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LEGISLATIVO

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 20/09/2021, a saber: 

A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”

Projeto de Lei nº 160/2021
Autoria: Vereador Marcelo José Ortega
Autoriza a redução da jornada de trabalho para os servidores pú-
blicos pais ou responsáveis por pessoas com a Síndrome do Es-
pectro Autista e qualquer outra deficiência, seja criança ou adulto, 
no âmbito da Estância Turística de Avaré, e dá outras providências.
 
Projeto de Lei nº 161/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza  a concessão de bem imóvel, e dá outras providências. 
(LAURO MADEIRAS COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP).

MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRE-
SENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 20 DE 

SETEMBRO DE 2021

MOÇÕES DE APOIO 
Ana Paula Tibúrcio de Godoy- 1a Secretária, e outros
-que seja consignada MOÇÃO DE APOIO ao PL nº 3144/2021, de 
autoria do Deputado Federal Marcos Pereira, que Institui a região 
turística Vale do Panema, nos termos que especifica, como Área 
Especial de Interesse Turístico, nos termos do art 3º da lei nº 6.513, 
de 20 de dezembro de 1977

Hidalgo André de Freitas- Vereador, e outros
-que seja encaminhada a presente MOÇÃO DE APOIO, ao Senado 
Federal, ao Excelentíssimo SENHOR SENADOR SÉRGIO PETE-
CÃO (PSD-AC) que Propõe Isentar de Imposto de Renda (IR) a Re-
muneração de Professores de todos os níveis. Tal medida contribui 
para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 
para a valorização salarial desses profissionais. Tal Projeto afirma que 
a solução para o problema educacional brasileiro passa pela interven-
ção pública, e cabe ao poder público instrumentalizar mecanismos 
incentivadores de adesão ao magistério. O Projeto de Lei 3.018/2021 
modifica a legislação do IR (Lei 7.713, de 1988) acrescentando à lista 
de isenções o salário de professores na educação infantil, fundamen-
tal, média e superior, desde que em efetivo exercício.

INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido 
de oferecer aulas gratuitas de ginástica e outros esportes afins para 
a terceira idade, para que tenhamos uma cidade cada vez melhor 
e mais humanizada, com saúde e qualidade de vida aos idosos. 
Sabemos, mas é sempre oportuno lembrar e destacar, que a práti-
ca regular de exercícios físicos é extremamente importante para a 
saúde de todas as pessoas, e no caso específico do idoso, objetivo 
maior desta nossa propositura, permite ao mesmo à ausência de 
patologias como depressão, ajuda no condicionamento físico e na 
melhora substancial do seu aspecto cognitivo, contribui para um 
relacionamento familiar saudável, entre outros benefícios afins. Por 
outro lado, a falta da atividade física na terceira idade, faz com que 
os idosos desanimem, fiquem sedentários e acabem tendo sérios 
problemas de saúde. Sabemos também, que a prática de esportes 
é algo que traz inúmeros benefícios para a saúde, desde que inclu-
ída nas atividades diárias ou com boa periodicidade.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 

legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Três Marias/Bairro Vera Cruz ao lado da Igreja Evangelista 
Avivamento, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie melhorias na 
Estrada que liga o Bairro Vera Cruz com o Bairro Ipiranga. Consi-
derando que, a movimentação da estrada que liga os dois bairros 
é grande e necessita de melhorias em caráter de urgência para 
atender a população.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza nas ga-
lerias que captam as águas das chuvas do Bairro São Rogério II.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido 
de realizar parcerias públicas privadas a fim de fazer o recebimento de 
lâmpadas queimadas e que seja feita destinação correta das mesmas.
-por meio do setor competente, para que troque as lâmpadas quei-
madas do Mercado Municipal.
-por meio do setor competente, para que realize manutenção nos 
postes de suporte de placas indicativas nas vias de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que realize Campanha de 
Conscientização para evitar queimada de lixos e mato no Municí-
pio. Considerando que, as queimadas são prejudiciais à Saúde e 
acarretam danos ao Meio Ambiente, portanto todos precisam tomar 
ciência dos prejuízos causados pelas queimadas.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Bela Vista/Bairro Vera Cruz ao lado do número 800, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção 
de entulhos, tijolos e cimentos depositados indevidamente no pas-
seio público da Rua Mamud Sacre/Bairro Vera Cruz em frente ao 
número 276.
-por meio do setor competente, para que providencie a retirada de 
entulhos depositados indevidamente no passeio público da Rua 
Santa Catarina/Bairro Vera Cruz ao lado do número 431.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua São Lucas/Bairro Vera Cruz em frente do número 133, para 
que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua São Matheus/Bairro Vera Cruz ao lado do número 42, para 
que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Três Marias/Bairro Vera Cruz ao lado do número 355, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Três Marias/Bairro Vera Cruz ao lado do número 881, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo.

Jairo Alves de Azevedo
-para que através da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS ana-
lise a possibilidade de realizar a troca das lâmpadas queimadas no 
Portal BEM VINDO AVARÉ no km 251+500m, da rodovia, pois o 
mesmo encontra-se com 2 lâmpadas apenas.

Luiz Cláudio da Costa
-De Autoria do Vereador LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, no uso das 
prerrogativas legais, é a presente para INDICAR, nos termos regi-
mentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor competente 
da municipalidade, mais precisamente o DEMUTRAM – Departa-
mento Municipal de Trânsito da Estância Turística de Avaré, em 
virtude no número reduzido de vagas de estacionamento de veícu-
los para DEFICIENTE FISICO, bem como  para os IDOSOS, que 
sejam: IMEDIATAMENTE AMPLIADAS AS REFERIDAS VAGAS, 
tendo em vista, o aumento significativo de veículos de categoria 
PDC – Pessoas com Deficiências Físicas, e de pessoas com mais 
de 60 (sessenta) anos – Idosos, no Município.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor ROBERTO FERREIRA PEDROSO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor APARECIDO RIBEIRO GUIMARÃES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
- que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÕES AO PADRE BRUNO OLIVEIRA, Pároco do Santuário de 
Nossa Senhora das Dores desta cidade pelas comemorações dos 
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151 anos da Paróquia, bem como pelo logotipo da citada comemo-
ração que de maneira tão bela ornamento -as.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSO E PARABENIZA-
ÇÕES AOS empresários, Anderson de Souza Assis, Florindo Jú-
nior, Roberto Florência de Souza e Sucieli Rodolfo de Souza Assis, 
que no último sábado dia 18 de setembro, inaugurou a nova loja 
Mini Money grande empreendimento ao comércio local.
-que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, Joselyr Benedito 
da Costa Silvestre que através do setor competente estude a possi-
bilidade de implementar um cadastro único dos eventos realizados 
na cidade, por todo o Estado de São Paulo já estão voltando gra-
dativamente tais eventos.
-que através do setor competente estude a possibilidade da reali-
zação de um projeto expressivo quanto ao Natal que seja de refe-
rência Turística, Cultural e atrativos para os avareenses e turistas 
da região, numa forma de fomentar e auxiliar o comércio local que 
foi muito prejudicado durante a pandemia.

Roberto Araujo- Vice- Presidente
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO PIMENTEL.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ROSELY DIAS LOUREIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor CLOVIS RODRIGUES PEÃO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor LUIZ DANIEL TEODORO NEVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora VERA LUCIA DOS SANTOS.

Ana Paula Tibúrcio de Godoy- 1a Secretária
-para que através do COMUTRAN analise a possibilidade de fazer 
a instalação de um redutores de velocidades (LOMBADA) na Rua: 
Paraíba – Centro defronte ao número 1248, pois pedestres e morado-
res que transitam pelo local estão sentindo insegurança por conta da 
velocidade que os veículos transitam pela mesma, ali está localizada 
uma escola infantil e muitas crianças transitam passam por ali.
-para que através do setor competente analise a possibilidade de 
fazer a instalação de um redutores de velocidades (LOMBADA) na 
Rua: Professora Maria José de Araújo defronte ao número 10, pois 
pedestres e moradores que transitam pelo local estão sentindo in-
segurança por conta da velocidade que os veículos transitam pela 
mesma, ali está localizada uma escola infantil e muitas crianças 
transitam passam por ali.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por 
meio do setor competente, para que informe a esta Casa de Leis so-
bre: O Município de Avaré possui Estudo de Avaliação da Segurança 
de todas as Escolas e Centros de Saúde atualizados conforme a Lei 
nº 12.608/12 sobre a Política de Proteção e Defesa Civil que dispõe 
em seu artigo 8º? Solicito a Avaliação da Segurança das Escolas e 
Centros de Saúde para conhecimento, verificação e análise.  Consi-
derando que, o trabalho do vereador também é para alertar o Poder 
Público das necessidades que poderão estar faltando no Município.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
por meio do setor competente, para que informe a esta Casa de 
Leis, sobre os gastos com gasolina com a área da Educação até 
a presente data: A Educação tem uma bomba de gasolina própria 
para gastos com a Educação? Solicito Nota Fiscal detalhada refe-
rente aos gastos com gasolina da Educação de 2018 até a presen-
te data. Considerando que, com a Pandemia os gastos da Educa-
ção foram menores em razão das aulas paralisadas os ônibus da 
Educação deixaram de circular durante o período que as Escolas 
não estavam funcionando.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, por meio do setor competente, para que nos preste as se-
guintes informações:  Relação de todas as obras em andamento 
e paralisadas de responsabilidade da Prefeitura ou de empresas 
terceirizadas em prestação de serviços da Prefeitura até a presen-
te data, contendo: - Localização das obras; - Cronograma 
das obras; -  Tipos de obra (construção, demolição, edifica-
ção, pavimentação, obra emergencial, reforma, reparo...); -Ordem 
de serviço constando o início e término do Contrato; -Número da 
ART referente à obra; -Se a obra estiver paralisada, informar o mo-
tivo da paralisação. -  Custo da obra.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Ava-
ré, Secretaria Municipal de Turismo e DECON - Departamento de 
Convênios, para que informe a esta Casa de Leis sobre:  Quais 
são as obras turísticas que estão paradas no Município que tiveram 

destinação do DADE?
-seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo 
pesar pelo falecimento da jovem AMANDA FERRANTI COELHO 
ocorrido em Avaré, no dia 18 de setembro do corrente, fato esse que 
causou grande consternação perante todas as camadas sociais lo-
cais, por se tratar de pessoa benquista e altamente relacionada, per-
tencente que era a tradicional família aqui radicada. REQUEIRO mais 
que, do deliberado seja cientificada a família enlutada, através de seu 
pai Beline Manoel Coelho e sua mãe Talita Ferranti e demais parentes, 
residentes à Rua Jairo Amorim nº 464/Bairro Avaré I, transmitindo-lhes 
ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo 
pelo infausto e doloroso acontecimento.

Hidalgo André de Freitas
-Para que seja oficiado ao Coordenador do PROCON de Avaré/
SP  Sr. Lauro Russo, para que Encaminhe a essa Casa de Leis: - 
relatório de todos os atendimentos realizados desde janeiro/2021 
até os dias atuais; - em relação as fiscalizações realizadas pelo Ór-
gão em nosso município, quantas foram realizadas desde o início 
do ano; - dessas fiscalizações realizadas in loco quantas geraram 
notificações/infrações. - existe a possibilidade do PROCON local 
realizar o MULTIRÃO DO CONSUMIDOR, evento esse já realizado 
em alguns municípios, em finais de semana em local de grande 
movimentação, com o intuito de contribuir com o esclarecimento 
de dúvidas dos consumidores, procedimentos e até mesmos rea-
lizarem negociações que possam beneficiar os consumidores de 
Avaré e da Região.Solicito que seja o Coordenador do PROCON 
de Avaré, convidado para vir até essa Casa de Leis em data futura, 
falar do trabalho realizado pelo órgão em nossa cidade, esclare-
cendo os consumidores locais e da Região.

Jairo Alves de Azevedo
- sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedi-
to Costa Silvestre, a SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS e 
o COMUTRAN. Solicito novamente através deste para que seja 
analisada a possibilidade de realizar pintura das faixas em toda a 
extensão da Av. Mario Covas, pois a mesma encontra-se sem si-
nalização nenhuma dificultando a passagem de veículos pelo local. 
Peço ao órgão competente que nos dê um parecer sobre o assunto 
o mais rápido possível, os munícipes aguardam por providências.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal Sr. Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, o COMUTRAN e a SECRETARIA DE OBRAS E SER-
VIÇOS.  Novamente solicito para que seja analisada a possibili-
dade de colocar uma placa de indicação (PARQUE INDUSTRIAL) 
no final da Av. Donguinha Mercadante, pois as pessoas chegam 
no final da avenida e passam direto sem saber que a rua paralela 
sem a pavimentação é a mesma de acesso ao parque industrial, 
caminhões de entregas de matéria-prima e até mesmo clientes que 
visitam as mais de dez empresas localizada nas dependências do 
parque industrial encontram dificuldades em encontra-las.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre e a SABESP. Novamente solicito através deste 
para que providencie o conserto de um bueiro em condições ina-
dequadas de vazamento localizado na Rua Bandeirantes defronte 
ao nº 1.360 no Bairro Bonsucesso. O bueiro encontra-se com va-
zamento contínuo de esgoto pela rua causando a insatisfação dos 
munícipes e, além disso, expondo os mesmos ao mau cheiro. Peço 
a empresa competente que faça a execução do serviço o mais rápi-
do possível, os munícipes aguardam por providencias.

Luiz Cláudio da Costa
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, de autoria do VEREADOR LUIZ CLÁUDIO 
DA COSTA, que seja oficiado a COMPANHIA DE SANEAMEN-
TO BÁSICO – SABESP DO ESTADO DE SÃO PAULO, através 
de seu representante legal no Município, para que tomem as pro-
vidências imediata no sentido de restabelecer a regularidade de 
abastecimento de água no Bairro VILA OPERÁRIA. Justificativa: 
Segundo relatos dos moradores do Bairro, é constante a falta de 
abastecimento de água no período da tarde no Bairro, a qual está 
prejudicando de sobremaneira a rotina dos moradores daquela lo-
calidade da Cidade.  Requeiro, ainda, as informações pertinentes 
ao caso, bem como, quais as medidas que serão tomadas pela 
Empresa para sanar a falta de abastecimento de água no período 
da tarde no Bairro VILA OPERÁRIA. 

Maria Isabel Dadário
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré e a Secretaria Municipal da Agricultura, para que estude a 
possibilidade de fornecer um local apropriado para a transição de 
animais castrados, atropelados, em tratamento, tendo tutores que 
não possui condições de cuidar ou de rua. Levando em conta: - O 
local poderá ser usado por protetores, desde que seja elaborado 

um cadastro, com provas que é protetor já há vários anos, compro-
vante através de testemunhas, postagens em redes sociais e notas 
de gasto com animais e assinar um termo de responsabilidade;  - O 
protetor que se utilizar do local deve ir todos os dias medicar e 
tratar do animal que estiver sobre os seus cuidados, bem como 
encaminhar para o tutor e no caso de animal de rua colocar para 
adoção; - Quando o animal ter sido recolhido pelo órgão compe-
tente, este ficará por conta desse órgão para os cuidados, entre 
outras medidas.

INEDITORIAIS

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

Lei de Criação:  0090/2009

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência (CMDPD), Sra. Zartarcy Zanlucki , convoca os Conselheiros e 
seus Suplentes, para Reunião  Extra Ordinária, que será realizada no 
dia 30/09/21 às 09:00 horas (quinta-feira), no formato virtual.
     
Pauta:
Leitura e aprovação de ata da reunião anterior enviada por e-mail;



EDIÇÃO 1.033 | AVARÉ, 25 DE SETEMBRO DE 20214

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Feedback das funcionárias que estão realizando a entrega das Pla-
cas de atendimento Prioritário;
Leitura da minuta de acessibilidade encaminhada por e-mail ( au-
xilio dos conselheiros)
Participação Professora Cibele no curso na Cidade Botucatu
Feedback das  funcionárias SMDPD jogos Paraolímpico

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

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADOS
01. ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 853 de 01/06/2021, protocolo nº 1057/21 de 07/06/2021 – 
AIP de Advertência Nº 509 de 07/07/2021, protocolo nº 1768/21 de 
09/08/2021.
Interessado: BEATRIZ CLARO
CNPJ: 40.331.273/0001-33
Endereço: Av. Pref. Paulo Novaes, 1054 Avaré /SP

02. ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 854 de 01/06/2021, protocolo nº 1056/21 de 07/06/2021 – 
AIP de Advertência Nº 511 de 07/08/2021, protocolo nº 1766/21 de 
09/08/2021.
Interessado: CAMPOS CORREA & CORREA AÇAI LTDA ME
CNPJ: 26.388.309/0001-94
Endereço: Av. Pref. Paulo Novaes, 555 Avaré /SP

03. ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 871 de 19/06/2021, protocolo nº 1211/21 de 21/06/2021 – 
AIP de Advertência Nº 515 de 25/08/2021, protocolo nº 1879/21 de 
25/08/2021.
Interessado: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CAVALO DE RÉDEAS
CNPJ: 60.004.835/0001-41
Endereço: Av. Rota dos Imigrantes, 495 Holambra/SP
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SOCIAL

Alunos do 7º e do 8º ano 
da escola estadual Professor 
João Teixeira de Araújo assis-
tiram a uma palestra alusiva à 
campanha Setembro Amarelo. 

Inserida no contexto do 
mês de prevenção ao suicí-
dio, a exposição conduzida 
pela equipe do Centro de 
Referência de Assistência So-
cial I (CRAS) foi realizada na 
quarta-feira, 22.  

O servidor Marlon Ramos 

CRAS I ministra palestra 
sobre valorização da vida
Evento alusivo à Campanha Setembro Amarelo foi 
realizado na escola estadual João Teixeira 

AGRICULTURA

Ribeiro, que tem formação 
em Psicologia, abordou as 
estratégias de valorização 
da vida e de enfrentamento 
a comportamentos suicidas 
utilizando uma linguagem 
acessível aos adolescentes. 

Outras turmas da unidade 
escolar vão participar de uma 
nova reunião prevista para o 
dia 28 de setembro. 

Além de reafi rmar a im-
portância da prevenção, a 

coordenadora do CRAS I, 
Juliana Martins dos Santos, 
aproveitou a oportunidade 
para divulgar o trabalho do 
órgão que atua na proteção 
e defesa de direitos sociais. 

A técnica também se co-
locou à disposição da equi-
pe escolar para o estabele-
cimento de novas parcerias 
relacionadas a ações preven-
tivas dentro da área de atua-
ção do CRAS I. 

Controladores de javali participam de capacitação 
Evento realizado no último dia 13 reuniu aproximadamente 
100 pessoas

A Estância Turística de Ava-
ré foi sede do I Circuito Esta-
dual de Capacitação Sanitária 
para Controladores de Javali 

do Estado de São Paulo. 
O treinamento realizado 

no último dia 13 pela Defesa 
Agropecuário do Estado de 

São Paulo reuniu aproxima-
damente 100 participantes 
na Associação dos Policiais 
Civis de Avaré (AFPCA). 

Ministrada pelo médico-
-veterinário Arthur Felício, 
gerente do Programa Esta-
dual de Sanidade Suídea, a 
capacitação faz parte do Pla-
no Integrado de Vigilância de 
Doenças de Suínos, que tem 
como um dos objetivos for-
talecer a capacidade de de-
tecção precoce de doenças 
como a Peste Suína Clássica 
(PSC), Peste Suína Africana 
(PSA) e Síndrome Respirató-
ria Reprodutiva Suína (PRRS).

“Com isso, os controla-
dores estarão aptos a reali-
zar a coleta de material para 
auxiliar na vigilância, sendo 
parceiros importantes para 
garantir a sanidade da cadeia 
suína em São Paulo”, afi rma 

a Defesa Agropecuário. As 
próximas etapas serão reali-
zadas em outras cidades do 
interior paulista. 

“A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento 
está acompanhando todo 
esse processo em função da 
importância que ele tem. As 
premissas apresentadas fa-
rão parte do trabalho diário 
do setor”, informou a pasta, 
representada na ocasião pela 
médica-veterinária Adriana 
Ferraz. 

Representantes da Polícia 
Ambiental e de outras enti-
dades também participaram 
do circuito organizado pelo 
Escritório de Defesa Agrope-
cuária de Avaré. 
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SAÚDE

A unidade móvel da Fa-
culdade de Medicina de Bo-
tucatu (Unesp) vai promover 
atendimentos oftalmológi-
cos na segunda-feira, 27 de 
setembro. 

A ação gratuita é uma 
parceria com a Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 

Unesp promove 
atendimento
oftalmológico na 
segunda-feira, 
27, em Avaré
Ação gratuita é uma parceria com 
a Prefeitura, através da Secretaria 
Municipal da Saúde

através da Secretaria Munici-
pal da Saúde. 

O atendimento ao públi-
co tem início às 8 horas no 
Centro Cultural Esther Pires 
Novaes. Serão distribuídas 
150 senhas por ordem de 
chegada. O endereço é Rua 
Ceará, nº 1507. 

Departamentos da Prefei-
tura da Estância Turística de 
Avaré começaram a receber 
o novo modelo de placa so-
bre atendimento prioritário. 

A iniciativa da Secretaria 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (SM-
DPD) é uma parceria com a 
Secretaria Municipal de Ad-
ministração. 

Alusivo ao Dia Nacional 
da Luta da Pessoa com De-
ficiência, celebrado em 21 

Repartições municipais recebem nova placa sobre atendimento prioritário
Iniciativa é alusiva ao Dia Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência

INCLUSÃO

de setembro, o projeto inclui 
placas que contêm o laço 
colorido de quebra-cabeça, 
que representa o Transtorno 
do Espectro Autista.   

Os setores também vão 
receber cartilhas com dicas 
sobre comunicação com o 
público-alvo. Além disso, 
são fornecidas orientações 
aos servidores sobre a lei 
de atendimento prioritário e 
dicas para melhorar a acessi-
bilidade no local, além da di-

vulgação dos diversos servi-
ços oferecidos pela SMDPD. 

“O objetivo é que essa in-
formação chegue ao maior 
número de pessoas com de-
ficiência e a seus familiares”, 
ressalta a pasta.  

O trabalho foi iniciado na 
Secretaria Municipal da Saúde. 
Já foram visitados o Centro de 
Saúde I e os postos Carlos Ban-
deira, Cecílio Jorge Neto e Dante 
Cavecci, entre outras unidades.  

O próximo setor a parti-

cipar é a A Secretaria Muni-
cipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (SEMADS). 

Serão entregues 150 pla-
cas de atendimento prioritá-
rio com o laço do Transtorno 

do Espectro Autista. 
A Secretaria Municipal 

dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência fica na Rua Ceará, 
nº 1393. O telefone é o (14) 
3732-8844.
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FROTA

A Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré acaba de 
adquirir uma van 0 km.

O novo veículo da Secre-
taria Municipal da Educação 

Prefeitura de Avaré adquire 
nova van para a Educação  
Coletivo com 16 lugares será empregado nas demandas da pasta

vai atender a equipe peda-
gógica em viagens para for-
mações e capacitações, bem 
como os demais servidores 
em outras demandas relacio-

nadas à pasta. 
Com capacidade para 16 

pessoas incluindo o motoris-
ta, o coletivo conta com itens 
de segurança como air-bag, 

freios ABS e outros equipa-
mentos de série. 

A Renault Master tam-
bém está em conformidade 
com os requisitos obrigató-

rios exigidos pelo Código de 
Trânsito Brasileiro. 

Diversos setores da Prefei-
tura receberam novos veículos 
durante 2021.
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SUSTENTABILIDADE

Em comemoração ao Dia da 
Árvore, a Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré promoveu o 
plantio de mudas e um bate-
-papo com crianças das creches 
Carolina Puzziello e Casa da 
Criança Santa Elisabeth. 

A atividade também foi 
desenvolvida com alunos da 
escola municipal Profa. Evani 
Elaine Battochio Casolato e 
da Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (APAE). 

O Dia da Árvore é cele-
brado em 21 de setembro. A 

Dia da Árvore é celebrado 
com plantio de mudas
Ação educativa envolveu crianças de escola, creches e 
APAE

proposta foi conscientizar os 
pequenos sobre a importân-
cia da arborização urbana e 
da preservação das florestas. 

“Não apenas as crianças 
devem cumprir este papel 
dentro da sociedade. Todos 
devem conhecer os benefícios 
que as árvores trazem. Elas 
contribuem para o combate 
a altas temperaturas provoca-
das pelo aquecimento global 
na medida em que estocam o 
dióxido de carbono por déca-
das em seus troncos, folhas e 

raízes, produzindo oxigênio e 
fornecendo abrigo para diver-
sos animais, além de contri-
buir para a estética da cidade 
e para a conservação do solo 
urbano”, afirma a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. 

O desmatamento afeta di-
retamente toda a população, 
que sofre com consequên-
cias de erosões, assoreamen-
to de rios, redução do regi-
me de chuvas e da umidade 
relativa do ar, desertificação e 
perda da biodiversidade. 

Está no ar o chamamento 
público da Lei Aldir Blanc, au-
xílio financeiro do Governo 
Federal voltado para a classe 
artística. 

O edital está disponível 
no site da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré.

Basta acessar o site ava-
re.sp.gov.br e clicar no ícone 
Licitações, no alto da página 
eletrônica.

Depois é só clicar na aba 
Chamamento Público para 

Lei Aldir Blanc: chamamento público 
está disponível no site da Prefeitura
É necessário que o artista esteja cadastrado para participar do certame

CULTURA 

ter acesso ao documento na 
íntegra. 

O prazo para a entrega do 
envelope termina no dia 6 de 
outubro. A Secretaria Muni-
cipal de Cultura informa que 
serão destinados quase R$ 
600 mil para todos os seg-
mentos artísticos da cidade, 
incluindo prestadores de ser-
viços como técnicos de som, 
produtores, iluminadores e 
outros profissionais do setor 
prejudicados pela pandemia 

do novo coronavírus. 
É necessário que o artis-

ta esteja cadastrado junto 
à pasta para participar do 
certame. Após acessar o site 
oficial do município, basta 
navegar até a área Acesso 
Rápido, na parte inferior da 
página, e clicar no botão Ca-
dastro dos Artistas de Avaré.

“O cadastro feito no ano 
passado não tem validade, pois 
esse é um novo edital de cha-
mamento”, ressalta a Cultura. 
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 014/2021 – PROCESSO Nº. 356/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de 
recuperação asfáltica em diversas ruas do Bairro Camargo, Avaré/SP
Data de Encerramento: 17 de novembro de 2021 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de novembro de 2021 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, 23 de setembro de 2.021 – Olga Mi-
tiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 185/2021 – PROCESSO Nº. 317/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ma-
teriais de limpeza para todas as Unidades de Saúde e Pronto So-
corro Municipal
Recebimento das Propostas: 27 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 07 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 07 de outubro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 08 de outubro de 2.021 às 09h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 186/2021 – PROCESSO Nº. 318/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ma-
teriais de reposição e manutenção de computadores e notebooks 
para as Unidades da Educação
Recebimento das Propostas: 07 de outubro de 2.021 das 08 horas 
até 21 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 21 de outubro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 21 de outubro de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 198/2021 – PROCESSO Nº. 337/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de manta 
térmica para o SAMU
Recebimento das Propostas: 01 de outubro de 2.021 das 08 horas 
até 15 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 15 de outubro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 15 de outubro de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 199/2021 – PROCESSO Nº. 338/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de son-
das para cateterismo e dispositivos para incontinência urinária
Recebimento das Propostas: 04 de outubro de 2.021 das 08 horas 
até 18 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de outubro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 18 de outubro de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/



EDIÇÃO 1.033 | AVARÉ, 25 DE SETEMBRO DE 202110

Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 200/2021 – PROCESSO Nº. 339/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para serviços de locação de equi-
pamento de impressão, com fornecimento de peças, suprimentos, 
manutenção e instalação, para a Secretaria Municipal de Educação
Recebimento das Propostas: 05 de outubro de 2.021 das 08 horas 
até 19 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 19 de outubro de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 202/2021 – PROCESSO Nº. 341/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de cobertores para as famílias em situação de 
vulnerabilidade social
Recebimento das Propostas: 08 de outubro de 2.021 das 08 horas 
até 22 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 22 de outubro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 22 de outubro de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 203/2021 – PROCESSO Nº. 342/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de poste 
de concreto sextavado
Recebimento das Propostas: 14 de outubro de 2.021 das 08 horas 
até 26 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 26 de outubro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 26 de outubro de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 204/2021 – PROCESSO Nº. 343/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de cartucho 
e toner para aparelho de ultrassom lotado no Pronto Socorro Municipal
Recebimento das Propostas: 06 de outubro de 2.021 das 08 horas 
até 20 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 20 de outubro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 20 de outubro de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 205/2021 – PROCESSO Nº. 344/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de dieta 
enteral para o programa nutricional do Município e CASE
Recebimento das Propostas: 28 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 13 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 13 de outubro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 13 de outubro de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 206/2021 – PROCESSO Nº. 345/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de papel 
sulfite para as Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 30 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 14 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de outubro de 2.021 às 08h10 min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 14 de outubro de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 207/21 – PROCESSO Nº. 347/21

COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de peças para 
Roçadeiras e Trator Giro Zero, para uso da Secretaria de Serviços
Recebimento das Propostas: 27 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 07 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 07 de outubro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 07 de outubro de 2.021 às 
10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 03 de setembro de 2.021 
– Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 210/21 – PROCESSO Nº. 350/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de pó de café 
e açúcar para atender as necessidades da Secretaria de Planeja-
mento e Transportes
Recebimento das Propostas: 30 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 14 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de outubro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 14 de outubro de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 22 de setembro de 2.021 
– Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 212/21 – PROCESSO Nº. 364/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material des-
cartável para atender ao Programa do Insulino Dependente
Recebimento das Propostas: 27 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 07 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 07 de outubro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 07 de outubro de 2.021 às 14h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 22 de setembro de 2.021 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 213/21 – PROCESSO Nº. 365/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de revelador e 
fixador para o Centro de Especialidades Odontológico
Recebimento das Propostas: 29 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 13 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 13 de outubro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 13 de outubro de 2.021 às 14h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.021 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 214/21 – PROCESSO Nº. 365/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de tiras reagentes 
para o Programa do Insulino Dependente e demais Unidades da 
Saúde com fornecimento de aparelhos em comodato
Recebimento das Propostas: 30 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 14 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de outubro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 14 de outubro de 2.021 às 14h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.021 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 215/21 – PROCESSO Nº. 367/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de dieta enteral para 
atender pacientes do Programa Nutricional do Município e CASE
Recebimento das Propostas: 04 de outubro de 2.021 das 08 horas 
até 18 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de outubro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 18 de outubro de 2.021 às 14h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.021 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 216/21 – PROCESSO Nº. 368/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de fraldas descar-
táveis para o Fundo Social de Solidariedade
Recebimento das Propostas: 05 de outubro de 2.021 das 08 horas 

até 19 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 19 de outubro de 2.021 às 14h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.021 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 167/2021 – PROCESSO N° 298/2021
Considerando a necessidade de readequação nos termos do pro-
cesso em epígrafe, o Senhor ROSLINDO WILSON MACHADO, 
Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, 
DETERMINA a rerratificação do edital nos termos a serem conferi-
dos no site: www.avare.sp.gov.br e bllcompras.com.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 25 de outubro de 2.021, 
às 10 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 24 de setembro de 2.021.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento, 
Transportes e Sistema Viário da Estância Turística de Avaré e Ros-
lindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde 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 as em-
presas PROESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS BAURU 
LTDA (item 02) e LOUREIRO E FIGUEIREDO COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA (item 03), responsáveis pelo fornecimento de 
Veículos para Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes 
e Sistema Viário e CEREST – Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 181/21 – Processo 
nº. 313/21. Homologado em: 21/09/2.021.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 071/21 – Processo nº. 358/21
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI DEPARTAMENTO 
REGIONAL DE SÃO PAULO, com valor total de R$ 29.280,00(vin-
te e nove mil e duzentos e oitenta reais), objetivando a prestação 
de serviços educacionais ou técnicos e tecnológicos., com fulcro 
no artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 22 de Setembro de 2.021. Sandra de Fátima 
Theodoro – Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e 
Tecnologia da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 008/21 – Processo nº. 353/21
Fica ratificada a Inexigibilidade à BASS TECH COMÉRCIO E SER-
VIÇOS EM ELEVADORES LTDA, com valor total de R$ 4.200,00 
(quatro mil e duzentos reais), objetivando a visita técnica de em-
presa especializada em manutenção corretiva, com fulcro no artigo 
25 da Lei Federal n° 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 10 de setembro de 2.021. Roslindo Wilson Machado – Se-
cretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 071/21 – Processo nº. 358/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS-
TRIAL – SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO
Objeto: Prestação de serviços educacionais ou técnicos e tecnológicos
Valor Global: R$ 29.280,00(vinte e nove mil e duzentos e oitenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/09/2.021

EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade nº. 008/21 – Processo nº. 353/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVA-
DORES LTDA
Objeto: Visita técnica de empresa especializada em manutenção 
corretiva, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.
Valor Global: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 10/09/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 181/21 – Processo nº. 313/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PROESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS 
BAURU LTDA (item 02)
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE - D.E.S.S.

Valor Global: R$ 116.285,00 (cento e dezesseis mil, duzentos e oi-
tenta e cinco reais).
Contratada: LOUREIRO E FIGUEIREDO COMÉRCIO DE VEÍCU-
LOS LTDA (item 03)
Valor Global: R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais).
Objeto: Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Pla-
nejamento, Transportes e Sistema Viário e CEREST – Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador.
Data da Assinatura do Contrato: 21/09/2021

TERMO DE ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/19 – PROCESSO Nº 294/19 
(Contrato nº 360/19) fica aditado o valor de R$ 6.150,00 (seis mil e 
cento e cinquenta reais) com a empresa SERVICE TECNOLOGIA 
EM SEGURANÇA LTDA, o que corresponde a aproximadamente 
0,72% (zero vírgula setenta e dois por cento) do total do contrato, 
objetivando a implantação de sistema de imagens CFTV, alarmes 
monitorados e rede intranet via fibra ótica com fornecimento de to-
dos os equipamentos e insumos necessários para pleno funciona-
mento do sistema, na forma de comodato, com responsabilidade 
de manutenções preventivas e corretivas, bem como operação da 
central de monitoramento para Secretaria Municipal da Saúde. As-
sinatura do Termo Aditivo: 28/08/2.021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/19 – PROCESSO Nº 294/19 
(Contrato nº 360/19) fica aditado o valor de R$ 6.150,00 (seis mil e 
cento e cinquenta reais) com a empresa SERVICE TECNOLOGIA 
EM SEGURANÇA LTDA, o que corresponde a aproximadamente 
0,72% (zero vírgula setenta e dois por cento), do total do contrato, 
objetivando a implantação de sistema de imagens CFTV, alarmes 
monitorados e rede intranet via fibra ótica com fornecimento de to-
dos os equipamentos e insumos necessários para pleno funciona-
mento do sistema, na forma de comodato, com responsabilidade 
de manutenções preventivas e corretivas, bem como operação da 
central de monitoramento para Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços. Assinatura do Termo Aditivo: 28/08/2.021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/19 – PROCESSO Nº 294/19 (Con-
trato nº 360/19) fica aditado o valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro 
mil e seiscentos reais) com a empresa SERVICE TECNOLOGIA 
EM SEGURANÇA LTDA, o que corresponde a aproximadamente 
2,17% (dois vírgula dezessete), do total do contrato, objetivando a 
implantação de sistema de imagens CFTV, alarmes monitorados e 
rede intranet via fibra ótica com fornecimento de todos os equipa-
mentos e insumos necessários para pleno funcionamento do siste-
ma, na forma de comodato, com responsabilidade de manutenções 
preventivas e corretivas, bem como operação da central de mo-
nitoramento para Secretaria Municipal de Governo. Assinatura do 
Termo Aditivo: 28/08/2.021.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMEN-
TO PÚBLICO Nº 008/18 – PROCESSO N° 346/18 (Contrato n° 
393/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré e a empresa DICLER & DICLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 
objetivando a prestação de consultas de gastroenterologia para 
pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde, com 
prorrogação do prazo de vigência contratual até 11 de setembro de 
2.022, no valor global de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Roslin-
do Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o Contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 141/16 – PROCESSO N° 374/16 (Contrato n° 
380/16), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e os Senhores MARIA CRISTINA LEMOS CURIATI e PAULO SA-
LIM ANTÔNIO CURIATI, objetivando a locação de imóvel situado 
a rua Santa Catarina, nº 781,para instalação do Cartório Eleitoral 
da 17ª Zona Eleitoral de Avaré, com a prorrogação do prazo de 
vigência contratual até 16 de outubro de 2.022, no valor global de 
R$ 40.396,20 (quarenta mil e trezentos e noventa e seis reais e 
vinte centavos). Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal 
de Administração da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 027/2021 – PROCESSO N° 095/2021 (Contrato n° 
043/2021), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa CASA VERDE IMÓVEIS, objetivando a locação de imó-
vel situado a Rua Júlio Belucci, n° 401 – Brabancia/Avaré, para insta-
lação do Ambulatório de Síndrome Respiratória, com prorrogação do 
prazo de vigência contratual até 10 de março de 2.022, no valor global 

de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 125/2020 – PROCESSO Nº 259/2020 (Contrato nº 
145/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS, objetivando 
o fornecimento de seguro de veículos pertencentes a Secretaria 
Municipal da Saúde, com prorrogação do prazo de vigência contra-
tual até 16 de setembro de 2.022, no valor global de R$ 3.000,00 
(três mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato, na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 085/19 – PROCESSO N° 200/19 (Contrato n° 
278/19)., que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré e a empresa MALUF & TINÓS LTDA EPP, objetivando a locação 
de equipamentos multifuncionais a laser de impressão, cópias e 
digitação para a Secretaria Municipal de Educação, com prorro-
gação do prazo de vigência até 16 de setembro de 2.022, no valor 
global de R$ 82.678,20 (Oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e 
oito reais e vinte centavos). Josiane Aparecida Medeiros de Jesus 
– Secretária Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 089/19 – PROCESSO N° 204/19 (Contrato n° 
257/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI, objetivando a pres-
tação de serviços de consultoria e gerenciamento de bens móveis 
motorizados e controle de utilização da Secretaria de Saúde, com 
prorrogação de prazo da vigência contratual até 30 de agosto de 
2.022, no valor global de R$ 143.499,69 (Cento e quarenta e três 
mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e nove cen-
tavos). Roslindo Wilson Machado – Secretária Municipal de Saúde 
da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA Nº. 011/2021 – PROCESSO Nº. 226/2021, objeti-
vando a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de 
recuperação asfáltica em diversas ruas do Bairro Brabância trecho II, 
Avaré/SP, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. 
Revogado em: 21/09/2.021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Munici-
pal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 013/2021 – Processo nº. 254/2021, ob-
jetivando a Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução 
de recuperação asfáltica em diversas ruas do Bairro Brabância trecho 
I, Avaré/SP, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. 
Revogado em: 21/09/2.021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Munici-
pal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔNI-
CO N° 175/21 – PROCESSO N° 306/21, objetivando a aquisição 
de veículo automotor 0 Km para a Secretaria Municipal da Fazen-
da, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 
20/09/2.021. Itamar de Araújo – Secretário Municipal da Fazenda 
da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO o item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
181/21 – PROCESSO Nº. 313/21, objetivando aquisição de Veí-
culos para Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes, 
Sistema Viário e CEREST – Centro de Referência em Saúde ao 
Trabalhador, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revoga-
do em: 21/09/2.021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de 
Planejamento e Transportes.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 188/21 – PROCESSO Nº. 320/21, objetivando o registro de 
preços para eventual contratação futura de empresa para serviços 
de manutenção de sistema de telefonia, conforme preceitua o arti-
go 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal. Revogada em: 10/09/2021. Josiane Aparecida 
Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de Educação.
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Idosos de 70 a 79 anos re-
cebem a partir de segunda-
-feira, 27, a dose adicional da 
vacina contra a Covid-19. 

O atendimento ao públi-
co vai das 8 às 17 horas sem 
interrupção durante o horário 
de almoço nesse primeiro dia.  

É preciso que o intervalo en-
tre a segunda dose e o reforço 
seja de 6 meses, ressalta a Se-
cretaria Municipal de Saúde.

A etapa segue até 3 de 
outubro. É necessário apre-
sentar CPF, Cartão SUS, com-
provante de residência e Car-
tão Verde.

Idosos de 70 a 79 anos recebem 
dose adicional a partir de
segunda-feira, 27
Etapa da imunização contra a Covid-19 segue até 3 de outubro

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Posto Vera Cruz (Rua 
Carmem Dias Faria, s/n) das 
8 às 11 e das 13 às 16 horas;

Drive-thru no Parque 
Fernando Cruz Pimentel 
(Emapa) das 8 às 11 e das 
13 às 16 horas. Em caso de 
chuva, o serviço será tem-
porariamente transferido 
para o Centro de Saúde I 
(Rua Acre, nº 1281);

Posto Brabância (Praça 
Armando de Paula Assis, 
s/n) das 8 às 11 horas e das 
13 às 16 horas;

Posto Santa Elizabeth 
(Rua Saul Bertolacini, s/n) 
das 13 às 16 horas.

Locais de 
vacinação

A Estância Turística de Ava-
ré antecipa a segunda dose da 
vacina Pfizer a partir de sexta-
-feira, 24 de setembro.   

A Secretaria Municipal de 
Saúde segue a determinação 
do Estado de São Paulo, que 
passou a adotar o intervalo de 
8 semanas (56 dias) entre a pri-
meira e a segunda aplicação. 

Pfizer: intervalo entre primeira e
segunda dose é reduzido para 56 dias

O atendimento ao público 
nesse primeiro dia vai das 8 
às 17 horas, sem interrupção 
durante o horário de almoço. 

A antecipação vai atingir 
principalmente o público-al-
vo de 28 a 39 anos, informa 
a pasta. É preciso apresentar 
CPF, Cartão SUS, comprovante 
de residência e Cartão Verde.

Antecipação atinge principalmente 
público-alvo de 28 a 39 anos


