCL 9418 
(todos ano 2015); - Ônibus Volare placas FWX 3627; - Ônibus 
Volare placas GEN 2826; - Caminhão Coletor de Lixo Ford pla-
cas MWZ 3555 (ano 2012); - Caminhão Boiadeiro sem placas

Marialva Araujo de Souza Biazon
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que através do setor de Contabilidade envie a esta 
Casa de Leis cópia de todos os Empenhos, Ordens de Pagamen-
to e Liquidações efetuadas através da Conta Corrente da caixa 
Econômica Federal Ag. 0286 c/c 0066720086, conta esta utilizada 
para recebimento do repasse da Quota Salário Educação. Requei-
ro ainda sejam enviados os extratos bancários da conta supracita-
da de janeiro a dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018.
-que seja oficiado ao Presidente do Conselho Municipal do 
FUNDEB, Professor Ademir Martins da Silva, para que envie a 
esta Casa de Leis cópia da Ata de todas as reuniões realizadas 
por este Conselho no ano de 2017.
-que seja CONVOCADO o responsável pelo serviço de coleta 
do município, Sr. Marcio Bertoni, para que compareça a esta 
Casa de Leis na Sessão ordinária do dia 12/03/2018, às 19ho-
ras para que possa esclarecer várias questões acerca do ser-
viço supracitado.

-que seja oficiado ao secretário Municipal da Saúde, Dr. Roslindo 
Wilson Machado, para que envie a esta Casa de Leis em caráter 
de URGÊNCIA a cópia do registro de ponto do Diretor do Departa-
mento de Saúde Bucal, Sr. Fernando Cesar Becca Borges.

Roberto Araujo
- seja oficiado à Concessionária CCR SPVias, para que infor-
mem esta Casa de Leis, o motivo pelo qual ainda não efetu-
aram a ligação das lâmpadas instaladas debaixo do pontilhão 
de acesso aos bairros: “Jardim Presidencial”, “Santa Mônica”, 
“Duílio Gambini” e “São Rogério”. 
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor LEVINO MACHADO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor DIOCLECIO RIBEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento da Senhora ELIZA DA CONCEIÇÃO 
MARTINES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES DE SOUZA.

INDICAÇÕES
Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário

- para que através do setor competente, dentro das possibilida-
des que seja disponibilizada a passar a máquina Patrol em toda 
a extensão do bairro Terras de São Marcos, pois muitos mo-
radores estão procurando este vereador pedindo ajuda quanto 
passagem da máquina no bairro.
-para que através do setor competente, dentro das possibilidades 
que seja passado a máquina Patrol em toda a extensão da Aveni-
da João Silvestre, pois devido às fortes chuvas o local fica intransi-
tável e vários empresários estão tendo problemas com entrega de 
materiais e até mesmo não conseguem despachar seus produtos 
as transportadoras causando transtornos a todos.
-para que através do setor competente, verifique o motivo de 
na Escola Clarindo Macedo no bairro Jardim Paineiras não está 
tendo material odontológico para que as crianças da escola se-
jam atendidas. Recebi inúmeras reclamações de moradores do 
bairro que tem seus filhos estudando na escola e até mesmo os 
funcionários da mesma.
-para que através do setor competente, que verifique se há a 
possibilidade de fiscalização na Rua Dorita – Jardim Paineiras 
e estude a possibilidade de retirada do morro e o mato que en-
contra-se alto e com isso os moradores estão reclamando que 
suas casas estão sendo invadidas por animais peçonhentos.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que providencie a recupe-
ração do leito carroçável da Avenida Pinheiro Machado conflu-
ência com Rua Guanabara.
-por meio do setor competente, para que estude uma maneira 
de resolver o acúmulo de água parada que fica na Avenida San-
tos Dumont confluência com Rua Santos Rodrigues Alves, este 
é um problema antigo causa muitos transtornos aos munícipes 
que passam pelo local, esta água causa mau cheiro e quando 
passam veículos jogam água nas pessoas que estão passando; 
é uma rua muita movimentada e com grande fluxo de estudan-
tes, pois ao lado temos duas Escolas ( ETEC e Dondoca).
-por meio do setor competente, para que providencie Operação 
Tapa Entulhos no Bairro Camargo, que deverá estar passando 
para recolher móveis que serão descartados e entulhos que en-
contram-se espalhados pelo Bairro.
-por meio do setor competente, para que providencie a recupe-
ração e manutenção nos aparelhos de ginásticas existentes na 
Caic, que como podemos observar nas fotos que acompanham 
a propositura encontram-se em péssimas condições. Deixando 
os munícipes que se exercitam no local descontentes porque 
estão acostumados a utilizarem o espaço para caminhada.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter 
de urgência reforço das portas ou um vigia no PSA Jardim Bra-
sil, pois o Posto encontra-se sem segurança necessária e já foi 
vítima de roubo no mês que se passou.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza 
no passeio público na Rua Abílio Garcia/Bairro Jussara Maria 
em frente ao número 60, calçada de trás do Prédio do Centro 
Dia do Idoso, que está coberta por matos. Dessa maneira dei-
xando o local intransitável.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação 
adequada na Rua Antônio Gomes Teixeira/Bairro Jardim Para-
íso em frente ao número 640, pois a rua está completamente 
escura e os moradores estão preocupados com a segurança.
-por meio do setor competente, para que providencie a limpeza 
no passeio público da Rua Bela Vista/Bairro Vera Cruz em fren-
te ao número 675.
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-por meio do setor competente, para que providencie a remoção 
de entulho depositado no passeio público na Rua da Colina/
Bairro colina Verde em frente ao número 500, pois os pedestres 
estão sendo obrigados andar pela rua para desviarem dos ga-
lhos lá descartados, assim colocando em risco sua segurança, 
pois a referida via é de mão dupla e há grande fluxo de veículos.
-por meio do setor competente, para que providencie a limpeza 
do passeio público da Rua dos Pinheiros confluência com a Rua 
Amad Massud.
-por meio do setor competente, para que providencie a retirada 
de caçambas de propriedade de uma Empresa de nossa cidade 
localizadas em plena via pública na Rua Jânio Quadros entre 
as Ruas Arandu e Guanabara, o que vem ocasionando grande 
transtorno aos moradores de pedestres.
-por meio do setor competente, para que proceda a retirada de 
entulhos na Rua Professora Danúzia D’Santi/Bairro Ipiranga em 
frente ao número 175, pois foi realizada poda em uma árvore 
e os galhos foram depositados em via pública. Dessa maneira 
causando transtorno aos moradores e pedestres que utilizam a 
referida via.
-por meio do setor competente, para que providencie a recupera-
ção de toda a extensão da Rua Sergio Barreira/Bairro Camargo.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção 
de entulho descartado no passeio público na Rua Voluntários de 
Avaré em frente ao número 807, como podemos observar nas 
fotos que acompanham a propositura está impossível transitar 
pela calçada, como também os moradores reclamam da prolife-
ração de animais peçonhentos.
-por meio do setor competente, para que providencie a troca de 
lâmpada queimada na rua Brasil Toschi/Bairro Alto da Colina II 
em frente ao número 276.

Roberto Araújo
-para que através do Departamento competente, proceda o ni-
velamento de toda extensão da Rua Dos Cambaras – Bairro: 
“São José”, tendo em vista que o respectivos buracos vem cau-
sando transtornos aos moradores da redondeza e aos usuários 
que trafegam naquela via pública.
-para que através do Departamento competente, providencie 
em caráter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda 
extensão da Avenida Carmen Dias Faria, visto que lá existem 
buracos, causando transtornos aos usuários da referida via, es-
pecialmente no trecho compreendido no Bairro: “Avaré 1”, que 
faz divisa com o Bairro: “Camargo” e Bairro: “Vera Cruz”.
-para que através do Departamento competente, efetue a troca 
de lâmpadas queimadas e danificadas/quebradas na Rua Dos 
Cambaras – Bairro: “São José”, uma vez, que o citado local está 
desprovido de iluminação pública, colocando em risco a vida 
dos moradores daquela redondeza.

CIRCULAR N º 07/2018- DG
Avaré, 08 de março de 2.018.

LEMBRETE
Estará presente o Sr. Márcio Bertoni, para prestar esclarecimen-
tos a respeito do serviço de coleta do município, nos termos do 
Requerimento nº 206/2018, de autoria da Verª. Marialva Araujo 
de Souza Biazon e outros, aprovado por unanimidade.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
12/03/2018 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem 
do Dia da Sessão Ordinária de 12 de março do corrente ano, que 
tem seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 22/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
que especifica e dá providências (R$ 85.945,68 - SEMADS) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 22/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; 
e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe 
os protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

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

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna 
público a relação das proposituras protocoladas e lidas na ses-
são ordinária de 05/03/2018, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de reso-
lução, etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo 
www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem 
ser enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br

Projeto de Lei nº 21/2018
Autoria: Ver. Adalgisa Lopes Ward
Assunto: Institui no Calendário Oficial do Município o Programa 
de combate ao Bullying e ao Cyberbullying nas Escolas Muni-
cipais de Educação Básica da Rede Municipal de Ensino da 
Estância Turística de Avaré e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 22/2018
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
que especifica e dá providências (R$ 85.945,68 - SEMADS).

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 05/2018 – Processo 
08/2018, para a empresa PEDRO BRANDI GUAZZELLI - ME, 
inscrita no CNPJ sob n.º 08.770.325/0001-65, com sede na Rua 
Distrito Federal, nº 1114-fundos, Jardim Santa Cruz, Avaré-SP, 
CEP 18.700-160, objetivando a prestação de serviços para 
encadernação dos documentos da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré, no valor global estimado de até R$ 
6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais) para até 215 
encadernações até 31 de dezembro de 2018, sendo R$ 30,00 
(trinta reais) por livro, com fulcro no artigo 24, inciso II da Lei nº 
8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão 
empenhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.99-13.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 01 de 
março de 2018.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 05/2018
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré.
Contratada: PEDRO BRANDI GUAZZELLI - ME
Objeto: Contratação de empresa para encadernação dos do-
cumentos da Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré.
Prazo de vigência do Contrato: até 31 de dezembro de 2018.
Valor Estimado: até R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cin-
quenta reais) para até 215 encadernações, sendo R$ 30,00 
(trinta reais) por livro.
Referente: Processo nº 08/2018 – Dispensa nº 05/2018.
Data do ajuste: 01/03/2018

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

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

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
29 DE JANEIRO DE 2018

Conselho Municipal de Políticas Culturais
Iniciada as 18hrs e 30 min e realizada no Centro Cultural Esther 
Pires Novaes, Rua Ceará, n° 1507, a reunião contou com quo-
rum de 12 (doze) conselheiros que assinaram a lista presencial, 
sendo eles 8 (oito) titulares e 4 (quatro) suplentes. Justificaram 
suas ausências os conselheiros Flavio de Oliveira (Associação 
de Cultura Afro Brasileira), Vilma Zanluchi (Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Avaré) e Ricar-
do Gerardus Régis Schreus (Secretaria de Cultura), já os se-
guintes conselheiros não compareceram e nem enviaram seus 
suplentes não justificando suas ausências, são eles: Karina 
dos Santos Silva (Fotografia), Everton Gomez Brasil (Dança), 
Carlos Domingos Alonso (Artes Folclóricas), Luis Fernando Lo-
pes (Produtores Culturais), Antônio Nunes Sobrinho (Museus), 
Isabel Cardoso (Associação Comercial e Industrial de Avaré), 
Cristiano Gomes Banin (Conselho Municipal do Plano Diretor), 
Reinaldo Severino Souto (Secretaria de Turismo), Luciano B. 
Martins Rodrigues (Secretaria da Fazenda),Judésio Borges 
(Secretaria de Meio Ambiente) e Dayane Paes Silva Leite 
(Departamento de Contabilidade), continuando neste ano não 
havendo representantes do Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente e do Conselho Municipal de Turismo. Em sua 
primeira reunião do ano letivo de 2018 a Presidente Poliana 
Gomez Brasil agradece a presença de todos e inicia a pauta 
com aprovação da ata de novembro pois não houve quorum 
necessário na reunião de dezembro para a mesma ser avaliada 
e aprovada, explana sobre os carnês de IPTU que serão entre-
gues aos munícipes contendo em anexo o pedido de contribui-
ção voluntária para  este conselho, contendo breve texto, valor 
mínimo e número da conta, já a página da rede social Facebook 
do Conselho de Municipal de Politicas Culturais criada por Po-
liana Gomez Brasil está na rede com mais explicações sobre 
a contribuição. Dando continuidade na pauta, os conselheiros 
analisam a campanha explicativa que deverá se estender para 
todos os órgãos de imprensa, falada e escrita, com a finalidade 
de aumentar a divulgação deste e de outros acontecimentos 
relacionadas ao Conselho deixando claro também a lei que 
defende o fundo de cultura na cidade, ao qual os conselheiros 
verificam a possibilidade de que o dinheiro arrecadado no fundo 
possa ser utilizado para fins de materiais de divulgação, para 
tanto ficou acertado que uma comissão se reunirá na data de 
19 (dezenove) de fevereiro para revisão da lei que rege o fundo, 
com algumas temas de antemão citados como revisar a repre-
sentatividade dos membros, criando uma independência desse 
mesmo fato devido ao número de ausências. A comissão é en-
tão formalizada na data acima contendo os seguintes conselhei-
ros: Sílvia de Almeida Beltrami, Giovana Sgarbi, Carlos Beltrami 
Jr, Sebastião Xavier de Lima, Cristiano de Oliveira, acompanha-
dos da presidente Poliana Gomez Brasil. O assunto em sequ-
ência se relaciona com os acontecimentos culturais discutidos 
em outrora e que se fizeram presentes como a conservação 
do patrimônio histórico-cultural, museus entre outros, cabendo 
a este conselho analisar o que está de acordo com as ações 
do mesmo, como bem opina a conselheira Giovana sobre não 
expor o CMPC, e sim fazer um evento cultural e no mesmo ex-
plicar as ações da campanha sobre a contribuição do depósito 
esclarecendo quem somos, Suely propõe um sarau com artistas 
na Concha Acústica, Clóvis acrescenta que há a feira orgâni-
ca no Largo São João as quintas-feiras para realização deste 
evento. Em pauta a utilização destes espaços citados, transcor-
rendo na rua (no chão) como uma apresentação Mambembe, a 
princípio o evento seria estipulado em 3 (três) dias, porém, com 
o entendimento da discussão instalada ficou decidido as datas 
de 1° (primeiro) e 3 (três) de março, sendo dia 01/03 com local 
definido no Largo São João onde ocorrerá a Feira de Orgânicos 
das 17:00 horas até as 22:00 horas, e no dia 03/03 no Coreto 
do Mercado Municipal de Avaré, no horário entre 9:00 horas até 
aproximadamente 12:00 horas, a conselheira Sílvia ficou incum-
bida de verificar a disponibilidade destes locais e horários e para 
o conselho fica a cargo a divulgação para com os artistas, assim 
como Giovana se encarregará de fazer um levantamento de va-
lores de folders para a divulgação.

Poliana avisa que o Secretário de Cultura se dispõe a divulgar 
toda e qualquer campanha e os eventos do Conselho Municipal 
de Politica Cultural, mas que fique a cargo dos membros divul-
gar entre os artistas o evento discutido nesta ata para o início de 
março intitulado “1° Encontro das Artes de Avaré”. 
Seguindo então com o uso da Palavra Livre, ao qual a con-
selheira Giovana Sgarbi questiona sobre os projetos de 2017 
realizados ou não, a resposta veio da Presidente Poliana que 
esclarece  o envio de um pequeno plano entregue pela Secre-
taria de Cultura mas alerta que deve haver um calendário mais 
específico até o ano de 2020, a mesma também determina que 
Até 2020, perante a lei que a formaliza, os artistas deverão estar 
cadastrados no SINC.
Não havendo mais uso da palavra livre por mais nenhum con-
selheiro, eu Cristiano de Oliveira na condição de 1° secretário 
lavrou esta ata com a Presidente, Poliana Gomez Brasil, dando 
por encerrada a reunião às 20hrs e 30 minutos.

Cristiano de Oliveira                                          Poliana Gomez Brasil  
1º Secretário                                                         Presidente

CMPC
Conselho Municipal de Políticas Culturais

RESOLUÇAO COMDEMA N.º 15/2018
Dispõe sobre aprovação de utilização de recursos do Fundo 
Municipal de Meio Ambiente para o projeto “As aves daqui”

O COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 
usando as atribuições que lhe são conferidas através da Lei n.º 
1434/1984 e alterações,  em atendimento ao Regimento Interno 
e ao aprovado na reunião ordinária nº 01/18 de 06 de fevereiro de 
2018, ao que se refere o processo COMDEMA n.º 034/2017,
RESOLVE:
Art. 1º.  Aprovar a utilização de recursos Fundo Municipal de 
Meio Ambiente - FMMA da Estância Turística de Avaré para 
desenvolvimento do projeto de autoria da SMMA - Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, denominado “Quem ama cuida”.
Art. 2.º Aprovar a utilização de recursos para aquisição dos se-
guintes materiais e quantidades:
I. 01UNID Notebook com as seguintes especificações: Proces-
sador i3-6006U (2 GHz, Cache de 3MB); Sistema operacional: 
Windows 10 Home Single Language, 64 bits - em Português 
(Brasil); Memória RAM1: GB, DDR4, 2400MHz; Disco rígido 
(HD) de 500GB (5400 RPM); Placa de vídeo: Placa de vídeo 
integrada HD Graphics 520 ; Tela: LED HD (1366 x 768) de 15.6 
polegadas com Truelife - com tampa na cor preta; Teclado em 
Português (Brasil); Conectividade: Placa de rede Wireless™ 
1707 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Bateria 4 
células e 40 Wh (removível). Intel Core i5 4GB 1TB Tela 15.6” 
Windows 10
II. 01UNID Projetor DLP MX819St 3000 ANSI Lúmens Resolu-
ção XGA (1024X768), 13.000:1 Contraste, HDMI, 3D, RJ45 E 
Lente Curta Distância
III. 01UNID Tela de projeção retrátil, com tripé, 180x180cm
IV. 01UNID Microfone Dinâmico Profissional Mxt M-58 Como 
Shure + Cabo. Modelo: Microfone Dinâmico. Resposta De Fre-
quência: 80Hz a 15Khz. Sensibilidade: (Campo Livre, Sem Car-
ga): 1KHz 1.8mVpa = - 55dB(0db = 1Vpa)  1.8mVpa = -75dB 
(0db = 1V/u bar).Impedância Nominal: 600Ohm . Mínima Termi-
nação De Impedância: 1KoHm . Sensibilidade Do Campo Mag-
nético: 50Hz <= 2u=”” v=”” u=”” t=”” br=””> - Peso: 280g. Produ-
to De Alta Sensibilidade. Reproduz Vocal com clareza. Chave 
Liga/Desliga Com Indicador. Imã: De Neodímio. Peso: 280g
V. 01UNID CAIXA MULTIUSO 30W RMS ENTRADA P/ VIO-
LÃO/GUITARRA/MICROFONE OCM-180; 30 Wrms com 1 Alto 
Falante de 6;1 Canal de Entrada;Canal 1: 1 Entrada Microfone/
Guitarra P10 ¼;1 Entrada Linha/Guitarra Ativa (Hi) P10 ¼ ;1 En-
trada Auxiliar CD/DVD/MP3-4;Controle de Volume;Controle de 
Grave e Agudo (Low e High);Led indicador On (Ligado);Saída 
Auxiliar de Energia – AC; Tensão de rede 120/220V com Chave 
Seletora de Voltagem;
VI. 05 UNID Camisetas alusivas ao Projeto “Quem ama, cuida” 
com estampas frente e costas Camisa Básica Unissex modelo 
tradicional com estampa colorida frente e costas; Composição: 
100% algodão fio 30.1 penteado; Dimensões: Tamanho P 65 
cm de comprimento x 47 cm de largura; Tamanho M 70 cm de 
comprimento x 50 cm de largura; Tamanho G 73 cm de compri-
mento x 54 cm de largura
VII. 6000 UNID. Folders explicativos com mensagens alusivas 
ao projeto “Quem ama, cuida”.
VIII. 8 UNID. Caixa Plástica Fechada 61 Litros; Material Plásti-
co: PP (Polipropileno); Capacidade: 61 litros; Peso: 2,2 Kg; Di-
mensões Internas: Altura 31 cm / Largura 36 cm / Comprimento 
56 cm; Dimensões Externas: Altura 32 cm / Largura 39 cm / 
Comprimento 62 cm; Cor: Preto

Art. 3.º Os bens adquiridos deverão ser patrimoniados junto à 
SMMA;
Art. 4.º A SMMA deverá apresentar relatório do desenvolvimento 
do projeto ao COMDEMA, de seis em seis meses.  
Art. 5.º.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Avaré, 06 de fevereiro de 2018.

Silmara Rodrigues
Presidente COMDEMA

Conselho Municipal do Plano Diretor
Lei Complementar n° 213, de 29 de março de 2016

RESOLUÇAO CMPD N.º 159/2017
Dispõe sobre inclusão de área Rural em Perímetro.

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições 
que lhe confere o artigo 158, inciso XI, da Lei Complementar n.º 
213/2016, em consonância com o aprovado na reunião extraor-
dinária realizada em 18 de dezembro de 2017, ao que se refere 
o Processo CMPD n.º 281/2017,
CONSIDERANDO o art. artigo 11, § 3º e 4° da LC n.º 213/2016;
CONSIDERANDO que a área do empreendimento situa-se em 
área rural à sudeste do perímetro urbano, contiguo ao bairro 
Santa.Elizabeth, junto ao leito da antiga FEPASA;
CONSIDERANDO que o processo foi analisado pelo Grupo 
Técnico da Prefeitura e teve parecer favorável;
CONSIDERANDO que foi realizada Audiência Pública no dia 18 
de dezembro p.p.;
CONSIDERANDO que compete ao CMPD dispor sobre a inclu-
são de área em perímetro urbano e somente após a apresenta-
ção dos projetos deliberar sobre a classificação de uso,
RESOLVE:
Art. 1º.  Dar parecer favorável a inclusão da área de 17,93 hectares 
(matricula 20.305), denominada Fazenda Maria Carolina, em perí-
metro urbano, desde que cumpridos os dispositivos legais;
Art. 2°. Por se tratar de área de restrição, os órgãos de aprova-
ção deverão se certificar que o empreendimento não aumentará 
demasiadamente a carga de águas pluviais na bacia do Córre-
go Lageado, exigindo o cumprimento dos dispostos no artigo 11, 
inciso XIII e artigo 13, inciso X;
Art. 3º.  Fica expressamente revogada a Resolução nº 155/2017 
datada de 19.12.2017, em todos os termos.
Art. 4º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Avaré, 05 de março de 2018.

Angela Golin
Presidente

Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência

Convocação URGENTE
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (CMDPD), a Sra. Joyce Ferreira da Silva, 
CONVOCA os Conselheiros e seus Suplentes, para Reunião 
Extraordinária, que será realizada no dia 15/03/18 às 10:00 ho-
ras (quinta-feira), na Sala da Biblioteca Ramal em Braile “Jairo 
Amorim” ,na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
situado na Rua Ceará nº 1.393 (ao lado do Centro Administrati-
vo) centro, Estância Turística de Avaré/SP.
Pauta:
*   Eleição de nova Presidência
*   Conselheiros e suplentes 
As reuniões do CMDPD são abertas a população. 
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de 
não comparecimento. 

e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br 
tel. (14) 3732-8844
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Convocação
Venho por meio deste convocar os membros  do Conselho 
de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Condephac)
para reunião extraordinária a ser realizada no dia 13 de Mar-
ço de 2018, na sede do Condephac, situado à Rua Rio de 
Janeiro, 1763,antigo CAC, às 16 h. A pauta que se segue: 
questões acerca da Feira da Lua e sua realização na Praça 
Da Concha Acústica( espaço tombado) e especificidades 
das calçadas e praças de pedra portuguesa da cidade.

Valdirene Silva
Presidente. Condephac/ Avaré 
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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
  Nº 01-18

 A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ - COMDEMA, no uso das atribui-
ções que lhe confere a Lei n. º 1434/1984, em atendimento ao 
Regimento Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REU-
NIÃO EXTRORDINÁRIA Nº 01-18, a ser realizada no dia VIN-
TE E UM (21) DE MARÇO DE 2018 (quarta-feira), na sede da 
Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos 
de Avaré (AREA), Rua dos Engenheiros, 26, Colina da Boa Vis-
ta, Avaré-SP, às 19h00 com a presença mínima de um terço dos 
membros. Os conselheiros titulares que não puderem compa-
recer deverão acionar o respectivo suplente. A reunião é aberta 
a qualquer interessado que poderá utilizar a palavra mediante 
autorização do presidente.
1) Abertura 
1.1) Comunicação do Presidente; 
1.2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº. 01/2018 do dia 
seis de fevereiro de 2018;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.1) Ofício SMMA nº. 21/2018 – mlaz. Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente encaminha ao Comdema o Projeto de Lei que 
estabelece a Política de Gestão e Defesa Animal e solicita su-
gestão para a formação de uma Câmara Técnica ou Grupo de 
Trabalho para tratar deste assunto.
2.2) Dia mundial da água em 23/03/2018, objetivo – planejar 
comemorações (existe a ideia de realizar mutirão para limpar a 
nascente de algum corpo d’agua);
2.3) Distribuição de novos processos, discussão, análise e de-
liberação;
2.3.1) Processo nº. 38/2017 – Interessado – Thiago Andreat-
ta; objeto – Denuncia de erosão no Jardim Europa II, objetivo 
- apreciação do relatório de vistoria;
2.3.2) Processo nº. 39/2017 – Invasão das Áreas Verdes, obje-
tivo – acompanhar as ações da SMMA;
2.3.3) Processo 40/2017 – Convênio da Prefeitura de Avaré 
com o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Bo-
tucatu/SP, objetivo - apreciação do 1º parecer;
2.4) Informes da Secretaria Executiva;
2.4.1) Correspondências Recebidas (planilha);
2.4.2) Correspondências Enviadas (planilha); 
2.5) Palavra livre – assuntos diversos e comunicações;
2.5.1) Município Verde Azul – objetivo – apresentação dos resul-
tados obtidos em 2017. 
Estância Turística de Avaré, 08 de março de 2018.1

Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA

Luiz Gustavo Gomes
Secretário Executivo
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LICITAÇÃO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO DE 2018.

AVISOS DE EDITAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/18 – PROCESSO Nº. 094/18
Objeto: Contratação de empresa para reforma e ampliação da 
EMEB “Maneco Dionísio”.
Data de Encerramento: 16 de abril de 2018 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de abril de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de março de 2.018 
– Érica Marin Henrique – Presidente da Comissão Permanente 
para Julgamento de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/18 – PROCESSO Nº. 081/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medica-
mentos para atender os pacientes cadastrados de case
Recebimento das Propostas: 23 de Março de 2.018 das 10 ho-
ras até 04 de Abril de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 04 de Abril de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 04 de Abril de 2.018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.
br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de Março de 
2.018 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/18 – PROCESSO Nº. 082/18
Objeto: Aquisição de trator com roçadeira – Secretaria de Serviços
Recebimento das Propostas: 19 de Março de 2.018 das 10 ho-
ras até 28 de Março de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 28 de Março de 2.018 das 08h30min 
às 09h30min.
Início da Sessão: 28 de Março de 2.018 às 10:h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.
br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de Março de 
2.018 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/18 – PROCESSO Nº. 089/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medica-
mentos para atender os pacientes cadastrados de caps II
Recebimento das Propostas: 02 de Abril de 2.018 das 10 horas 
até 12 de Abril de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 12 de Abril de 2.018 das 08h30min às 
11 horas
Início da Sessão: 12 de Abril de 2.018 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.
br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de Março de 
2.018 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/18 – PROCESSO Nº. 091/18
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de caneta 
permanente graduada de 1 em 1 UL para administração de in-
sulina – CASE.
Recebimento das Propostas: 12 de março de 2.018 das 10 ho-
ras até 21 de março de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 21 de março de 2.018 das 08h30 min 
às 09h30min.
Início da Sessão: 21 de março de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, 
Fone/Fax (14)3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.
br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de março de 
2018 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/18 – PROCESSO Nº. 092/18
Objeto: Aquisição de bombas de combustível, recondicionada.
Recebimento das Propostas: 13 de março de 2.018 das 10 ho-
ras até 22 de março de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 22 de março de 2.018 das 08h30min 
às 09h30min.
Início da Sessão: 22 de março de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, 
Fone/Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.
br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de março de 
2018 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/18 – PROCESSO Nº. 093/18

EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI.
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de fraldas geri-
átricas Bigfral para atender pacientes de Mandado Judicial.
Recebimento das Propostas: 14 de março de 2.018 das 10 ho-
ras até 23 de março de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 23 de março de 2.018 das 08h30 min 
às 09h30min.
Início da Sessão: 23 de março de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, 
Fone/Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.
br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de março de 
2018 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/18 – PROCESSO Nº. 098/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de insumos 
atender paciente de Mandado Judicial
Recebimento das Propostas: 26 de Março de 2.018 das 10 ho-
ras até 05 de Abril de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 05 de Abril de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 05 de Abril de 2.018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.
br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de Março de 
2.018 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/18 – PROCESSO Nº. 084/18
Objeto: Contratação de empresa especializada para manuten-
ção de PABX do SAMU
Data de Encerramento: 22 de março de 2018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 22 de março de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de março de 2018 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/18 – PROCESSO Nº. 085/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP e MEI.

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação futura de 
empresa para fornecimento de gás P13 para as unidades de 
saúde.
Data de Encerramento: 23 de março de 2018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de março de 2018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de março de 2018 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/18 – PROCESSO Nº. 086/18
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação futura de 
empresa para serviços de pintura de guias, postes e bancos.
Data de Encerramento: 26 de março de 2018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de março de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de março de 2018 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/18 – PROCESSO Nº. 087/18
Objeto: Contratação de empresa especializada para a presta-
ção de serviços de telefonia móvel para toda a municipalidade
Data de Encerramento: 26 de março de 2018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de março de 2018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de março de 2018 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/18 – PROCESSO Nº. 088/18
EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 
sistema informatizado para uso na Controladoria do Município
Data de Encerramento: 27 de março de 2018 das 094h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de março de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de março de 2018 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/18 – PROCESSO Nº 095/18
Objeto: Contratação de empresa especializada para a presta-
ção de serviço de manejo integrado de resíduos, incluindo as 
seguintes etapas: coleta, transporte e destinação final.
Data de Encerramento: 28 de março de 2.018 das 08h30min às 
09 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de março de 2.018 às 09 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de março de 2.018 
– Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/18 – PROCESSO Nº 096/18
Objeto: Contratação de empresa especializada para o freta-
mento diário de 11 (onze) veículos tipo convencional, com capa-
cidade de 44 (quarenta e quatro) lugares, com motorista, para 
uso da Secretaria Municipal de Educação na área urbana e rural 
do município de Avaré.
Data de Encerramento: 26 de março de 2.018 das 08h30min às 
09 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de março de 2.018 às 09 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de março de 2.018 
– Érica Marin Henrique – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/18
PROCESSO Nº. 060/18 

Objeto: Registro de Preços para eventuais futuras recargas de 
extintores para o transporte escolar.
Data de Encerramento: 22 de março de 2018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 22 de março de 2018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de março de 2018 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/18
PROCESSO Nº. 066/18

Objeto: Contratação de empresa para locação de máquinas 
com operador para manutenção em vias públicas, ações de 
combate a erosões e ações de limpeza em bairros.
Data de Encerramento: 23 de março de 2018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de março de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de março de 2018 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/18 – PROCESSO N° 077/18

Considerando um lapso no momento da elaboração do Edital, 
o senhor JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a 
rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no site: 
www.avare.sp.gov.br e www.bllcompras.org.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, mantém-se o dia 15 de março de 
2.018, às 1h30min, para início da sessão. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 06 de março de 2018.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto à Publicação do Aviso de Edital no dia 03 de março de 
2018, motivo pelo qual estão sendo rerratificados da seguinte 
maneira:
Onde se lia:
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/18 – PROCESSO 
N° 077/18
(...)
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL POR 
LOTE
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/03/2018 das 10:00 h 
até 15/03/2018 às 08:00 h
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15/03/2018 das 08:30 h às 
09:30 h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 15/03/2018 
às 10:30 h
(...)
Agora se leia:
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/18 – PROCESSO 
N° 077/18

(...)
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL POR 
LOTE
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/03/2018 das 17:00 h 
até 15/03/2018 às 08:00 h
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15/03/2018 das 08:30 h às 
09:30 h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 15/03/2018 
às 10:30 h
(...)
Ficam ratificados os demais atos da publicação.

ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços nº. 001/18 – Processo nº. 007/18
Fica ADJUDICADA a Tomada de Preços 001/18 à empresa 
SER REAL CONSTRUTORA & EMPREITEIRA LTDA ME, no 
valor total de R$ 370.855,81 (trezentos e setenta mil, oitocentos 
e cinqüenta e cinco reais e oitenta e um centavos), objetivando 
o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-
-de-obra para execução da obra de contenção de erosão e re-
construção do sistema de drenagem de águas pluviais na Rua 
Lion – Jardim Europa II. Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 09 de março de 2.018 – Alexandre Leal Nigro – Secretário 
Municipal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Sérgio Aparecido Gallego Júnior – Secretário Municipal de 
Serviços da Estância Turística de Avaré, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto municipal nº 4.813/17 
e conforme o disposto no artigo 43, vi da lei nº. 8.666/93 c/c 
Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas H.G.E. COMERCIAL 
LTDA – EPP (lote 01) e LATINA ILUMINAÇÃO LTDA – ME (lote 
02), responsáveis pelo registro para eventual aquisição de Ma-
terial Elétrico para uso na Iluminação Elétrica, relativa ao Pre-
gão Eletrônico nº. 006/18 – Processo nº. 030/18 – Homologado 
em: 26/02/2018.

Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura da Estância Turística 
de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei 
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa QUASAR 
BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI – ME, responsável 
pelo fornecimento de instrumentos musicais para formação da Banda 
Marcial Municipal de Avaré, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 009/18 – 
Processo nº. 034/18 – Homologado em: 05/03/2018.

Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal da Administra-
ção da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 
4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa ALÍRIO FERREIRA 
BARBOSA – EPP, responsável pelo registro de preços para even-
tual aquisição de material para regularização de extintores de in-
cêndio para toda a municipalidade, referente ao Pregão Eletrônico 
n° 010/18 – Processo n°043/18. Homologado em: 27/02/2.018.

Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no 
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
a empresa ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – EPP, responsável 
pelo fornecimento de HDs externos para o Departamento de 
Licitações, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 011/18 – Processo 
nº. 050/18 – Homologado em: 23/02/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 
e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a empresa DUTRAMED DISTRIBUIDO-
RA LTDA-ME, responsável pela aquisição de kit de tala aramada 
de imobilização para Samu, referente ao Pregão Eletrônico n° 
012/18 – Processo n° 051/18. Homologado em: 06/03/2.018

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto 4.813/17, conforme o disposto no arti-
go 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
Empresa MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA EPP, obje-
tivando a aquisição de materiais gráficos para a Secretaria de 
Saúde, relativa ao Pregão Presencial nº. 019/18 – Processo nº. 
041/18 – Homologado em: 26/02/2018.
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HOMOLOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS

Tomada de Preços nº. 001/18 – Processo nº. 007/18
Fica HOMOLOGADA a Tomada de Preços 001/18 à empresa 
SER REAL CONSTRUTORA & EMPREITEIRA LTDA ME, obje-
tivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e 
mão-de-obra para execução da obra de contenção de erosão e 
reconstrução do sistema de drenagem de águas pluviais na Rua 
Lion – Jardim Europa II, com fulcro no artigo 43, inciso VI da Lei 
Federal 8.666/93 e Decreto Municipal 4.813/17. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 09 de março de 2.018 – Alexandre 
Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e Serviços da Estân-
cia Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 007/18 – Processo nº. 067/18

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa BÁRBARA 
LUVIZUTTI CASTRO ME, com valor total de R$ 7.650,00 (Sete 
mil, seiscentos e cinquenta reais), objetivando a confecção e 
instalação de fachada para identificação visual do prédio que 
sediará a “Casa do Cidadão”, com fulcro no artigo 24 da Lei 
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 
de março de 2.018 – Sandra de Fátima Theodoro – Secretária 
Municipal da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia da Es-
tância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 008/18 – Processo nº. 068/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa TAMIRES 
CRISTINA FERREIRA ME, com valor total de R$ 7.700,00 (Sete 
mil, setecentos reais), objetivando a mão de obra especializada 
para confecção de calçada tipo de mosaico português, com ful-
cro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 02 de março de 2.018 – Sérgio Aparecido 
Gallego Júnior – Secretário Municipal de Serviços da Estância 
Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 006/18 – Processo nº. 075/18

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à RÁPIDO SUMA-
RÉ LTDA, no valor global de R$ 936.000,00 (Novecentos e trin-
ta e seis mil reais), objetivando o fornecimento de passes de 
transporte coletivo para uso dos alunos que se enquadram nas 
Instituições de Ensino, conforme a Lei n° 2.171, de 06 de feve-
reiro de 2.018, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de março de 2.018 
– Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
DE PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/18 – Processo nº. 030/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: G.E. COMERCIAL LTDA – EPP (lote 01)
Valor Global: R$ 139.299,07 (cento e trinta e nove mil, duzentos 
e noventa e nove  reais e sete centavos).
Detentora: LATINA ILUMINAÇÃO LTDA – ME (lote 02)
Valor Global: R$ 47.197,59 (quarenta e sete mil, cento e noven-
ta e sete reais e cinquenta e nove centavos).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Material 
Elétrico para uso na Iluminação Pública.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 26/02/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 010/18 – Processo n° 043/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – EPP
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material 
para regularização de extintores de incêndio para toda a muni-
cipalidade
Valor global: R$ 7.177,52 (Sete mil, cento e setenta e sete reais 
e cinquenta e dois centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 27/02/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 007/18 – Processo nº. 067/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BÁRBARA LUVIZUTTI CASTRO ME
Objeto: Contratação de empresa para confecção e instalação 
de fachada para identificação visual do prédio que sediará a 
“Casa do Cidadão”, conforme solicitação da Secretaria Munici-
pal da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia
Valor Global: R$ 7.650,00 (Sete mil, seiscentos e cinquenta re-
ais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/03/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 008/18 – Processo nº. 068/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TAMIRES CRISTINA FERREIRA ME
Objeto: Contratação de empresa para mão de obra especializa-
da para confecção de calçada tipo de mosaico português, con-
forme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços.
Valor Global: R$ 7.700,00 (Sete mil, setecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 02/03/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 006/18 – Processo 
nº. 075/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RÁPIDO SUMARÉ LTDA
Objeto: Aquisição de passes de transporte coletivo para uso dos 
alunos que se enquadram nas Instituições de Ensino, conforme 
a Lei n° 2.171, de 06 de fevereiro de 2.018
Valor Global: R$ 936.000,00 (Novecentos e trinta e seis mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/03/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/18 – Processo nº. 034/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS 
EIRELI – ME.
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para formação da 
Banda Marcial Municipal de Avaré.
Valor Global: R$ 52.117,37 (cinquenta e dois mil, cento e dezes-
sete reais e trinta e sete centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 05/03/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/18 – Processo nº. 050/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – EPP.
Objeto: Aquisição de Hds externos para o Departamento de Li-
citações.
Valor Global: R$ 835,88 (oitocentos e trinta e cinco reais e oiten-
ta e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 23/02/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 012/18 – Processo n° 051/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA-ME
Objeto: Aquisição de kit de tala aramada de imobilização para 
Samu, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
Valor global: R$ 8.210,00 (Oito mil, duzentos e dez reais)
Data da Assinatura do Contrato:06/03/2.018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 019/18 – Processo nº. 041/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de materiais gráficos para a Secretaria de Saúde.
Valor Global: R$ 8.100,45 (oito mil e cem reais e quarenta e 
cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 26/02/2018.

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: Tomada de Preços nº. 001/18 – Processo nº. 007/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SER REAL CONSTRUTORA & EMPREITEIRA 
LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para o forneci-
mento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra 
para execução da obra de contenção de erosão e reconstrução 
do sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Lion – Jar-
dim Europa II.
Valor: R$ 370.855,81 (trezentos e setenta mil, oitocentos e cin-
qüenta e cinco reais e oitenta e um centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 09/03/2.018.

TERMO DE ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/17 – PROCESSO Nº 
293/17 (Contrato n° 310/17), fica aditado o valor total de R$ 
6.730,69 (Seis mil, setecentos e trinta reais e sessenta e nove 
centavos), com a MONTANA CONSTRUTORA E INCORPO-
RADORA LTDA, o que corresponde a aproximadamente 8,36% 
(Oito vírgula trinta e seis por cento) do total do contrato, o que 
objetiva o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos 
e mão de obra para execução da construção de fechamento, 
pavimentação de calçada pública e canaleta de drenagem plu-
vial para o Centro Especializado em Reabilitação Física e Visual 
de Avaré – CER II. Assinatura do Termo de Aditivo: 05/03/2.018.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA N° 007/15 – PROCESSO N° 425/15 (Contrato n° 
008/16), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, objetivando o 
fornecimento de mão de obra, materiais, máquinas, equipamentos 
e serviços para execução da construção de uma Creche no Resi-
dencial São Rogério, com prorrogação do prazo até 06 de maio de 
2.018. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Munici-
pal de Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA N° 004/17 – PROCESSO N° 303/17 (Contrato n° 
335/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 
EPP, objetivando a realização de projeto de terraplanagem com 
cálculo de volume, levantamento planialtimétrico, perfil longitudinal, 
demarcação, terraplanagem e acompanhamento de execução de 
serviços para as Ruas Coronel João Cruz e Lázaro Benedito de 
Oliveira, com prorrogação do prazo até 09 de maio de 2.018. Ale-
xandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Trans-
portes da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 058/13 – PROCESSO N° 134/13 (Contrato n° 
095/13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GILBERTO FILGUEIRAS, 
objetivando a  locação de imóvel na Avenida Gilberto Filgueiras 
nº 840 – Colina da Boa Vista para instalação da Antena de Re-
transmissão da Intranet, com prorrogação do prazo até 31 de 
março de 2.019, com valor global de R$ 15.521,40 (Quinze mil, 
quinhentos e vinte e um reais e quarenta centavos). Ronaldo 
Adão Guardiano – Secretário Municipal da Administração da 
Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N° 030/17 – PROCESSO N° 085/17 (Contra-
to n° 107/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré e a empresa FREDERICO CORREA PEÃO 
29047687850, objetivando a prestação de serviço de aulas de 
canto coral e teclado nas Oficinas Culturais “José Reis Filho”, 
com prorrogação do prazo até 29 de março de 2.019, com va-
lor global de R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais). 
Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura e Lazer da Es-
tância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 156/17 – PROCESSO N° 431/17 (Contrato n° 
472/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LTDA 
ME, objetivando a realização de viagem para hotel fazenda na 
região de Avaré para as famílias acompanhadas pelo PAIF, com 
prorrogação do prazo até 15 de junho de 2.018. Érica Alessan-
dra Alves – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social da Estância Turística de Avaré.
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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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de consulta médica de 
ginecologista , tal quebra de ordem se faz necessária para bom 
atendimento da municipalidade.
Fornecedor : Ana Paula Dalcim
Empenho(s) : 7543/2016, 528/2017
Valor : R$ 20.000,00
Avaré, 09 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos por se tratar de construção de fechamento, 
pavimentação de calçada publica e canaleta de drenagem plu-
vial para o CER II.
Fornecedor: Montana Construtora e Incorporadora Ltda– EPP
Empenho(s): 12032/2017
Valor: R$ 54.116,37
Avaré, 09 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de aquisição de Notebook, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendi-
mento ao tiro de Guerra.
Fornecedor: Viviane Aparecida Glauser Me
Empenho(s): 10242/2017
Valor: R$ 1.020,00
Avaré, 09 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

Lei nº 2.182, de 06 de março de 2018
“Autoriza o Município a celebrar convênio com o Governo 
do Estado de São Paulo, por intermédio do Departamento 

Estadual de Trânsito, para execução de ações pertinentes ao 
programa “Movimento Paulista de Segurança no Trânsito”“. 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 15/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1° - Fica o Município autorizado a celebrar convênio com 
o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Depar-
tamento Estadual de Trânsito – DETRAN, para execução de 
ações pertinentes ao programa “Movimento Paulista de Segu-
rança no Trânsito”.
Art. 2º - As condições de realização do Convênio, ora autoriza-
do, estão estabelecidas na minuta padrão do Termo de Convê-
nio e no Plano de Trabalho, inclusos, que são partes integrantes 
desta Lei.
Art. 3º - O Município poderá firmar os termos aditivos e de rerra-
tificação que se fizerem necessários à consecução dos objetivos 
do Termo de Convênio, autorizado por esta Lei, desde que sua 
finalidade não seja desvirtuada e que não sejam criadas despesas 
não consignadas previamente no respectivo orçamento.
Art. 4° - As despesas para a execução deste Convênio, para o 
exercício 2018, a serem ressarcidas posteriormente pelo Gover-
no do Estado de São Paulo, estão estimadas em R$ 543.377,00 
(Quinhentos e quarenta e três mil e trezentos e setenta e sete 
reais) e correrão por conta de dotações orçamentárias, suple-
mentadas em até 20% (vinte por cento), se necessário.
Parágrafo único - As despesas para os próximos exercícios se-
rão consignadas nos respectivos orçamentos.
Art. 5° -  O valor do Convênio está estimado em R$ 543.377,00 
(Quinhentos e quarenta e três mil e trezentos e setenta e sete 
reais), cujos investimentos iniciais a cargo do Município corre-
rão à conta de recursos próprios já consignados no orçamento 
vigente, sendo ressarcidos posteriormente pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, conforme previsto nas dotações orçamentá-
rias; do orçamento vigente.
Art. 6° - O presente Convênio poderá ser prorrogado, desde que 
sua finalidade não seja desvirtuada.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 06 de março de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

LEIS
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DECRETO Nº. 5.084, DE 06 DE

 FEVEREIRO DE 2.018.
(Dispõe sobre suspensão de Despesas Miúdas e de Pronto 
Pagamento pelo Regine de Adiantamento, e dá outras provi-

dências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Decreta:
Art. 1º - Fica suspenso por tempo indeterminado a autorização, 
o empenho e a liberação de adiantamento para custerar despe-
sas miúdas e de pronto pagamento.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 06 de fevereiro 
de 2.018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

DECRETOS
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