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GESTÃO

Tenda Atacado inaugura
unidade em Avaré
Empreendimento gera 500 empregos diretos e indiretos

O Tenda Atacado
acaba de inaugurar uma
unidade em Avaré. O
atendimento ao público
começou na quinta-feira, 1º de setembro.
O empreendimento gera 250 empregos
diretos, além de outros
250 indiretos. Estrategicamente localizado na
Avenida Paulo Novaes,
o complexo soma mais
de 14 mil metros quadrados e conta com estacionamento subterrâneo, além de mais de 4
mil metros quadrados
de loja.
A unidade está preparada para atender

toda a região. “O início
dos trabalhos do Tenda mostra que Avaré é
uma cidade preparada
para receber grandes
empreendimentos”,
ressalta a administração
municipal.
O
pré-lançamento
com a presença de representantes do Executivo e
de convidados foi realizado na tarde de quarta-feira, 30 de agosto.
Apoio municipal
O empreendimento
anunciado em fevereiro
contou com o suporte
da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré desde
a aprovação do projeto.

A Secretaria de Indústria e Comércio
também auxiliou a empresa durante o processo seletivo por meio do
Posto de Atendimento
ao Trabalhador (PAT) e
do Centro de Atendimento ao Trabalho e
Empreendedor (CATE).
Investimento
O investimento na
obra foi de R$ 50 milhões, anunciaram os representantes do grupo.
Fundado em 2001,
o Tenda Atacado tem
mais de 40 unidades
distribuídas na capital,
Grande São Paulo e interior paulista.

EDUCAÇÃO

“Papa-pilhas” são instalados em escolas municipais
Iniciativa é uma parceria entre secretarias municipais de Educação e Meio Ambiente
As escolas municipais Maneco Dionísio,
Salim Antônio Curiati
e Maria Pierina Domiciano Silvestre receberam recipientes
específicos para o recolhimento de pilhas e
baterias usadas.
A iniciativa é parceria

entre as secretarias municipais de Educação e
Meio Ambiente. Os “papa-pilhas” foram instalados no último dia 30.
O objetivo é incentivar alunos, famílias e
comunidade escolar a
dar destino adequado
a esses materiais que

iriam para o lixo comum.
Os metais pesados
existentes em pilhas e
baterias não se degradam e são extremamente nocivos à saúde
e ao meio ambiente,
exigindo o correto
descarte.
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DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Secretaria comemora resultado
de evento que celebra inclusão
Edição de “A Comunidade e
a Pessoa com Deficiência” foi
realizada no dia 27
A Secretaria Especial
dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (SEDPD) comemorou o
resultado do evento “A
Comunidade e a Pessoa com Deficiência”
realizado no sábado,
27, no Largo São João.
A iniciativa contou
com uma série de ações
sociais, culturais, educacionais e esportivas realizadas ao longo do dia.
“A edição foi sucesso
de público. Acho que

conseguimos mostrar a
importância da integração e do olhar humanizado para romper a
barreira do preconceito”, avaliou a pasta.
“A Comunidade e a
Pessoa com Deficiência” tem a proposta de
integrar poder público,
sociedade civil, instituições de ensino e iniciativa privada em prol da
inclusão e do empoderamento da pessoa
com deficiência.

Encontro discute comportamento da criança com autismo
Edição realizada no dia 30 de agosto contou com palestra da psicóloga Natália Caroline
Dadário Rino
A Secretaria Especial
dos Direitos da Pessoa com Deficiência
(SEDPD) promoveu no
último dia 30 mais um
encontro do Grupo de
Apoio a Mães e Pais Atípicos (GAMA), responsável pelo acolhimento
de pais e mães de pessoas com Transtorno do
Espectro Autista.
A edição contou com
a participação da psicóloga Natália Caroline Da-

dário Rino, especialista
em Neuropsicologia.
“A profissional deu
dicas sobre como reforçar o comportamento
da criança com autismo
de forma positiva, aprimorando habilidades
em casa, na escola e
demais ambientes”, explica a SEDPD.
Saiba mais
O objetivo do Grupo
GAMA é oferecer apoio
e ser um espaço de in-

tegração entre pais e
cuidadores de pessoas
com deficiência.
A proposta é auxiliar
por meio da troca de
experiências, informação e conhecimentos.
Interessados em saber mais sobre projetos
em andamento devem
procurar a SEDPD. O
endereço é Rua Ceará,
nº 1393. Outras informações pelo telefone
(14) 3732-8844.
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CULTURA

RPM e Paula Fernandes são
atração na 39ª Fampop
Edição que acontece entre 16 e 18 deste
mês integra comemorações do 161º
aniversário de Avaré
A cantora Paula Fernandes será patrona da
39ª Feira Avareense da
Música Popular (Fampop). A artista mineira
se apresenta no domingo, 18 de setembro,
durante o encerramento da edição.
Um dos festivais
mais importantes do
Brasil, a Fampop é uma
realização da Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré, por meio da Secretaria Municipal de
Cultura.
A banda RPM, sucesso de público e crítica
desde os anos 80, sobe
ao palco no sábado, 17.
A nova formação conta
com Fernando Deluqui
(voz e guitarra) e Luiz
Schiavon
(teclados),
dois membros originais
do grupo, além de Dioy
Pallone (baixo e voz) e
Kiko Zara (bateria).
Já a avareense Chris
Tainá se apresenta na
sexta-feira, 16. A sambista é filha do lendário
carnavalesco Benedito
Luiz Pereira, popularmente conhecido com
Dito Peixe.

Com início às 19 horas, a 39ª Fampop será
realizada no Espaço Palazzo Garibaldi (Avenida
Donguinha Mercadante, nº 3401, Paineiras)
como parte das comemorações do 161º
aniversário da Estância
Turística de Avaré.
Ingressos
A entrada é gratuita.
Os ingressos devem ser
retirados a partir de 9
de setembro no Centro
Cultural (Rua Ceará, nº
1507) ou na Secretaria
Municipal de Cultura (Rua Minas Gerais,
nº 279) de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17
horas.
As entradas também podem ser retiradas na Casa de Artes e
Artesanato (Rua Grande do Sul, nº 1793) de
segunda a domingo,
das 9 às 17 horas.
O último dia do festival terá um caráter
social, já que cada participante é convidado a
doar 1 quilo de alimento não perecível na portaria.Inscrições
Músicos e composi-

tores de todo o país podem se inscrever até dia
5 de setembro pelo site
https://www.festivaisdobrasil.net/fampop2022.
São mais de R$ 20
mil em premiação. O
regulamento e a ficha
de inscrição estão disponíveis no endereço
indicado e no site oficial
do município (avare.sp.
gov.br).
Basta se dirigir até
a área “Acesso Rápido”,
na parte inferior da página eletrônica, e clicar
no botão “39ª Fampop”.
Premiação
A composição vencedora receberá o
prêmio de R$ 6 mil. O
segundo colocado e o
terceiro lugar ganham
R$ 4 mil e R$ 2500, respectivamente.
As categorias Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete e
Melhor Música Avareense serão premiadas
com R$ 2 mil cada.
Já as modalidades
Aclamação Popular e
Melhor Letra levam pra
casa, respectivamente,
R$ 1500 e R$ 1 mil.
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EDUCAÇÃO

Auxiliares de Desenvolvimento
Infantil participam de capacitação

Com 140 profissionais inscritos, encontros quinzenais vão até novembro

Auxiliares de Desenvolvimento Infantil
(ADI) da Rede Municipal de Ensino participam de uma capacitação organizada pela
Secretaria Municipal
de Educação.
“A proposta é le-

var conhecimentos
que ajudem na rotina profissional e no
desenvolvimento dos
pequenos
alunos”,
ressalta a pasta.
Os
encontros
quinzenais seguem
até novembro no

Centro Cultural. Cento e quarenta profissionais estão inscritos
na formação.
As primeiras reuniões aconteceram
nos dias 15 e 31 de
agosto e abordaram
contação de história

e arte na primeira infância.
Já o tema psicomotricidade foi discutido
pelo professor Diego
Docado, formado em
Educação Física.
O profissional discorreu sobre a impor-

tância de a criança se
movimentar na mais
tenra idade, citando
exercícios que ajudam
no desenvolvimento
físico e emocional.
Docado também
deu dicas de material,
inclusive reciclável, que

pode ser trabalhado
com essa finalidade.
Além da formação,
o grupo foi recebido
pela supervisora de
Ensino Sueida Peralta
e pela coordenadora
técnica Daniele Oliveira para um café.
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SAÚDE

Secretaria alerta sobre baixa cobertura
vacinal contra a Paralisia Infantil
Pais devem procurar unidades mais próximas de suas residências; confira os locais de
vacinação em Avaré
A Secretaria Municipal da Saúde alerta pais
e responsáveis sobre a
importância da vacinação contra a Poliomielite (Paralisia Infantil).
O motivo é a baixa procura em relação
à Campanha Nacional
de Multivacinação atualmente em vigor. O
objetivo é a atualizar a
caderneta de menores
de 15 anos.
Crianças de 1 a menores de 5 anos recebam gotinhas contra
a Paralisia Infantil. A
orientação é que os
pais procurem a sala de
vacina mais próxima de
sua residência.
O Brasil vem registrando queda na cobertura vacinal. Minis-

tério da Saúde e outras
instituições de referência emitiram alertas sobre os riscos da volta da
doença.
A Sociedade Brasileira de Imunizações
(SBIm) lançou recentemente a campanha
“Paralisia Infantil - A
Ameaça Está de Volta”
para estimular a adesão
à campanha.
Locais de vacinação
A Campanha Nacional
de Multivacinação acontece em Avaré nos seguintes locais e horários:
Posto Bannwart
Rotina:
segunda,
quarta e sexta-feira das
8 às 12 horas
Campanha: segunda, quarta e sexta-feira
das 13 às 15 horas

Posto Bonsucesso
Rotina: segunda a
sexta das 8 às 11 horas
Campanha: segunda a sexta das 13 às 15
horas
Posto Vera Cruz
Rotina: segunda a
sexta das 8 às 11 horas
Campanha: segunda a sexta das 13 às 15
horas
Santa Elizabeth
Rotina: segunda a
sexta das 8 às 11 horas
Campanha: segunda a sexta das 13 às 15
horas
Bairro Alto
Rotina: segunda a
sexta das 8 às 11 horas
Campanha: segunda a sexta das 13 às
15 horas (a partir de
setembro)

Posto Brabância
Rotina: segunda a
sexta das 8 às 11 horas
Campanha: segunda
a sexta das 13 às 15 horas

Posto Flávio Negrão
Rotina: segunda a
sexta das 8 às 11 horas
Campanha: segunda
a sexta das 13 às 15 horas

Centro de Saúde I
Rotina: segunda a
sexta das 8 às 11 horas
Campanha: segunda
a sexta das 8 às 15 horas

SEMADS

Assistência Social entrega kit natalidade a gestantes
Benefício é concedido mediante avaliação
social do CRAS
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(SEMADS) iniciou em
agosto a entrega de kit
natalidade a gestantes
em situação de vulnerabilidade social.
O benefício na forma de enxoval para
bebês é concedido me-

diante avaliação técnica
do Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS). É necessário
ainda estar em dia com
o pré-natal e participar
do Grupo de Gestantes
do CRAS.
Previsto na Lei Orgânica da Assistência
Social, o auxílio-natali-

dade é um benefício de
prestação temporária
com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade.
Outra previsão legal é a Lei Municipal nº
1.773/2014, que institui
normas e diretrizes para
concessão de provisões
assistenciais eventuais
no âmbito municipal.
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SEBRAE lança projeto “Aumente
suas vendas” no próximo dia 19
Voltada para o comércio de Avaré, ação foi pensada para ajudar empresas na recuperação
pós-pandemia
O SEBRAE Aqui lança na segunda-feira, 19
de setembro, o Projeto
“Aumente suas Vendas”,

cujo foco é o comércio
de Avaré.
O programa foi pensado para ajudar as em-

presas na fase de recuperação pós-pandemia.
A iniciativa é uma parceria com a Associação

Comercial, Industrial e
Agropecuária de Avaré (ACIA) e Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré, por meio da Secretaria Municipal de
Indústria e Comércio,
Secretaria Especial dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência e Secretaria
Municipal de Saúde.
O lançamento acontece às 19 horas no auditório da ACIA. As inscrições são gratuitas.
Programação
Estão
previstas
ações presenciais e online dentro dos seguintes temas: fidelização
de clientes, divulgação,
inteligência emocional,

formação do preço de
venda,
atendimento
ao cliente, como transformar seguidores em
compradores,
como
anunciar no Facebook e
Instagram e como criar
sua conta no WhatsApp
Business.
O cronograma inclui
ainda o programa Ganhos Rápidos, que vai
abordar
consultorias
para controle de estoque, processos de atendimentos ao cliente,
processo financeiro e
até melhoria no layout
da loja.
Os
empresários
participantes também
terão a oportunidade

de receber consultoria para aumento de
vendas e faturamento e participar de um
programa de inovação
para receber acompanhamento de um agente local de inovação
(ALI) por três meses.
Inscrições
As inscrições podem
ser feitas pelo link https://bit.ly/projetocomercio_avare. Outras
informações
podem
ser obtidas no SEBRAE
Aqui localizado na Casa
do Cidadão (Rua Bahia,
nº 1580). Contato pelos
telefones (14) 37320747 e (14) 98204-0377
(WhatsApp).

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CATE anuncia novas vagas de emprego disponíveis em Avaré
Órgão localizado na Casa do Cidadão faz ponte entre empresas e trabalhadores
O Centro de Atendimento ao Trabalhador e
Empreendedor (CATE)
divulgou na quarta-feira, 31 de agosto, oito
novas vagas de emprego disponíveis em
Avaré.
São elas:
Auxiliar de Marcenaria: Ensino Médio Completo. Auxílio em todos

os processos de montagem e acabamento
de peças
Vendedor Interno:
Loja de Material de
Construção (Masculino)
Vendedor Externo:
Loja de Material de
Construção (Masculino)
Auxiliar
Administrativo: Ensino Médio
Completo, experiência

em CTPS, conhecimento em informática.
Açougueiro
Auxiliar de Serviços
Gerais
Manutencista Volante (Elétrica e Mecânica)
Consultora de Vendas de Cosméticos,
Produtos de Perfumaria
e Higiene Pessoal: Disponibiliza treinamento

e capacitação; oferece
condições de vendas
no cartão de crédito sem a necessidade
de máquina; Benefício
Saúde e Educação.
Candidatos
As ofertas estão sujeitas à alteração sem
qualquer aviso prévio.
O candidato deverá
comparecer ao CATE,

situado na Casa do Cidadão, para entrega de
currículo.
O endereço é Rua
Bahia, nº 1.580, centro. O
atendimento ao público
é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30.
É importante que o
candidato mantenha o
cadastro atualizado junto ao CATE, o que pode

ser decisivo no processo
de contratação.
Ligado à Secretaria
Municipal de Indústria,
Comércio, Ciência e
Tecnologia, o CATE faz
a ponte entre empresas
e trabalhadores.
Outras informações
podem ser obtidas pelos
telefones (14) 3731-7303
e (14) 9 8204-0788.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 115/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 6121/2021 e 6123/2021,e considerando Ofício CI 683237/2022/
SMS, CI 688974/2022 e Ofício 042/2022/SEMADS e não comparecimento do 22, 25 e 26 classificdos, CONVOCA, o(s) classificado(s) do Concurso Publico 002/2018, homologado através do
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Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em
26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o
cargo/função de PSICÓLOGO, a comparecer no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, munidos com os documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande
do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional (nomeação, exames médicos) e entrega da
documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
Classificação
29			
30			
31			
			

Nome (classificado (a))
CATERINA TUTINO
CAROLINE ELOISA BARBOSA
JANAINA APARECIDA COSTA E
SILVA

Estância Turística de Avaré, aos 02 de Setembro de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMARIA
Compreende as tarefas que se des
DO CARGO		
tinam a estudos, pesquisas, ava
(L.C. 188/2013)
liações e consultas para o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, prestando assistência de saúde mental, bem como atender e
orientar na área assistencial, educacional e do trabalho, elaborando e aplicando técnica psicológica para possibilitar a orientação e o
diagnóstico clínico e adaptação social;
REQUISITO		 Ensino superior completo com for
(L.C. 188/2013)
mação específica na área de Psicologia e competente registro no CRP
HORÁRIO DE TRABALHO 30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
A ser determinado pelo Secretário
			
Municipal de Administração
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R. , incluindo
CPF)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01			
Foto 3x4
01			
Cartão SUS
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público

manos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs,
para orientação do procedimento admissional, nomeação, exames
médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
ASSISTENTE SOCIAL-PD
Classificação
01			

Nome
KARINA LUZIA DE OLIVEIRA

Estância Turística de Avaré, aos 02 de Setembro de 2022.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÃO		
Compreende as tarefas que se
LC 188/2013
destinam a executar os trabalhos
de Assistência Social, orientando indivíduos, famílias, comunidade
e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação
profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e
outras); orientam e monitoram ações em desenvolvimento, relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e
têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do
consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos; financeiros disponíveis.
REQUISITO MÍNIMO
Ensino Superior Completo com for
			
mação na área específica e compe
			
tente registro no CRESS
HORÁRIO DE TRABALHO 30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
A ser determinado pela Secretária
			
Municipal de Assistência e Desen
			volvimento Social
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade- Diploma de curso de Assistência Social e Registro no CRESSautenticados
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimentos, RG e CPF
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01			
Foto 3x4
01			
Cartão SUS
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 118/2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 114/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
6121/2021 e 6123/2021, considerando justificativas contidas na CI
695956/2022-SEMADS e aposentadoria de Maria Elisabeth Mendonça, convoca os classificados do Concurso Publico 002/2018,
homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro
de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL- PD,
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Hu-

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 6121/2021 E 6123/2021, em conformidade com o Decreto nº
5868/2020, considerando CI 693281/2022, CONVOCA, classificados do Concurso Publico 001/2018, homologado através do Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 de Julho
de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para preenchimento de
vagas do cargo/função de PEB I, a comparecer no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, munido com os documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do

procedimento admissional, entrega da documentação exigida, nomeação, exames médicos.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
Classificação
111			
			
112			
113			
114			

Nome do classificado (a)
ANA CAROLINA BERNARDO SIL
VERIO
JESSICA DA SILVA FELICIO
TAIS CRISTINA RODRIGUES
TATIANE ALVES DA CRUZ

Estância Turística de Avaré, aos 02 de Setembro de 2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
PEB I (Lei 2007/2016)
DESCRIÇÃO SUMARIA
Compete ao Professor de Educa
DO CARGO 		
ção Básica I e ao Professor de Educação Básica II, guardadas as características específicas do campo de atuação: Participar da elaboração da proposta pedagógica
de sua unidade escolar;Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da sua unidade escolar, e o calendário escolar;
Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe
de orientação pedagógica; Ministrar aulas, repassando aos alunos
os conteúdos definidos nos planos de aula; Orientar os alunos na
formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao
seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e
didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Controlar e
avaliar o rendimento escolar dos alunos; Estabelecer estratégias
de recuperação para alunos de menos rendimento; Encaminhar,
bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição
das atividades, conteúdos desenvolvidos e conceitos ao diretor da
U.E em que está lotado; Colaborar e participar na organização das
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Participar de reuniões com pais e com outros profissionais
de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento
e outros eventos, quando solicitado; Participar integralmente dos
períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo
de ensino – aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional;
Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem
ou correção de seus problemas junto aos alunos de rede municipal
de ensino; Participar de projetos de conscientização das famílias
para a necessidade do exercício da cidadania, ética, bem como
frequência escolar das crianças do Município; Realizar pesquisar
na área de educação; Executar outras atribuições afins.
REQUISITO		
Graduação em curso superior de
(LEI 2007/2016)
licenciatura plena em Pedagogia
com habilitação específica ou em curso normal superior
CARGA HORÁRIA		
30 horas aulas semanais
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
–Diploma frente e verso autenticado da Graduação em curso superior de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica
ou em curso normal superior
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimento, RG e CPF de
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (fórum)
01			
Foto 3x4
01			
Cartão SUS
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público
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Recebimento das Propostas: 06 de setembro de 2.022 das 08 horas até 21 de setembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 21 de setembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 21 de setembro de 2.022
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de agosto de 2.022 – Eliana
da Silva Almeida – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal
de Educação 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 MUNDO DO SABER – SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA – ME, objetivando o registro de
preços para contratação de empresa especializada em desenvolvimento e fornecimento de material pedagógico impresso, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 085/22 – Processo nº. 169/22. Homologado
em: 29/08/2022.
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal
de Transportes e Serviços da Estância Turística de Avaré, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02 HOMOLOGA a empresa G.P.A GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI EPP, responsável pelo registro de preços para
eventual aquisição de ferramentas para a equipe da Secretaria de
Serviços, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 088/22 – Processo nº.
172/22. Homologado em: 31/08/2.022.
Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social 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 empresas JRL TRANSPORTES
FARTURA EIRELI (item 02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 18) e W&C ALIMENTOS EIRELI (item 06, 09, 14), responsáveis
pelo registro de preços objetivando futura aquisição de Gêneros
Alimentícios essenciais para atender as Unidades da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 093/22 – Processo nº. 177/22. Homologado
em: 29/08/2022.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa G PLÁSTICOS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE
PLÁSTICOS LTDA EPP, referente ao registro de preços para eventual fornecimento futuro de lixeiras para as Unidades de Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 100/2022 – Processo nº. 186/2022.
Homologado em: 24/08/2022.

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 126/22 – PROCESSO Nº. 225/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Aquisição de máquinas de lavar para os serviços de proteção social especial da SEMADS
Recebimento das Propostas: 05 de setembro de 2.022 das 08 horas até 20 de setembro de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 20 de setembro de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 20 de setembro de 2.022
às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de agosto de 2.022 – Eliana
da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/22 – PROCESSO Nº. 228/22
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material descartável para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro

Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social 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 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI, responsável pelo registro de preços
para futura aquisição de Leite em Pó Integral para atender as Unidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 103/22 – Processo nº.
191/22. Homologado em: 29/08/2022.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP, referente a aquisição de medicamentos para a
Clínica Veterinária do Município, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
107/2022 – Processo nº. 199/2022. Homologado em: 24/08/2022.
Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística
de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02 HOMOLOGA a empresa MD COMÉRCIO, LOCAÇÃO
E EVENTOS LTDA, responsável pelo registro de preços para futura aquisição de Cupons do Natal das Crianças 2022, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 116/22 – Processo nº. 209/22. Homologado
em: 29/08/2022.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial nº. 028/2022 – Processo nº. 232/2022
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 028/2022 à empresa RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO,
referente à Contratação de empresa para fornecimento de máquinas, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra para reforço estrutural de ponte na Rua Santa Catarina, sobre o Córrego Lageado.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de setembro de 2.022
– Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de
Serviços da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade de Licitação nº. 005/2022 – Processo nº.
222/2022
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à empresa MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, no valor global de R$ 47.952,00 (quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais), responsável
pelo fornecimento e insumo para bomba de insulina, com CATA
DE EXCLUSIVIDADE setor de MANDADO JUDICIAL, para um período de 12 (dose) meses, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de julho de
2.022. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde
da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 085/22 – Processo nº. 169/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MUNDO DO SABER – SOLUÇÕES EM SOFTWARE
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em desenvolvimento e fornecimento de material pedagógico
impresso.
Valor Global: R$ 2.334.999,93 (dois milhões, trezentos e trinta e
quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e três
centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 29/08/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 088/22 – Processo nº. 172/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI EPP
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de ferramentas
para a equipe da Secretaria de Serviços, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Transportes e Serviços
Valor Global: R$ 30.639,09 (Trinta mil, seiscentos e trinta e nove
reais e nove centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 31/08/2.022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 093/22 – Processo nº. 177/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: JRL TRANSPORTES FARTURA EIRELI
Valor Global: R$ 88.950,50 (oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)
Detentora: W&C ALIMENTOS EIRELI
Valor Global: R$ 36.255,00 (trinta e seis mil, duzentos e cinquenta
e cinco reais)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Gêneros Alimentícios essenciais para atender as Unidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 29/08/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 100/2022 – Processo nº.
186/2022
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: G PLÁSTICOS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA EPP
Valor Global: R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de lixeiras
para as Unidades de Saúde.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 24/08/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/22 – Processo nº. 191/22
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI,
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Leite em Pó
Integral para atender as Unidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Valor Global: R$ 74.250,00 (setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 29/08/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 116/22 – Processo nº. 209/22
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Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MD COMÉRCIO, LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Cupons do
Natal das Crianças 2022.
Valor Global: R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 29/08/2022

3.2. O valor global da ata de registro de preços é de R$ 30.274,91
(Trinta mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos).
Ficam ratificados os demais termos do referido da Ata de Registro
de Preços.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Fica ANULADO o ITEM 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
100/2022 – PROCESSO Nº. 186/2022, objetivando o registro de
preços para eventual aquisição futura de lixeiras para as Unidades
de Saúde, conforme preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal. Anulado em: 24/08/2022. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 005/2022 – Processo nº. 222/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Objeto: Empresa especializada para aquisição de insumos para
bomba de insulina com CARTA DE EXCLUSIVIDADE, setor de
MANDADO JUDICIAL, para um período de 12 (dose) meses
Valor Global: R$ 47.952,00 (quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais)
Data da Assinatura do Contrato: 21/07/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 107/2022 – Processo nº.
199/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA EPP
Valor Global: R$ 21.824,40 (vinte e um mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)
Objeto: Aquisição de medicamentos para a Clínica Veterinária do
Município.
Data da Assinatura do Contrato: 24/08/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 028/2022 – Processo nº.
232/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E
CONSTRUÇÃO
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de máquinas,
equipamentos, ferramentas e mão-de-obra para reforço estrutural
de ponte na Rua Santa Catarina, sobre o Córrego Lageado.
Valor: R$ 46.769,91 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e
nove reais e noventa e um centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 01/09/2.022.

TERMO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/22 – PROCESSO N° 135/22 (Ata
Registro de Preços n° 189/22)
Considerando e-mail da empresa PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP, solicitando readequação do valor unitário do
Item 311 da Ata supracitada, os atos praticados por este setor assinado pelo Secretário, conforme Decreto 4.813/17 e pela empresa
deverão ser rerratificados da seguinte maneira:
Onde se lia:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
(…)
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI
Item
311
Descrição
CLORIDRATO DE GLUCAGON
			
BIOSSINTÉTICO 1UI/ML
Qtde
02
Un.
CAN
Valor Unitário
R$ 221,34
Valor Total
R$ 442,68
(…)
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.2. O valor global da ata de registro de preços é de R$ 30.395,13
(Trinta mil, trezentos e noventa e cinco reais e treze centavos).
Agora se leia:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
(…)
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI
Item
311
Descrição
CLORIDRATO DE GLUCAGON
			
BIOSSINTÉTICO 1UI/ML
Qtde
02
Un.
CAN
Valor Unitário
R$ 161,23
Valor Total
R$ 322,46
(…)
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

TERMO DE ANULAÇÃO

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/21 – PROCESSO N° 268/21 (Contrato n°
160/21), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa CLINICA MEDICA PRONTO PED LTDA, responsável pela prestação de serviços de consultas de pediatria, sendo
134 (cento e trinta e quatro) consultas mensais de Pediatria, com
prorrogação do prazo de vigência contratual até 12 de agosto de
2.023, no valor global de R$ 60.300,00 (sessenta mil e trezentos
reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde
da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/21 – PROCESSO N° 268/21 (Contrato n°
161/21), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa VIA + SAÚDE LTDA, responsável pela prestação
de serviços de consultas de pediatria, sendo 133 (cento e trinta e
três) consultas mensais de Pediatria, com prorrogação do prazo de
vigência contratual até 12 de agosto de 2.023, no valor global de
R$ 59.850,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais).
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/21 – PROCESSO N° 268/21 (Contrato n°
162/21), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa M.Y.K CLINICA MEDICA LTDA, responsável pela
prestação de serviços de consultas de pediatria, sendo 133 (cento
e trinta e três) consultas mensais de Pediatria, com prorrogação do
prazo de vigência contratual até 12 de agosto de 2.023, no valor
global de R$ 59.850,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da
Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/21 – PROCESSO N° 014/21 (Contrato n°
044/21), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES, objetivando a contratação de empresa pelo fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução de pavimentação asfáltica no Bairro São José II, com prazo de vigência até 16
de outubro de 2.023. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal
de Planejamento e Obras da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/21 – PROCESSO N° 356/21 (Contrato n°
230/21), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa RENOVA ASFALTOS, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS,
objetivando a contratação de empresa para recuperação asfáltica
em diversas ruas do Bairro Camargo com prazo de vigência até 22
de outubro de 2.023. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal
de Planejamento e Obras da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 079/18 – PROCESSO N° 414/18 (Contrato n°
391/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa A6 PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL LTDA,
responsável pela prestação de serviços de desenvolvimento e suporte na área de programação de web sites para o município, com
prorrogação do prazo de vigência contratual até 24 de setembro
de 2.023, no valor global de R$ 2.551,60 (dois mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e sessenta centavos). Thais Francini Christino – Secretária Municipal da Comunicação da Estância Turística
de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/19 – PROCESSO N° 197/19 (Contrato n°
252/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA, res-

ponsável para realização de serviços de Telemedicina Cardiologia
(exame ECG online) para Unidade de Pronto Atendimento/Pronto
Socorro, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 28
de agosto de 2.023, no valor global de R$ 61.200,00 (sessenta e
um mil, duzentos reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 099/18 – PROCESSO N° 313/18 (Contrato n°
380/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa GRIZZO & GRIZZO S/S LTDA, objetivando a prestação de serviços médicos de pneumologista, conforme solicitação
da Secretaria Municipal da Saúde, com prorrogação do prazo de
vigência contratual até 03 de setembro de 2.023, no valor global
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Roslindo Wilson Machado
– Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/18 – PROCESSO N° 323/18 (Contrato n°
338/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI, responsável pela
prestação de serviços de consultoria e gerenciamento de bens e
móveis motorizados, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 08 de agosto de 2.023, no valor global de R$ 212.400,00
(duzentos e doze mil, quatrocentos reais). Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal da Educação da Estância
Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/18 – PROCESSO N° 374/18 (Contrato n° 388/18),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa P&P COLIBRI – CONSULTORIA E SOLUÇÕES SS – LTDA,
responsável pela prestação de serviços de sistema informatizado
para estruturação de Imprensa Oficial do Município, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 04 de setembro de 2.023,
no valor global de R$ 7.728,00 (sete mil, setecentos e vinte e oito
reais). Thais Francini Christino – Secretária Municipal da Comunicação da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto à Publicação da Homologação Pregão Eletrônico no dia 27
de agosto de 2022, motivo pelo qual estão sendo rerratificados da
seguinte maneira:
Onde se lia:
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições (…) referente ao
Pregão Eletrônico n° 104/22 – Processo n° 192/22. Homologado
em: 17/08/2022.
Agora se leia:
Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso das
atribuições (…) referente ao Pregão Eletrônico n° 104/22 – Processo n° 192/22. Homologado em: 17/08/2022.
Ficam ratificados os demais atos da publicação.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 092/22 – PROCESSO N° 176/22, objetivando a aquisição
de veículo automotivo 0 Km para a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da
Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 25/08/2.022. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal
de Planejamento e Obras da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 110/22 – PROCESSO Nº. 202/22, objetivando Registro de
Preços para futura aquisição de Alimentos (bolos e biscoitos) para
Merenda Escolar, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Revogada em: 23/08/2022. Josiane Aparecida Medeiros de Jesus
– Secretária Municipal de Educação.
Fica REVOGADA a modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 121/22 – PROCESSO N° 214/22, objetivando o registro de
preços para eventual aquisição de projetor multimídia para atendimento a todas as Secretarias da Municipalidade, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 30/08/2.022.
Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal da Administração da Estância Turística de
Avaré.

25

EDIÇÃO 1.081 | AVARÉ, 03 DE SETEMBRO DE 2022

LEGISLATIVO

R$ 1.208,38 (um mil duzentos e oito reais e trinta e oito centavos)
semestral
Referente: Contrato nº 12/2019 – Dispensa nº 11/2019 – Processo
nº 15/2019.
Data do ajuste: 22/08/2022
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

penhadas 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, 26 de agosto de 2022.
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna público a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão
Ordinária de 29/08/2022, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br, através do link “proposituras”
Projeto de Lei nº 212/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Dispõe sobre a implantação de medidas de informações às gestantes e parturientes sobre a Política Nacional de atenção obstétrica e neonatal, visando à proteção destas contra a violência obstétrica no Município, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 213/2022
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward
Dispõe sobre a necessidade de identificação em braile nas portas
dos gabinetes e salas de repartições públicas e privadas para os
deficientes visuais, no âmbito do Município da Estância Turística
de Avaré, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 214/2022
Autoria: Vereadora Maria Isabel Dadário
Dispõe sobre o recolhimento de cachorras no cio no município da
Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 11/2022
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: C. P. PIAGENTINO DA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização da portaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré.
Prazo de vigência do Contrato: de 01 setembro de 2022 até 31 de
agosto de 2023.
Valor Estimado: até R$ 12.502,00 (doze mil e quinhentos e dois
reais) sendo R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), para dois
funcionários por evento.
Referente: Processo nº 13/2022 – Dispensa nº 09/2022.
Data do ajuste: 24/08/2022.
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

Projeto de Lei nº 215/2022
Autoria: Prefeito
Autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio tarifário à concessionária do serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros
no Município de Avaré.
Projeto de Lei nº 216/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que especifica e dá providências (R$ 1.122.952,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).
Projeto de Lei nº 217/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 29.921,60 - SEMADS).
Projeto de Lei Complementar nº 218/2022
Autoria: Prefeito
Dispõe sobre alteração do anexo III da Lei Complementar nº
126/2010 e dá outras providências.

TERMO ADITIVO 18/2022
Contratante CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
Contratada: EPROTOCOLO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA - ME
Objeto: Disponibilização, em plataforma totalmente web, de aplicativo para envio, recebimento e gestão de protocolos internos e
externos.
Prazo de vigência: a vigência do aditivo é de 12 (doze) meses, de
27/08/2022 até 26/08/2023.
Valor: R$ 2.416,77 (dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos, para um período de 12 (doze) meses, sendo

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

INEDITORIAIS
AUTORIZAÇÃO
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, autoriza a abertura
de DISPENSA DE LICITAÇÃO contratação de serviços de paisagismo nas áreas ajardinadas na Sede da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra.
As despesas com a presente licitação serão empenhadas através
da seguinte dotação orçamentária: 01.01.02.01.122.7005.22583.3.90.39.99 – 13.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 26 de agosto de 2022.
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Contrato nº 13/2022
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: AILTON MORETTI AZIRA 05768192808
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de paisagismo nas áreas ajardinadas na Sede da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra.
Prazo de vigência do Contrato: A vigência contratual será de até
120 (cento e vinte) dias, contando a partir da data de assinatura.
Valor Estimado: de R$ 10.161,40 (dez mil e cento e sessenta e um
reais e quarenta centavos).
Referente: Processo nº 15/2022 – Dispensa nº 11/2022.
Data do ajuste:30/08/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 11/22 – Processo 15/2022,
para a empresa AILTON MORETTI AZIRA 05768192808, inscrita
no CNPJ sob nº 24.060.459/0001-49, com sede na Praça Bertinho
Rocha, nº 579, Colina Verde, Avaré/SP, CEP 18706-473, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de paisagismo nas áreas ajardinadas na Sede da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra.
Fundamento Legal: artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Valor total estimado da contratação: de R$ 10.161,40 (dez mil e
cento e sessenta e um reais e quarenta centavos).
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão em-
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Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência
Lei de Criação: 0090/2009
Convocação
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (CMDPD) , Sr. Hilton Charles M. Pedro, convoca os
Conselheiros e seus Suplentes, para Reunião Ordinária, que será
realizada no dia 08/09/22 às 09:00 horas (quinta-feira), Biblioteca
Inclusiva Jairo Amorim ,sito à Rua Ceará 1393, ao lado do Centro
Administrativo.
Pauta:
Leitura e Aprovação da Ata;
Desfile de 18 de Setembro;
Lei Atendimento Prioritário;
Pós Evento A Comunidade e a Pessoa com Deficiência;
Equipe do CMDPD para o Desfile ,idéias e Participações;
Devolutiva da Visita ao Evento de Fartura;
Setembro Verde em Itapeva;
Assuntos de interesse;
Avisos da SEDPD;
As reuniões do CMDPD são abertas a população.
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de
não comparecimento.

SEC. MEIO AMBIENTE

EDIÇÃO 1.081 | AVARÉ, 03 DE SETEMBRO DE 2022

DEPARTAMENTO DE SAÚDE-D.E.S.S.

A Comissão Permanente de Readaptação Funcional, reorganizada pelo Decreto nº 6.602, de 07 de dezembro de 2021, vem C O
N V O C A R os servidores abaixo relacionados a comparecerem
na sede do D.E.S.S. – Departamento de Saúde e Segurança do
Servidor, sito a Rua Pará, nº 673, Centro, para serem avaliados
pela Equipe Multidisciplinar a fim de instruir os Processos de Readaptação Funcional, a saber:
PROC.			
SERVIDOR		
SERVIÇO SOCIAL		
ENFERMAGEM		
FISIOTERAPIA		
PSICOLOGIA		
MÉDICA			
SEGURANÇA DO		
TRABALHO

017/2022
FABIO LUIZ AGAZZI
05/09 – 08:00
06/09 – 08:30
06/09 – 09:30
09/09 – 07:30
14/09 – 10:30
06/09 – 14:00
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CULTURA

Organização comemora resultado da
1ª Fampopinha Estudantil
Sucesso de público, evento em parceria com a FREA deu visibilidade à nova geração de
compositores de Avaré
Jovens talentos reavivando uma vocação natural de Avaré: a música. Foi
isso que o público pôde
conferir na 1ª Fampopinha Estudantil, cuja final
foi realizada na sexta-feira, 26, no Centro Cultural
“Esther Pires Novaes”.
O evento é uma parceria entre Faculdades Integradas Regionais de Avaré
(FREA/FIRA) e Prefeitura da
Estância Turística de Avaré,
por meio da Secretaria Municipal de Cultura.
O resultado foi comemorado pela organização. “A edição cumpriu a
proposta de mostrar os
jovens talentos da música
avareense em seus diversos segmentos, aproximando as novas gerações
da Feira Avareense da

Música Popular (Fampop)
e garantindo, dessa forma, a permanência desse patrimônio avareense.
Isso sem contar o sucesso
absoluto de público”, ressalta a Cultura.
Atrações
Vocalista da banda
Quatro Cantos, Tonio
Chaccon foi o patrono da
edição. O grupo encerrou
o festival com um show
eletrizante e cheio de memórias afetivas.
Para se ter uma ideia do
tamanho da simbologia: o
Quatro Cantos foi o único
artista de Avaré a vencer a
fase nacional da Fampop.
O feito foi conquistado no ano de 2000 com
a música “Verte-se” (Rogério
Mendonça/Tonio
Chaccon).

O grupo também
venceu as categorias Melhor Música Avareense e
Aclamação Popular nessa
mesma edição.
Além de Chaccon, o
Quatro Cantos é formado atualmente por Flávio
Thempo (baixo e vocal),
Geandré Freitas (percussão), Watcho Parizze
(bateria), Caio Amoêdo
(violão, guitarra e vocal) e
Fernando Sanfa (teclados
e acordeon), músicos que
são referência no meio
musical de Avaré e região.
Já a abertura ficou
por conta da cantora Vanessa Reis, que iniciou os
trabalhos interpretando
“Avaré”, canção de Juca
Novaes que é a marca registrada da Fampop.
O tenor Ricardo Regis

e o músico Onofre Alcubillas também ajudaram
a abrilhantar a noite. Eles
subiram ao palco para
cantar “Amor de Índio”
(Beto Guedes).
O músico Eddie Sabino, por sua vez, aqueceu
o público ao som de “Cartas, Viola e Canção”, de
sua própria autoria, e de
“Eu te Devoro” (Djavan).
Resultado
A composição “Nuvens” foi a vencedora da
1ª Fampopinha Estudantil.
Escrita por Rafael Hoyos
(Instituto Federal), a música foi interpretada por
Mariana Campideli Hoyos
e por Rafael ao piano.
O primeiro lugar ganhou R$ 1 mil, além de
bolsa de estudo integral
na FIRA. Além disso, os

intérpretes vão abrir a
Fampop que acontece em
setembro.
Além de Eddie Sabino
e Onofre Alcubillas, o juri
foi composto ainda pelos
músicos Fred Corrêa e
João Mateus.
“Tempos Dourados”,
composição de Carlos
Mariano (Colégio Universitário de Avaré), ficou em
segundo lugar.
A canção foi interpretada pela banda Plynia,
formada por Maria Fernanda Freitas (vocal), Carlos Mariano (guitarra), Nathan Cunha (baixo), Ruan
Ventura (guitarra) e Daniel
Villen (bateria). A premiação é de R$ 500, além de
bolsa de estudo de 50%.
A música “Garota Mimada”, por sua vez, ficou

em terceiro lugar. A composição de Nathália Camargo Braga de Oliveira
(Eduvale) foi interpretada
por Ana Luiza de Carvalho Braga Oliveira e ganhou R$ 300, com bolsa
de 25%.
Luiz Rocha, que defendeu a Música “Afaste-se”, foi eleito o Melhor
Intérprete. A composição
é de Luiz Miguel Albanezi
(UENP) e Maria Lucia Albanezi (FREA).
Já a categoria Aclamação Popular foi vencida
pela música “Fundo do
Poço”, composição e interpretação de César Augusto (Escola João Teixeira
de Araújo).
Confira mais imagens
nas redes sociais da Prefeitura de Avaré.

