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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 22/11/2021, 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”.

Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Estabelece regras para o Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Avaré, Estado de São Paulo, de acordo com a Emen-
da Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.

Projeto de Resolução nº 12/2021
Autoria: Mesa Diretora
Dispõe sobre a alteração do artigo 4º da Resolução nº 323/2005 e 
dá outras providências.

Projeto de Resolução nº 13/2021
Autoria: Comissão Processante nº 01/2021
Dispõe sobre a aprovação do Parecer da CP 001/2021 e dá outras 
providências.

Projeto de Lei nº 200/2021
Autoria: Ver. Roberto Araujo
Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Município de 
Avaré, em eventos e serviços que promovam a sexualização de 
crianças e adolescentes e dá providências correlatas.

Projeto de Lei nº 201/2021
Autoria: Verª Adalgisa Lopes Ward
Institui no Município da Estância Turística de Avaré, o mês Dezem-
bro Laranja de conscientização e prevenção ao câncer de pele; e 
dá outras providências.

Projeto de Lei nº 202/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências - (R$ 200.000,00 - FUNDO MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL).

Projeto de Lei nº 203/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências - (R$ 50.000,00 - FUNDO MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL).

Projeto de Lei nº 204/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que espe-
cifica e dá providências - (R$ 580.000,00 - SECRETARIA MUNICI-
PAL DE TRANSPORTE E SISTEMA VIÁRIO).

Projeto de Lei Complementar nº 205/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração dos Anexos II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI da Lei Complementar 
nº  254, de 10 de novembro de 2020, para fins de redenominação e 
redefinição das atribuições dos cargos de Chefe de Planejamento 
e de Serviços do Parque de Exposição Dr. Fernando Cruz Pimen-
tel, Chefe de Planejamento e Gestão do Departamento Financeiro, 
Chefe de Planejamento e Gestão do PAT, Chefe de Planejamento 
e Educação Ambiental,  Chefe de Planejamento e Gestão Habi-
tacional, Chefe de Planejamento e Gestão do Procon,   Chefe de 
Planejamento do Serviço de Acolhimento Institucional, Diretor de 
Planejamento e Gestão de Serviços Municipais,  Chefe de Plane-
jamento e Gestão do Departamento de Compras,  Chefe de Plane-
jamento e Gestão do Museu Municipal,  Chefe de Planejamento e 
Gestão do Patrimônio Histórico Municipal, Assessor de Esportes 
de Lazer, Chefe de Planejamento e Gestão dos Serviços do Centro 
Social Urbano,  Chefe de Planejamento e Gestão do Departamen-
to Odontológico Municipal,  Chefe de Planejamento e Gestão do 

Departamento de Alimentação Escolar,  Chefe de Planejamento 
e Gestão do Departamento Vigilância Epidemiológica,  Chefe de 
Planejamento e Gestão do Departamento da Vigilância Sanitária,  
Chefe de Planejamento e Gestão do Teatro Municipal, e dá outras 
providências.

Projeto de Lei Complementar nº 206/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração do Anexo III da Lei Complementar nº 140 
de 1º de março de 2011, para fins de redenominação e redefini-
ção das  atribuições dos cargos de Diretor de Estratégia de Base 
- SAMU, Diretor de Estratégia de Base - SAMU, Diretor de Enfer-
magem - Base SAMU e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 207/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração do Anexo III da Lei Complementar nº 188 
de 26 de novembro de 2013, para fins de redenominação e rede-
finição das atribuições dos cargos de Diretor da Divisão de Manu-
tenção e Serviços do Bairro Costa Azul e loteamentos adjacentes, 
Diretor do Departamento dos Eventos e Espaços Culturais Munici-
pais e Coordenador Técnico Administrativo da Divisão de Urgência 
e Emergência - Pronto Socorro Municipal e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 208/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração do Anexo III da Lei Complementar nº 253 
de 14 de julho de 2020, para fins de redenominação e redefinição 
das atribuições do cargo de Chefe de Planejamento e Gestão Ad-
ministrativa e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 209/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência 
Social do Município da Estância Turística de Avaré nos termos da 
Constituição Federal e alterações promovidas pela Emenda Cons-
titucional nº 103, de 2019, bem como pela Lei Orgânica Municipal, 
e dá outras providências

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTA-
DOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 22 DE NOVEM-

BRO DE 2021

INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward
- por meio do setor competente, para que providencie a retirada dos 
entulhos, lixos, cimentos que estão depositados no passeio público na 
Rua dos Expedicionários/Bairro Jardim Boa Vista ao do número 48.
-por meio do setor competente, para que providencie a limpeza do 
passeio público coberto de mato na Rua Elizabeth Jesus de Frei-
tas/Bairro Jardim Boa Vista ao lado do número 156.
-por meio do setor competente, para que realize Campanha “Água 
é Vida” nas Escolas do Município.
-por meio do setor competente, para que verifiquem e solucionem a 
situação da água parada na Rua Barão de Antonina/ Bairro Jurumirim.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua dos Expedicionários/Bairro Jardim Boa Vista ao lado do núme-
ro 68, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a retirada de 
entulhos descartados indevidamente na Rua Elizabeth Jesus de 
Freitas/Bairro Jardim Boa Vista ao lado do número 15.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com 
a legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado 
na Rua Iaras/Vila Jussara Maria ao lado do número 88, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie retirada dos 
entulhos descartados indevidamente no passeio público da Rua 
João Contrucci/Bairro ao lado do número 410.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Josino Carlos Nogueira/Bairro Jussara Maria em frente aos 
números 173, 183 e ao lado do número 220, para que realize lim-
peza 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 Josino Carlos Nogueira/Bairro Jussara Maria em frente ao 
número 170, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que asfalte toda a extensão da 
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Rua Lineu Prestes/Bairro Vila Maria.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com 
a legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado 
na Rua Sergio G. Chaddad/Bairro Colina da Boa Vista ao lado do 
número 138, 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 Sergio G. Chaddad/Bairro Colina da Boa Vista ao lado do 
número 05, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a retirada de 
galhos, sujeiras e entulhos na Rua Sergio G. Chaddad/Bairro Alto 
da Boa Vista ao lado do número 40.
-por meio do setor competente, para que realize em caráter de 
urgência a recuperação do leito carroçável da Rua Bastos Cruz/
Bairro Santana.

Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
seja retirada a estrutura metálica montada próxima à rampa de 
acesso às águas da represa Jurumirim no Camping Municipal, uma 
vez que essa estrutura além de encontrar-se totalmente enferru-
jada, dando um aspecto visual que compromete a beleza natural 
daquele ponto turístico, cria dificuldade para os frequentadores do 
local que se utilizam da rampa para colocarem suas embarcações 
nas águas da nossa represa.

Hidalgo André de Freitas
-Para que por meio do setor competente, realize estudos visando 
realizar obras de drenagem e implantação de galerias pluviais, para 
sanar o problema de alagamento existente na Rua Dona Dorita, no 
Bairro Jardim Paineiras. Por falta da drenagem apropriada à água 
não escoa, tornando o local intransitável e dificultando a entrada 
dos moradores em suas casas, alunos e funcionários da Unida-
de Escolar ali existente. Vale destacar que tal problema vem se 
arrastam por diversos anos e nenhuma providência é tomada. Os 
moradores pedem Socorro.

Jairo Alves de Azevedo
-para que através do órgão competente, seja analisada a possibili-
dade de executar a instalação de placa de ‘15 minutos’ e a pintura 
do meio-fio, pois o DEMUTRAN já autorizou a utilização da área; 
peço para a SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS vá até o lo-
cal e faça a instalação, pois este pedido é de 2019. No local está 
instalada uma farmácia “Drogaria Nascente” na Rua Jacy Coltinho 
n° 601 Bairro Jardim Paineiras. O comerciante está reivindicando a 
este vereador providências sobre o local.
-para que através do Departamento competente providencie a 
manutenção adequada em toda extensão da Rua: Antônio Neves 
Ribeiro, Bairro: Terras de São José, pois está difícil a passagem 
de veículos pelo local até mesmo para que os moradores possam 
chegar até suas casas com seus veículos. Os moradores alegam 
não conseguir caminhar nem mesmo a pé por alguns trechos da 
rua. Solicito para que o órgão competente nos dê uma solução o 
mais breve possível.
-para que através do Departamento competente providencie a ma-
nutenção adequada em toda extensão da AV. JOAO SILVESTRE, 
Bairro: Distrito Industrial, pois está difícil a passagem de veículos 
para que entre fazer as entregas de mercadorias nas indústrias 
localizadas nas dependências; a manutenção está sendo feita mas 
não de forma duradoura.
-para que através da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS pro-
videncie a retirada de um tronco de árvore que já foi cortada, e está 
quebrando toda a calçada na RUA: JULIO LANDI N°1029 - BAIR-
RO: BRABANCIA, o pedido já foi feito, mas não obteve resposta da 
secretaria, o munícipe procurou este vereador para que fizesse o 
pedido por meio de indicação; peço para que o órgão competente 
citado acima vá até o local e nos dê uma solução adequada.

Luiz Cláudio da Costa
- De Autoria do VEREADOR LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, INDICO 
de acordo com os termos regimentais vigentes, o Excelentíssimo 
Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para 
que oficie o Setor Competente da Municipalidade, para que via-
bilize o conserto e manutenção urgente dos equipamentos de gi-
násticas que fazem parte do acervo do Bosque da CAIC, os quais 
encontram-se danificados, necessitando de reparos urgentes para 
práticas de exercícios aos usuários do referido local.
-De Autoria do VEREADOR LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, INDICO 
de acordo com os termos regimentais vigentes, o Excelentíssimo 
Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para 
que oficie o Setor Competente da Municipalidade, para que viabili-
ze a instalação de um REDUTOR DE VELOCIDADES, - (LOMBA-
DA) na Rua Professor Oscar Vilaça – Bairro Duílio Gambini, nas 

proximidades do MERCADINHO PRIMOS, onde há intenso trân-
sito de veículos que transitam pelo local em alta velocidade, o que 
pode acarretar acidentes graves aos transeuntes do bairro, sendo 
esta, uma reivindicação constante dos moradores adjacentes.

Magno Greguer
- por meio do setor competente, para que realize no calçadão do 
costa azul a construção de rampas para deficientes, pois no local 
pessoas com deficiência não conseguem ter acesso a água por 
falta das citadas rampas.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade quan-
do possível de colocar o nome de rua ¨ Karen Isabelle Greguer Rodri-
gues¨ em algum loteamento a ser inaugurado em nosso município.
-por meio do setor competente, para que realize a manutenção e 
reforma do ¨quiosque¨ localizado no Bairro Vera Cruz, banheiros 
precisam de reformas, várias telhas quebradas e pintura velha.
-por meio do setor competente, para que realize na rua Luiz Carlos 
Montebugnoli com a rua José Venâncio no bairro Vila Operaria, 
a construção de uma calha no asfalto para queda da água, pois 
quando as pessoas lavam suas casas e nos dias de chuvas a água 
fica toda parada em frente das residências sendo que no local não 
tem caída para o bueiro, trazendo transtornos para os moradores.
-por meio do setor competente, para que realize a construção de 
1 ( um) centro comunitário no Bairro da Vila Jardim.  A construção 
do centro será muito importante para os moradores, podendo tra-
zer oportunidades para as crianças e adolescentes através de cur-
sos que podem ser ministrados no centro comunitário entre outras 
ações para os moradores do Bairro Vila Jardim.  Justifica-se a pro-
positura, várias pessoas me procuraram solicitando a construção 
do mesmo, pedido este muito antigo e esperado pelos moradores.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor MANOEL MONTEIRO DE SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ADA MARIANO DE CAMPOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ANNA DA CONCEIÇÃO DO-
MINGUES PEREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ZELIA FURLAN.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor YUSUKE OKAZAKI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora MARIA JULIA DIAS CORDEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ELENICE LEME.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito da Costa 
Silvestre para que estude a possibilidade de uma parceria com a 
ACIA – Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Avaré 
para que as imagens do Centro Comercial da cidade sejam dispo-
nibilizadas nas plataformas digitais da associação.
-que seja oficiado à Secretária Municipal de Cultura. Sra Isabel 
Cardoso para que a mesma estude a possibilidade de realizar junto 
com o Corpo de Bombeiros novamente o Evento da Chegada do 
Papai Noel de tirolesa na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, 
posto que esse evento de entretenimento dá início às comemora-
ções de Natal para as famílias avareenses.
-que sejam consignados, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÕES para a Secretária de Esportes, Andréia Brisola Carvalhei-
ra pela realização do 2° Torneio de Pesca Esportiva ao Tucunaré 
de Avaré em que reuniu 237 competidores na Represa Jurumirim, 
principal cartão-postal da nossa estância turística. Os inscritos 
vieram de 43 municípios, informou a organização. Além de São 
Paulo, os estados do Paraná e Minas Gerais também estiveram 
representados no torneio. O evento contou ainda com o apoio da 
Secretaria Municipal de Saúde, Corpo de Bombeiros, Marinha do 
Brasil e Polícia Militar.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES para a Sra Bruna Silvestre, Presidente do Fundo Social, e 
à Sra Isabel Cardoso, Secretária de Cultura, pelo evento realizado 
com a temática Vacina Cultural que reuniu mais de 160 artistas 
avareenses em 5 palcos com diversas apresentações e distribuiu 
um cachê de 300 mil reais, além da geração de renda e emprego, 
a chamada economia Criativa.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ APARECIDO INACIO, 
ocorrido em Avaré, no dia 20 de novembro do corrente, fato esse 
que causou grande consternação perante aos familiares e amigos, 
uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que 
era à família aqui radicada.  REQUEIRO mais, do deliberado em 

Plenário seja cientificada a família enlutada, através de seus filhos 
VALDECI, VALDINEI, ELIZABETE e VAGNER, à Rua São João 
Evangelista, nº 20 – Bairro: “Jardim Vera Cruz”, transmitindo-lhes 
ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legisla-
tivo pelo infausto e doloroso acontecimento.

Roberto Araujo- Vice-Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ELIAS SALIM CURIATI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ADHEMAR CORTEZ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora NORMA SIMONETTI CORTEZ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ ANTONIO DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor CARLOS PAULO FRITZ ROESENER

Adalgisa Lopes Ward
- 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 o alagamento da Rua Dorita/Bairro Jardim Paineiras nos 
dias de chuva.  O que acontece com o Bairro Jardim Paineiras na 
Rua Dorita, que quando chove a via fica inundada. A água da chuva 
desce com muita força alagando casas e a rua fica intransitável, 
trazendo sérios problemas aos moradores e a todos que transitam 
pelo local, crianças com dificuldade de entrar e sair da escola que 
é localizada na Rua Dorita?  Solicito Avaliação Técnica dos Enge-
nheiros da Prefeitura com urgência e que todas as providências 
sejam tomadas para sanar o crítico problema que está prejudican-
do moradores e munícipes que precisam trafegar pela via.  Segue 
em anexo foto da Rua Dorita/Bairro Jardim Paineiras da chuva do 
dia 18 de novembro de 2021.  Comentado pela Vereadora Adalgisa 
Ward na palavra livre da Sessão Ordinária do dia 22 de novembro.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré 
e Secretaria Municipal de Esportes, para que informe a esta Casa 
de Leis sobre os gastos em viagem com passagens aéreas para 
cidade de Caucaia no estado do Ceará.  Qual a razão da viagem 
para a referida cidade no valor de 2.756,82 (dois mil, setecentos e 
cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), para atender a Se-
cretaria Municipal de Esportes?  Qual o motivo desse gasto?  Quais 
benefícios essa viagem vai trazer ao Município?  Solicito esclareci-
mento para responder o questionamento dos munícipes que estão 
indignados com este gasto, em razão do momento crítico em que 
estamos vivendo, por causa da Pandemia.  Considerando que, as 
atividades esportivas ainda estão restritas em razão da Pandemia.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré 
e Secretaria Municipal da Saúde, para que nos informe sobre a 
Unidade de Saúde da Família Dr. Cecílio Jorge Netto/Bairro Jardim 
Brasil. Considerando que, essa vereadora  esteve no dia 18 de no-
vembro na referida Unidade e detectou diversos problemas que de-
verão ser solucionados o mais rápido possível que são: Infiltração 
e rachaduras no prédio;Grelhas entupidas de mato;Vazamento no 
telhado;Vidro quebrado;Limpeza precária;Salas desativadas e sem 
atendimento médico;Sala para entrega de leite desativada;Casinha 
de lixo contaminado caindo;Casa de energia deteriorada em razão 
do desgaste do tempo (data da caixa 1985), etc.
Considerando que, em razão dos ralos entupidos na chuva do dia 
18 de novembro presenciei a seguinte situação na referida Unidade 
de Saúde da Família Brasil Novo. Quais providências estão sendo 
tomadas para resolver a grave situação do local? Justificativa – 
Moradores e pacientes do Posto de Saúde reclamaram da falta de 
atendimento da USF e que estão sendo obrigados a deslocarem de 
seu bairro para serem atendidos no Posto de Saúde do Bairro Vila 
Jardim e que muitos não têm transporte para se dirigirem a outra 
Unidade de Saúde para que possam ser atendidos. Dessa maneira 
solicitam melhorias e condições de atendimento no referido Posto 
de Saúde.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré 
e Conselho Municipal de Educação, para que nos informe sobre:  
Como está sendo desenvolvido o trabalho do Conselho Municipal 
de Educação?  O Conselho acompanha as receitas e gatos da Se-
cretaria Municipal de Educação?  Como é realizado esse acompa-
nhamento?  Os profissionais da Educação do Município estão com 
duas progressões atrasadas, qual o posicionamento do Conselho 
Municipal de Educação em relação às progressões atrasadas?  O 
Conselho já recebeu orientações quanto à aplicação dos recursos 
do Fundeb?  Considerando que, de acordo com o dispositivo no ar-
tigo 17 da Lei nº 11494/2007, os recursos dos Fundos serão repas-
sados automaticamente para as contas únicas e específicas dos 
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Governos Estatuais, Distrito Federal e dos Municípios, vinculados 
ao respectivo Fundo, com periodicidade semanal, decenal ou men-
sal, observando os mesmos prazos, procedimentos e formas de 
divulgação adotadas para o repasse do restante das transferências 
constitucionais em favor destes governos (CF, art. 159).  Solicito a 
ata das duas últimas reuniões do Conselho Municipal de Educação 
do ano de 2021 para ciência e conhecimento.
-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 se já foi analisado a decisão do STF – Supremo Tribunal Fe-
deral sobre:  Reajuste salarial não é o mesmo que revisão anual e 
que a Lei Complementar Federal 173/2020 não proíbe Prefeituras 
e Estados de concederem a Reposição Salarial do Servidor.   Me-
diante a decisão do STF, como fica o Reajuste Salarial dos Servi-
dores Municipais da Estância Turística de Avaré?  Já está sendo 
estudado o Reajuste Salarial de todos os Servidores Municipais de 
nossa cidade?  Solicito urgência em relação ao direito a Reposição 
salarial de todos os servidores.

Carlos Wagner Januário Garcia
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais,  que seja oficiado o Sr. Prefeito Municipal Joselyr 
Benedito Silvestre para que o mesmo informe a essa Casa de Leis se 
há previsão de aumento no valor dos repasses financeiros destinados 
ás entidades assistenciais do município como (APAE, ABOVA, LAR 
SÃO VICENTE DE PAULA...), uma vez que essas entidades tiveram 
um aumento substancial em suas despesas mensais em razão da 
Pandemia Covid-19 e estão enfrentando enormes dificuldades para 
se manterem e continuarem a prestar uma assistência digna àqueles 
que necessitam, sendo que essas entidades exercem um papel de 
extrema importância na sociedade avareense.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, para que o Sr Presidente da Câmara Municipal 
Flávio Eduardo Zandoná através do Departamento Pessoal desta 
Casa disponibilize a cópia das carteiras de vacinação de todos Ve-
readores e funcionários desta Casa no grupo de WhatsApp das 
Comissões conforme o Art 2º do Ato da Mesa nº 046/2021.

Hidalgo André de Freitas
-Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos VOTOS DE 
PARABENIZAÇÕES E APLAUSOS a BANDA ENCRUZILHADA, a 
Banda Avareense que neste final de semana, representou a cida-
de de Avaré no 16º PRÊMIO “LOLLO TERRA” DE MPB, realizado 
na Cidade de São Miguel Arcanjo/SP. Vale destacar que o Prêmio 
Lollo Terra de MPB, foi criado no ano de 2005, idealizado pelo Pro-
fessor e Músico Dudu Terra, e esse ano com a realização do 16º 
Prêmio, a Banda Encruzilhada se destacou, tendo em vista que 
com mais de 200 músicas inscritas, a Banda se classificou para 
a final do festival que ocorreu na data de ontem 22/11/2021. Pa-
rabéns a Banda Encruzilhada, que levaram o nome de Avaré até 
São Miguel Arcanjo/SP, mostrando seu trabalho, luta, dedicação e 
competência de toda banda. Parabéns a todos os integrantes da 
banda que é formada pelos seguintes músicos/artistas: ADRIANO 
NOGUEIRA CAVINI; CARLOS RENATO RODRIGUES SANCHES; 
LÚCIO FRANCISCO SANT’ANNA; SILVIO HENRIQUE QUAR-
TUCCI; KLEBER AUGUSTO MIRAS MELENCHON LAMAS; RA-
FAEL GARCIA ORNELAS.
-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. JOSELYR BENEDITO 
COSTA SILVESTRE, Prefeito Municipal, para que ENCAMINHE ao 
Setor Competente Cópia do Ofício da Santa Casa de Misericór-
dia de Avaré, assinado pelo Sr. Álvaro Costa de Oliveira, Ouvidor. 
Salienta que a Santa Casa está concluindo a obra de adequação 
e ampliação da Unidade de Hemodiálise, situada na Avenida Pi-
nheiro Machado, 1000, antigo Prédio do Pronto Socorro Municipal 
e devido ao grande número de pacientes e acompanhantes que 
se utilizaram desses serviços, com o fim de atender à solicitação 
desta instituição e de seus usuários, SOLICITO COM URGÊNCIA A 
INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADES EM FRENTE 
AO NOVO PRÉDIO DE HEMODIÁLISE, PARA A PREVENÇÃO DE 
POSSÍVEIS ACIDENTES, ALÉM DE SINALIZAÇÃO, COMO FAI-
XAS DE PEDESTRE, PLACAS E DEMAIS SINALIZADORES QUE 
POSSAM BENEFICIAR OS PACIENTES, ACOMPANHANTES E 
FUNCIONÁRIOS EVITANDO PROBLEMAS FUTUROS.

Jairo Alves de Azevedo
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhora DAMIANA PAIVA NEVES, ocor-
rido em Avaré, no dia 19 de novembro do corrente, fato esse que 
causou grande consternação perante aos familiares e amigos, uma 
vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à 
família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do deliberado em Ple-
nário seja cientificada a família enlutada, através de seu esposo 
João Roque Stati e seus filhos, Juan, Elisangela, Grasiele, e Aman-

da, genros, nora, netos e demais parentes, à Av. Pinheiro Machado 
n° 201 – Bairro: “Jardim São Paulo”, transmitindo-lhes ao mesmo 
tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo in-
fausto e doloroso acontecimento.
-que sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre e o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito) 
para que através deste, analise a possibilidade de realizar a pintura 
de faixas de sinalização de solo na Rua Teodoro Colela esquina 
com a Av. João Vitor de Maria no bairro Vila Martins. No local já 
ocorreu vários acidentes pela falta de sinalização. Solicito com má-
xima urgência uma análise da situação, também peço para que o 
responsável nos dê um parecer sobre o assunto.
-para que sejam oficiados o COMUTRAN e a SECRETARIA DE 
OBRAS E SERVIÇOS. Solicito através deste para que os órgãos 
competentes citados acima compareçam no local e analisem a pos-
sibilidade de executar à instalação de uma placa de “PARE” ou uma 
placa “DÊ A PREFERÊNCIA”, Na Av. Emilio Figueiredo defronte ao n° 
15 no Bairro Jardim Tropical; os veículos passam em alta velocidade 
e existe uma rotatória no local onde o fluxo de veículos é de bastante 
movimento, ocorrendo um enorme risco de acidentes. Através deste 
solicito com máxima urgência uma análise da situação.

Luiz Claudio da Costa
- à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JORGE LUIZ DA 
SILVA, ocorrido em Avaré, no dia 11 de novembro de 2021, fato 
esse que causou grande consternação perante aos familiares e 
amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente 
que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do delibe-
rado em Plenário, seja cientificada a família enlutada, através da 
sua esposa, a Senhora ANGELA CRISTINA TACONHA, seus filhos 
WASHINGTON LUIZ DA SILVA e WELLINGTON LUIZ DA SILVA 
na Rua Rio Grande do Norte nº 619 – Bairro: Vila Nova, Avaré / 
SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos 
de pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais,  De autoria do VEREADOR LUIZ CLÁUDIO 
DA COSTA, que seja oficiado Senhor Prefeito Municipal, Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que através do setor competente 
da Municipalidade, mais precisamente a Secretaria de Serviços, 
que realize de imediato a limpeza da mata ciliar que margeia o RI-
BEIRÃO RANCHO ALEGRE – BAIRRO SÃO JUDAS em toda sua 
extensão, tendo em vista que, o mato alto está facilitando a criação 
de animais peçonhentos, tais como cobras, escorpiões, aranhas de 
grande porte, além de prejudicar o escoamento regular do Riacho. 
Cientifique-se: SR. CELSO PAGANELI , Rua ROSA TREVISAN, 55  
Bairro Vila São Judas Tadeu   Avaré-SP  - CEP 18700-110.

Magno Greguer
-que seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito (COMU-
TRAN) para que realize o estudo para colocação de redutor de 
velocidade/lombada na rua Luiz Carlos Montebugnoli Chaim nas 
imediações do número 372, Bairro Vila Operária. Cientifique-se o 
sr. Alexandre, rua Luiz Carlos Montebugnoli Chaim, número 356, 
Bairro Vila Operária.
-que seja oficiado ao Departamento municipal de Trânsito (DEMU-
TRAN) para que realize o estudo da rua são Marcos, Bairro Alto 
Boa Vista, se existe a possibilidade de colocar de um lado da rua 
placas de proibido estacionar e parar, pois no local a rua é menor 
(estreita). Moradores do local reclamam quando carros param em 
ambos os lados não conseguem entrar na sua garagem, cami-
nhões e caminhonete não passam no local.  Cientifique-se o Sr.o 
.Luiz Eduardo, rua São Marcos,  número 58   Bairro  Alto Boa Vista.
-que seja oficiada à C.C.R. SP VIAS, para que estude a possibilida-
de da instalação de redutores de velocidades/lombadas a cada 500 
metros na SP 255, precisamente em toda as imediações do bairro 
costa azul, desde o início do bairro até o início da ponte, para que 
evite acidentes como ocorrido a alguns dias atrás fazendo vítimas 
fatais. Várias cidades do mato grosso fizeram a instalação dos cita-
dos redutores melhorando muito o trânsito do local e a segurança.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 13 /2021
Referente: Prorrogação por mais 12 (doze) meses e reajuste 
de 1,94% ao valor do Contrato nº 13/2018 – Pregão Presencial 
05/2018 – Processo 16/2018. 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA - EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços profissionais especializados de suporte técnico, forneci-
mento de licença de uso por tempo determinado, com a implan-
tação e disponibilização de sistemas informatizados nas áreas de 
Folha de Pagamento, Contabilidade Pública, Patrimônio, Almoxari-
fado, Compras e Gestão de Frota, conforme anexo II do Instrumen-
to convocatório. 
Valor: 76.550,04 (setenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais 
e quatro centavos) para um período de 12 (doze) meses, sendo o 
valor mensal de R$ 6.379,17 (seis mil, trezentos e setenta e nove 
reais e dezessete centavos) 

Data da assinatura: 09/11/2021

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

A U T O R I Z A Ç Ã O 

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador, Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, Autoriza a abertura de DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO para a aquisição e instalação de equipa-
mentos de CFTV, o processo tem por finalidade complementar a 
vigilância convencional na defesa ao Patrimônio desta Edilidade, 
bem como a segurança dos servidores, da comunidade e demais 
pessoas em geral que se utilizam das instalações da Câmara de 
Avaré. para utilização da Câmara de Vereadores da Estância Tu-
rística de Avaré, no valor de R$ 8.616,36 (oito mil, seiscentos e 
dezesseis reais e trinta e seis centavos), para uso desta casa.
As despesas decorrentes da presente solicitação serão 
empenhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-4.4.90.52.33-14.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 22 de no-
vembro de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 14/2021 – Processo 
20/2021, para a empresa SEM LIMITES SERVIÇOS E COMÉR-
CIO DE ARTIGOS DE SEGURANÇA EIRELI, visando a aquisição 
e instalação de equipamentos de CFTV, para utilização da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, com fulcro no artigo 
24, inciso II da Lei n.º 8.666/93 c/c Decreto Federal 9412/2018.
Valor total estimado da contratação: de R$ 8.616,36 (oito mil, seis-
centos e dezesseis reais e trinta e seis centavos).
As despesas decorrentes da presente solicitação serão 
empenhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-4.4.90.52.33-14.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 22 de 
novembro de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

A U T O R I Z A Ç Ã O 

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador, Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, Autoriza a abertura de DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO para a contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços no ramo de construção civil para 
realização de projeto da obra de reforma e ampliação na sede da 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, o processo 
tem por finalidade manutenção e ampliação predial desta Edilidade, 
bem como a segurança dos servidores, da comunidade e demais 
pessoas em geral que se utilizam das instalações da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré, no valor de R$ 30.800 
(trinta mil e oitocentos reais),para uso desta casa.
As despesas decorrentes da presente solicitação serão 
empenhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.99-13
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 24 de no-
vembro de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 15/2021 – Processo 
21/2021, para a empresa LUCAS VINÍCIUS DE OLIVEIRA CONS-
TRUÇÕES, visando a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços no ramo de construção civil para realização 
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de projeto da obra de reforma e ampliação na sede da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré, com fulcro no artigo 24, 
inciso I da Lei n.º 8.666/93 c/c Decreto Federal 9412/2018.
Valor total estimado da contratação: de R$ R$ 30.800 (trinta mil e 
oitocentos reais).
As despesas decorrentes da presente solicitação serão 
empenhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.99-13
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 24 de 
novembro de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

TERMO DE ADOÇÃO
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SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE REC. HUMANOS/DEPTO.DE 
PESSOAL

Notificação - Processos/expedientes conclusos 
para ciência  

Notificação do(s) despacho (s), dos processos/ expedientes abaixo 
relacionados, conclusos, à disposição para ciência dos interessa-
dos, no Departamento de Recursos Humanos /Depto. de Pessoal, 
de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, a saber:                                                                                                                                    

Requerente – Nome   Ana Paula Cardoso
Nº Processo   *
Nº Protocolo e/ou outro documento 13933/21
Situação    Manifestação do setor 
competente:  “avaliação requerida será discutida na próxima reu-
nião da CPRF, agendada para o dia 15/12/21, e por ora, manter 
a restrição conforme publicação no semanário oficial 1036, de 
16/10/21”.

Data: 22/11/2021

Despacho – Indeferimento/autorização de nomea-
ção/posse/exercício

Edital de Convocação :065/2021 – publicação 01/10/2021
Interessado : ANDREZA APARECIDA CARVALHO CRUZ PEROTO

Considerando, informações do DESS, exarada na CI 648982/2021, 
que a candidata não compareceu a perícia admissional;
Considerando artigo 38 da Lei 315/95 “Art. 38. A posse em cargo 
público dependerá de prévia inspeção médica oficial.”
Indefiro autorização de nomeação/posse/exercício, smj, face óbice 
as regras do Edital do Concurso Publico 003/2019, Edital de con-
vocação nº 065/2021, cargo de Oficial de Manutenção e Serviços 
da Prefeitura do Município da Estância Turística de Avaré e Artigo 
nº 41 da Lei nº 315/95.
Dê-se ciência ao interessado.                                                                                    
Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classificado.
Estância Turística de Avaré, aos 22 de Novembro de 2021.

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO/EXPEDIENTE 315/2021
Interessado : THAIS CARDOSO DE MATOS
Assunto :Postergação de posse/exercício

Considerando análise dos documentos juntados ao processo/ex-
pediente nº 315/2021, 
Considerando Artigo nº 381 da Lei nº 315/95, somente poderá ser 
empossado “aquele que for julgado apto físico e mentalmente para 
o exercício do cargo”;
Considerando que a requerente não passou perícia nem entrou 
em efetivo exercício, face a estar em gozo de licença maternidade 
desde 01/09/2021,
Considerando as disposições legais previstas na Lei nº 315/95 e 
Lei 2146/2017
DEFIRO em condição resolutiva a postergação da posse, até o fi-
nal da licença maternidade, em 01/01/2022, nos termos do §1º, 
Artigo 66, Lei 2.146/2017.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.

Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Novembro de 
2021.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 075/2021 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/21 E 6123/21 , considerando exoneração de Magda Apa-
recida Nunes Pereira e Erica Alessandra Guilherme Veiga e não 
comparecimento do 37º classificado,  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, prorrogado pelo Decreto 
6206/2021, publicado em 23/03/2021,para o cargo/função de MO-
NITOR, 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 dos  documen-
tos abaixo descritos, sito a  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.

CARGO: MONITOR 
Classificação Nome
38  JOSELY VALESI
39  ELIANE PIZZIGATTI DINIZ DE ALMEIDA

Estância Turística de Avaré, aos 26 de Novembro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  MONITOR

DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende em executar tarefas 
DO CARGO  sob supervisão, serviços de aten 
(L.C. 127/2010)   dimento às crianças em suas ne-
cessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação, 
garantindo seu bem-estar, adaptação e desenvolvimento físico e 
mental, bem como monitorar jovens e adultos em unidades escola-
res, ou de desenvolvimento de programas sociais. Executa tarefas 
afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO  ENSINO FUNDAMENTAL COM 
(L.C. 126/2010)   PLETO
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pela Secretária 
Municipal De Assistência e Desenvolvimento 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 comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– conclusão de Ensino Fundamental Completo
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 inter-
net) 
01    certidão de ações cíveis e criminais 
(TJ)
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 apre-
sentar 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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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 076/2021
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020,  conside-
rando justificativas contidas no Ofício 268/2021/SMS e exoneração 
de Patricia de Campos Nackamura, Athus Bagagli Bastos e apo-
sentadoria de Roseneide Marcusso, e desistência do 72º classifi-
cado, 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 AGENTE ADMINISTRATIVO, 
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 dos 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, exa-
mes médicos e entrega da documentação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação  Nome
73º   BRUNO DIANA DA SILVA 

Estância Turística de Avaré, aos 26 de Novembro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  AGENTE ADMINISTRATIVO 

ATRIBUIÇÃO  Compreende em executar serviços 
LC 188/2013   de apoio nas áreas administrativas, 
financeiras, logísticas e recursos humanos das diversas unidades 
administrativas; classificar documentos diversificados e correspon-
dência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e digitação 
em programas específicos, prestação de informações de proces-
sos, arquivo, atendimento ao publico em geral; executar atividades 
auxiliares de classificação e catalogação de manuscritos, livros, 
periódicos e outras publicações; planejar , organizar e executar ati-
vidades pertinentes ao centro de documentação e arquivo da mu-
nicipalidade, verificando a legislação quanto ao tempo correto para 
arquivo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas afins de-
signadas pelo superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo e conheci-
mento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO Local a ser determinado pela Se-
cretária Municipal da Educação

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 comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos, RG e CPF 
dos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para 
I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) 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 apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 077/2021
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020, con-
siderando exonerações e falecimento dos servidores ocorrido no 
exercício de Rosemary de Sousa Faustino, Isabel Cristina de An-
drade e Sueli Ribas Reis, bem como não andamento no processo 
admissional do 15º classificado, CONVOCA, os classificados do 
Concurso Publico 003/2019, homologado através do Decreto nº 
5560, de 15/08/19, publicado em 16/08/2019, no Semanário Ofi-
cial Eletrônico e Homologação Complementar Decreto 6485/2021, 
publicado em 24/09/2021, para o cargo/função de OFICIAL DE MA-
NUTENÇÃO E SERVIÇOS, 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, mu-
nidos dos documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande do 
Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimen-
to admissional, nomeação, exames médicos e entrega da docu-
mentação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação  Nome
24   JESSICA LUCIA MORAES
25   JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA
27   LUCIANA GEORGINA BERNAR 
   DO COUTINHO DA SILVA
28   TATIANE APARECIDA FERNAN 
   DES DOS ANJOS
*26 – Reprovado - TAF

Estância Turística de Avaré, aos 26 de Novembro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  OFICIAL DE MANUTENÇÃO E  
   SERVIÇOS
DESCRIÇÃO  Compreende as atividades que se 
DO CARGO   destinam a executar serviços de 
(L.C. nº 188/2013)   apoio operacional (capinação, con-
servação de estradas rurais, praças, parques e jardins, ruas, ave-
nidas, varrição e coleta de lixo, carregar e descarregar materiais, 
preparar sepultura , abrindo e fechando covas) e de manutenção 
(limpeza interna e externa, em geral, nos prédios municipais) e ou-
tros relacionados a área de atuação, para atender as necessidades 
da administração municipal e  manter as condições de higiene e 
conservação.
REQUISITO  Ensino Fundamental incompleto – 
mínimo 4ª série 
CARGA HORÁRIA  40 horas semanais / 08 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 comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado
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 inter-
net) 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 apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

circumpercursos HUMANOS/DEPTO.DE PESSOAL

Notificação - Processos/expedientes conclusos 
para ciência  

Notificação do(s) despacho (s), dos processos/ expedientes abaixo 
relacionados, conclusos, à disposição para ciência dos interessa-
dos, no Departamento de Recursos Humanos /Depto. de Pessoal, 
de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, a saber:                                                                                                                                    

Requerente – Nome   Gabriela Atanazio
    Zandona
Nº Processo   208/2020
Nº Protocolo e/ou outro documento 5105/2020
Situação    Concluso para ciência 
do     interessado

Data: 26/11/2021
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Atletas de Avaré 
participaram entre 15 
e 17 de novembro do 
Campeonato Brasileiro 
de Atletismo organiza-
do pela Confederação 
Brasileira de Desportos 
para Defi cientes Inte-
lectuais (CBDI). 

A competição acon-
teceu no Centro Para-
límpico Brasileiro, na 
capital paulista, e reu-

Dupla de Avaré é destaque em campeonato de atletismo paralímpico
Atletas contribuíram para resultado positivo obtido por equipe regional

niu 17 equipes vindas 
de 7 estados.  

Os avareenses Jés-
sica Luzia de Oliveira e 
Washington Luiz Jus-
tino integram a sele-
ção regional intitulada 
Fundação Barra Bonita 
de Ensino (FunBBe) e 
contribuíram para o re-
sultado positivo.  

“O grupo sagrou-
-se campeão brasileiro 

de atletismo e se tor-
nou a principal equipe 
da categoria”, afi rma 
a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, que 
disponibilizou o trans-
porte aos atletas.   

A dupla que repre-
sentou a Estância Turís-
tica de Avaré foi acom-
panhada pelo técnico 
Frank Júnior Luciano de 
Almeida. 

ESPORTE

A equipe avareense 
de natação sagrou-se 
campeã na categoria 
3000 metros durante 
a 8ª etapa do Circuito 
Paulista de Travessias 
Aquáticas.  

A competição foi 
realizada no domingo, 
21, em Bertioga, litoral 
paulista. Os atletas de 
Avaré também con-

Natação avareense 
tem conquista
histórica em circuito 
paulista em Bertioga

Equipe sagrou-se campeã na categoria 3000 metros  
quistaram o 3º lugar 
nas modalidades 1000 
metros e 500 metros. 

Os competidores 
contaram com o apoio 
da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, que 
disponibilizou o trans-
porte.  

“A equipe encerra o 
circuito como campeã, 
uma conquista inédita 

para a natação avare-
ense”, afi rma o técni-
co Sandro Oliveira da 
Cunha. 

Os atletas também 
disputaram em cate-
gorias individuais. A 
classifi cação completa 
pode ser conferida no 
site http://www.gaivo-
taseventos.com.br/v2/
Ranking/Piscinas/.

Resultados individuais 
Ainda segunda a 

pasta, Jéssica fi cou em 
2º lugar na modalida-
de 4x400 metros e em 
3º lugar nas categorias 
400 metros e 4x100 
metros. 

Já Washington pe-
gou a 2ª colocação na 
modalidade 4x400 me-
tros e fi cou com a 3ª na 
categoria 4x100 metros. 

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré 
lançou um serviço de 
recadastramento vo-
luntário eletrônico.   

A ferramenta permi-
te que o morador atua-
lize seus dados no setor 
tributário. A proposta é 
melhorar a comunica-

Prefeitura de Avaré
lança serviço de reca-
dastramento eletrônico
Proposta é facilitar comunicação entre
morador e administração municipal

UTILIDADE PÚBLICA

ção entre administração 
municipal e o munícipe, 
facilitando processos e 
agilizando demandas 
dos moradores.  

O cadastro é feito 
pelo site avare.sp.gov.
br. Basta navegar até a 
área Acesso Rápido, na 
parte inferior da plata-

forma eletrônica, e cli-
car no botão Recadas-
tramento Voluntário. 

Vantagens 
Depois da atualiza-

ção, o morador terá a 
vantagem de receber o 
IPTU e outros tributos 
por e-mail, entre outras 
facilidades. 
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SERVIÇOS

A Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré promoveu du-
rante a semana mais uma eta-
pa da Operação Tapa-buracos.

Porto Seguro, Jardim Bo-
tânico e Ipiranga foram os 
bairros que passaram pela 
intervenção da Secretaria de 
Serviços.

Prefeitura de Avaré executa mais
uma fase da Operação Tapa-buracos
Porto Seguro, Jardim Botânico,
Ipiranga e Barra Grande passaram 
por intervenção

A vicinal que dá acesso 
ao povoado de Barra Grande 
também foi recuperada pela 
pasta nesta fase.

A Secretaria de Serviços 
mantém um cronograma 
permanente de manutenção 
da infraestrutura rural e ur-
bana de Avaré.

A Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré deu início à 
revitalização da hoje chama-
da Ponte Inglesa, situada no 
bairro rural Andrada e Silva. 

A intervenção da Secreta-
ria de Serviços inclui a subs-
tituição do madeiramento 
deteriorado na base da es-
trutura, além de pintura. 

Frequentemente visitada 
por turistas e utilizada por 

Construída no século XIX, Ponte Inglesa passa por revitalização
Estrutura de ferro que fez parte da
antiga Sorocabana fi ca na zona rural

moradores da localidade, 
a ponte instalada por volta 
de 1895 sobre o Rio Novo, 
importada da Inglaterra, fez 
parte do leito da antiga Es-
trada de Ferro Sorocabana. 

Ela é formada por um 
conjunto de treliças, caracte-
rística da arquitetura inglesa 
empregada na construção de 
estradas de ferro.
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CULTURA

O Fundo Social de Soli-
dariedade cadastra idosos e 
crianças com deficiência in-
telectual para as vagas rema-
nescentes do Auxílio-Fralda.

Há 91 vagas disponíveis 
para idosos com dificuldades 
de locomoção. 

É preciso apresentar pres-

Fundo Social anuncia cadastro para vagas 
remanescentes do Auxílio-Fralda
Benefício é voltado para idosos e crianças com defici-
ência intelectual; é preciso apresentar laudo médico

SOLIDARIEDADE

crição médica, RG e CPF do 
paciente e do responsável e 
comprovante de residência 
atualizado.

Há ainda 40 vagas rema-
nescentes para o cadastro 
de crianças com deficiência 
intelectual. É exigido laudo 
médico e RG e CPF do pa-

Começa oficialmente no 
domingo, 28 de novembro, 
mais uma edição da Feira Po-
pular do Livro. O evento tem 
apoio da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Cultura.  

A atração no Largo São 
João oferece livros a partir 
de R$ 10. Cerca de 2 mil tí-
tulos das principais editoras 
e distribuidores do país serão 
comercializados com des-
contos que chegam a 80% 
do valor de capa. 

A proposta é garantir o 
acesso à leitura. O atendi-
mento ao público é das 9 às 
20 horas. 

Largo São João recebe nova 
edição da Feira Popular do Livro
Com atendimento ao público das 9 
às 20 horas, evento segue até 19 de 
dezembro

O catálogo traz filosofia, 
literatura, mangá, HQ, infan-
tis e culinária, entre outros 
temas. “É possível encontrar 
ainda livros didáticos a pre-
ços acessíveis, o que já ga-
rantiu elogios por parte dos 
sistemas de ensino locais”, 
ressalta a Cultura. 

Outro benefício para a ci-
dade é a doação de livros à 
Biblioteca Municipal que a 
Feira Popular do Livro faz a 
cada edição, continua a pas-
ta. A última feira foi realizada 
em junho.  

Protocolos sanitários como 
o uso de máscara e álcool em 
gel permanecem obrigatórios, 
ressalta a organização. 

ciente e do responsável, bem 
como o comprovante de re-
sidência atualizado.

O Fundo Social fica na Rua Rio 
Grande do Sul, nº 1842. O atendi-
mento ao público é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17h.

Outras informações pelo 
telefone (14) 3731-2658.
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Marketing digital é tema de 
palestra gratuita do Sebrae
Objetivo é apresentar ferramentas para ajudar 
empreendedor a aumentar vendas

OPORTUNIDADEUTILIDADE PÚBLICA

O Sebrae Aqui pro-
move em Avaré na 
quinta-feira, 2 de de-
zembro, uma palestra 
gratuita sobre Marke-
ting Digital.  

O objetivo é apre-
sentar ferramentas 
úteis para ajudar o em-
preendedor a aumentar 
suas vendas. 

As vagas são limita-
das. A inscrição deve ser 
feita pelo link https://
bit.ly/palestra_markdig. 

A exposição aconte-
ce das 19 às 21 horas no 
auditório da Associação 
Comercial, Industrial e 
Agropecuária de Avaré 

(ACIA). O endereço é 
Rua Rio de Janeiro, nº 
1640, no centro. 

A iniciativa é uma 
parceria entre o Serviço 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Estão abertas até 30 
de novembro as inscri-
ções para o curso de 
Excel Avançado. Gratui-
ta, a capacitação é mi-
nistrada pelo Senai em 
parceria com a Prefeitu-
ra da Estância Turística 
de Avaré, por meio da 
Secretaria Municipal de 

Curso gratuito de Excel avançado
está com inscrições abertas até dia 30
Parceria com o município, capacitação oferecida pelo Senai oferece turmas à tarde e à noite

Indústria, Comércio, Ci-
ência e Tecnologia.

As aulas acontecem 
de 6 a 17 de dezem-
bro, das 13 às 17 horas 
(Turma 1) e das 18 às 
22 horas (Turma 2), na 
Casa do Cidadão (Rua 
Bahia, nº 1580, no cen-
tro de Avaré). A carga 

horária é de 40 horas. 
As vagas são limita-

das. Interessados de-
vem se dirigir ao Centro 
de Atendimento ao Tra-
balhador e Empreen-
dedor (Cate) localizado 
na Casa do Cidadão. O 
atendimento ao públi-
co é segunda a sexta-

-feira, das 9 às 16 horas. 
É preciso ter no mí-

nimo 14 anos e com-
provar conhecimentos 
ou experiência anterior 
em Microsoft Excel Bá-
sico, seja em cursos, no 
trabalho ou em meios 
informais. 

Os documentos 

solicitados são o RG, 
CPF, comprovante de 
residência e Histórico 
Escolar (Ensino Funda-
mental).

O Curso de Aperfei-
çoamento Profissional 
Excel Avançado tem 
por objetivo o desen-
volvimento de compe-

tências para elaborar 
planilhas automatiza-
das, utilizando funções 
aninhadas, controles de 
formulário, importação 
de dados, gravação de 
macros, considerando a 
organização e proteção 
dos dados, entre outros 
pontos. 

Quem prestou o 
Serviço Militar ou pas-
sou para a reserva nos 
últimos cinco anos 
precisa se apresentar à 
Junta de Serviço Militar 
entre 1º de dezembro e 
31 de janeiro de 2022. 

Os dados também 

Junta Militar: apresenta-
ção da reserva começa 
em 1º de dezembro
Dados também podem ser atualizados pelo site
www.exarnet.eb.mil.br

podem ser atualizados 
pelo site www.exarnet.
eb.mil.br. 

A apresentação pela 
internet poderá ser reali-
zada durante o ano todo. 

Porém, se realizada 
fora do prazo, incorre-
rá em multa conforme 

previsto na Lei do Ser-
viço Militar. 

A Junta de Serviço 
Militar fica na Casa do 
Cidadão (Rua Bahia, nº 
1580, no centro). Outras 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone 
(14) 3733-7014. 

Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), a Prefei-
tura da Estância Turística 
de Avaré e a ACIA. 
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AVISO DE EDITAL

REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 015/2021 – 
PROCESSO Nº. 363/2021
Objeto: Concessão para uso e exploração remunerada do Lago do 
Horto Municipal.
Data de Encerramento: 05 de janeiro de 2022 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 05 de janeiro de 2022 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, 22 de novembro de 2.021 – Olga 
Mitiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamen-
to de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 256/21 – PROCESSO Nº. 437/21
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos 
e mobiliários para atender todas as Unidades pertencentes a Se-
cretaria Municipal de Educação
Recebimento das Propostas: 03 de dezembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 15 de dezembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 15 de dezembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 15 de dezembro 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, 23 de novembro de 2.021 
– Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 267/21 – PROCESSO Nº. 451/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Aquisição de móveis de escritório para o Ambulatório DST/AIDS
Recebimento das Propostas: 01 de dezembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 13 de dezembro de 2.021 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 13 de dezembro de 2.021 às 08h10 min.
Início da Sessão de Disputa de Lances: 13 de dezembro 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, 18 de novembro de 2.021 
– Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 268/21 – PROCESSO Nº. 453/21
ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de materiais para 
adequação de acessibilidade dos Departamentos da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Recebimento das Propostas: 02 de dezembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 14 de dezembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de dezembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 14 de dezembro de 2.021 
às 10 horas
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, 18 de novembro de 2.021 
– Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 269/2021 – PROCESSO Nº. 461/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de sila-
gem de milho
Recebimento das Propostas: 29 de novembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 09 de dezembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 09 de dezembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09 de dezembro de 2.021 
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 26 de novembro de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2021 – PROCESSO Nº 438/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização 

de plantões médicos de urgência e emergência no Pronto Socorro 
Municipal.
Data de Encerramento: 09 de dezembro de 2.021 das 08h30min às 
09 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de dezembro de 2.021 às 09 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 26 de novembro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 159/21 – PROCESSO N° 284/21
Considerando a Comunicação Interna nº 649552 da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços; referente à solicitação de impugnação ao Edital e 
Pedido de Liminar – Suspensão; Considerando despacho do Tribunal 
de Contas; referente o Pregão em epígrafe, motivo pelo qual, o Se-
nhor CESAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, DETER-
MINA a rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no site: 
www.avare.sp.gov.br e www.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 09 de dezembro de 
2.021, às 14 horas, para início da sessão. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 19 de novembro de 2021.

TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº. 518/2021 REFERENTE AO PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 053/2021 – PROCESSO Nº. 425/2021
Considerando um lapso do Departamento de Licitações, o Senhor 
ROSLINDO WILSON MACHADO, Secretário Municipal de Saúde 
da Estância Turística de Avaré, no uso de suas atribuições legais, 
DETERMINA a rerratificação do edital em epígrafe, nos moldes a 
serem conferidos através do site www.avare.sp.gov.br.
Data de Encerramento: 14 de dezembro de 2.021 às 09h30min, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de dezembro de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 26 de novembro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira Oficial.
TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº. 519/2021 REFERENTE AO PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 054/2021 – PROCESSO Nº. 426/2021
Considerando um lapso do Departamento de Licitações, o Senhor 
ROSLINDO WILSON MACHADO, Secretário Municipal de Saúde 
da Estância Turística de Avaré, no uso de suas atribuições legais, 
DETERMINA a rerratificação do edital em epígrafe, nos moldes a 
serem conferidos através do site www.avare.sp.gov.br.
Data de Encerramento: 15 de dezembro de 2.021 às 09h30min, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 15 de dezembro de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 26 de novembro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira Oficial.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das 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 WHITE 
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, referente a contratação de 
empresa especializada para o serviço de recargas, locação e assis-
tência técnica de tanque criogênico e oxigênio líquido medicinal para o 
Pronto Socorro Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 167/2021 
– Processo nº. 298/2021. Homologado em: 03/11/2021.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das 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 RIMACRI 
COMERCIAL LTDA ME, referente ao registro de preços para eventual 
fornecimento futuro de material médico hospitalar – sistema de acesso 
vascular intraósseo com o comodato de perfurador para uso no Pronto 
Socorro Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 184/2021 – Pro-
cesso nº. 316/2021. Homologado em: 16/11/2021.

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 as em-
presas R. MARTINS PAPELARIA ME (ITENS 01, 15, 16, 53 e 54), 
SALVI, LOPES & CIA LTDA ME (ITEM 37), SNOP CORRELATOS 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME (ITENS 14 e 52), S.V. BRA-
GA IMPORTADORA EIRELI ME (ITENS 21, 22, 23, 59, 60 e 61), 

MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA 
ME (ITENS 30 e 68), PRIMUS MAGAZINE LTDA ME (ITENS 03, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 32, 36, 38, 46, 49, 70, 72, 73, 
74, 75 e 76), LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU-
TICOS LTDA (ITENS 28 e 34), DELTA DISTRIBUIDORA COMER-
CIAL LTDA EPP (ITEM 39), VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAL MÉDICO E ODONTO LTDA EPP (ITENS 02, 40, 44, 
45 e 47), ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP (ITENS 17, 18, 20, 29, 
55, 56, 58 e 67), INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA MACATUBA EIRELI ME (ITENS 04, 19, 24, 25, 26, 27, 
31, 33, 35, 41, 42, 43, 48, 50, 51, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 69 e 71), re-
ferente ao registro de preços para eventual fornecimento futuro de 
materiais de limpeza para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro 
Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 185/2021 – Processo 
nº. 317/2021. Homologado em: 09/11/2021.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas 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 as empresas 
BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME (Itens 01, 02, 
07, 08, 09, 10, 11, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 90), CIRÚR-
GICA UNIÃO LTDA (Itens 03, 04, 12, 13, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44), MEDIMPORT COMÉR-
CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (Itens 05, 06, 14, 
15 e 20), CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO LTDA (Item 16), LUMAR COMÉRCIO DE PRODU-
TOS FARMACÊUTICOS LTDA (Itens 17, 19, 24 e 26), CIRÚRGICA 
PLENA PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI EPP (Itens 18 e 
63), GARROTE & DA SILVA LTDA EPP (Itens 21, 22, 23, 66, 67 
e 68), RR MEDICAL EIRELI ME (Itens 36, 48, 57, 58, 60, 62, 69, 
87 e 89) e FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (Itens 
49, 50, 59, 61, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86 e 88), responsáveis pelo registro de preços para 
futuro fornecimento de material descartável para o Pronto Socorro 
Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico n° 218/21 – Processo n° 
370/21. Homologado em: 19/11/2021.

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 as em-
presas SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI EPP (ITENS 
01, 02, 03, 04 E 05) E RR MEDICAL EIRELI ME (ITEM 06), refe-
rente ao registro de preços para eventual fornecimento futuro de 
insumos para sistema de infusão de insulina ara atender mandado 
judicial, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 219/2021 – Processo nº. 
375/2021. Homologado em: 16/11/2021.

Itamar de Araújo – Secretário Municipal da Fazenda 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 PRIMUS 
MAGAZINE LTDA ME, responsável pelo fornecimento de caixas de 
arquivo morto neo imperial mod. A para Contabilidade, Tesouraria e 
Secretaria Municipal da Fazenda, relativa ao Pregão Eletrônico n° 
226/21 – Processo n° 385/21. Homologado em: 22/11/2021.

Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social 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 JDQ NOVAIS COMÉRCIO VA-
REJISTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI 
EPP (Item 02), responsável pelo fornecimento de veículo para o 
CDI (Centro Dia Idosos), relativa ao Pregão Eletrônico n° 227/21 – 
Processo n° 386/21. Homologado em: 23/11/2021.

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 empre-
sa MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPI-
TALARES LTDA ME, referente ao registro de preços para eventual 
fornecimento futuro de dieta enteral para o Programa Nutricional 
do Município e CASE, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 241/2021 – 
Processo nº. 414/2021. Homologado em: 16/11/2021.

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de 
Serviços 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 A. A. ZUB DISTRIBUIDORA e JCV CO-
MÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA – EPP, responsáveis pelo forneci-

LICITAÇÃO
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mento de material de construção, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
242/21 – Processo nº. 416/21. Homologado em: 23/11/2021.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 087/2021 – Processo nº. 452/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa ALFA & 
ÔMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, no valor total de R$ 
679.573,00 (seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta 
e três reais), objetivando a contratação de empresa responsável 
pelo fornecimento emergencial de medicamentos para pacientes 
atendidos pela da Rede Básica Municipal, com fulcro no artigo 24 
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
23 de novembro de 2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 088/2021 – Processo nº. 459/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à ASSOCIAÇÃO DOS FUN-
CIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DE AVARÉ, com valor total de R$ 
36.000,00 (Trinta e seis mil reais), objetivando a locação de imóvel 
comercial para atender as necessidades da Secretaria de Espor-
tes, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 18 de novembro de 2.021. Andréia 
Brisola Carvalheira – Secretária Municipal da Esportes da Estância 
Turística de Avaré.

Dispensa nº. 089/2021 – Processo nº. 460/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa RÁPIDO 
SUMARÉ LTDA, no valor total de R$ 279.720,00 (duzentos e seten-
ta e nove mil,setecentos e vinte reais), objetivando a contratação 
de empresa responsável pelo fretamento emergencial de 7 (sete) 
veículos convencional, com motorista para o transporte diário na 
área urbana da Estância Turística de Avaré, para atendimento da 
Secretaria Municipal de Educação, transporte por um período de 
02 (dois) meses, perfazendo um total de 642 km/dia e 25.650 km 
por 40 dias letivos, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de novembro de 
2.021. Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Munici-
pal de Educação da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 184/2021 – Processo nº. 316/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: RIMACRI COMERCIAL LTDA ME
Valor Global: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)
Objeto: registro de preços para eventual fornecimento futuro de mate-
rial médico hospitalar – sistema de acesso vascular intraósseo com o 
comodato de perfurador para uso no Pronto Socorro Municipal.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 16/11/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 185/2021 – Processo nº. 317/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI-
COS LTDA
Valor Global: R$ 5.306,25 (cinco mil trezentos e seis reais e vinte 
e cinco centavos)
Detentora: MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMEN-
TOS LTDA ME
Valor Global: R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais)
Detentora: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP
Valor Global: R$ 7.499,25 (sete mil quatrocentos e noventa e nove 
reais e vinte e cinco centavos)
Detentora: R. MARTINS PAPELARIA ME
Valor Global: R$ 70.753,75 (setenta mil setecentos e cinquenta e 
três reais e setenta e cinco centavos)
Detentora: SALVI, LOPES & CIA LTDA ME
Valor Global: R$ 20.999,25 (vinte mil novecentos e noventa e nove 
reais e vinte e cinco centavos)
Detentora: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI ME
Valor Global: R$ 35.030,00 (trinta e cinco mil e trinta reais)
Detentora: PRIMUS MAGAZINE LTDA ME
Valor Global: R$ 29.355,00 (vinte e nove mil trezentos e cinquenta 
e cinco reais)
Detentora: VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉ-
DICO E ODONTO LTDA EPP
Valor Global: R$ 24.310,00 (vinte e quatro mil trezentos e dez reais)
Detentora: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM-
PEZA MACATUBA EIRELI ME
Valor Global: R$ 83.115,50 (oitenta e três mil cento e quinze reais 
e cinquenta centavos)
Detentora: ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Valor Global: R$ 8.785,00 (oito mil setecentos e oitenta e cinco reais)
Detentora: SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA ME

Valor Global: R$ 60.200,00 (sessenta mil e duzentos reais)
Objeto: registro de preços para eventual fornecimento futuro de 
materiais de limpeza para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro 
Municipal.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 09/11/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 218/21 – Processo nº. 370/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME
Valor Global: R$ 70.848,50 (Setenta mil, oitocentos e quarenta e 
oito reais e cinquenta centavos)
Detentora: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Valor Global: R$ 37.830,00 (Trinta e sete mil, oitocentos e trinta reais)
Detentora: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES EIRELI
Valor Global: R$ 10.691,25 (Dez mil, seiscentos e noventa e um 
reais e vinte e cinco centavos)
Detentora: CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO LTDA
Valor Global: R$ 16.125,00 (Dezesseis mil, cento e vinte e cinco reais)
Detentora: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI-
COS LTDA
Valor Global: R$ 24.506,25 (Vinte e quatro mil, quinhentos e seis 
reais e vinte cinco centavos)
Detentora: CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES – 
EIRELI EPP
Valor Global: R$ 4.840,00 (Quatro mil, oitocentos e quarenta reais)
Detentora: GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Valor Global: R$ 15.050,00 (Quinze mil e cinquenta reais)
Detentora: RR MEDICAL EIRELI ME
Valor Global: R$ 6.515,00 (Seis mil, quinhentos e quinze reais)
Detentora: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Valor Global: R$ 52.341,25 (Cinquenta e dois mil, trezentos e qua-
renta e um reais e vinte e cinco centavos)
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material des-
cartável para o Pronto Socorro Municipal, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal da Saúde
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 19/11/2.021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 219/2021 – Processo nº. 375/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Valor Global: R$ 47.932,85 (quarenta e sete mil novecentos e trinta 
e dois reais e oitenta e cinco centavos)
Detentora: RR MEDICAL EIRELI ME
Valor Global: R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais)
Objeto: registro de preços para eventual fornecimento futuro de in-
sumos para sistema de infusão contínua de insulina para atender 
mandado judicial.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 16/11/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 241/2021 – Processo nº. 414/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALARES LTDA ME
Valor Global: R$ 26.246,00 (vinte e seis mil duzentos e quarenta 
e seis reais)
Objeto: registro de preços para eventual fornecimento futuro de die-
ta enteral para o Programa Nutricional do Município e CASE.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 16/11/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 242/21 – Processo nº. 416/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: A. A. ZUB DISTRIBUIDORA
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material de 
construção
Valor Global: R$ 318.356,30 (trezentos e dezoito mil, trezentos e 
cinquenta e seis reais e trinta centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 23/11/2021

EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 087/2021 – Processo nº. 452/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ALFA & ÔMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fornecimento 
emergencial de medicamentos para pacientes atendidos pela da 
Rede Básica Municipal
Valor Global: R$ 679.573,00 (seiscentos e setenta e nove mil, qui-
nhentos e setenta e três reais)
Data da Assinatura do Contrato: 23/11/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 088/2020 – Processo nº. 459/2020
Locatária: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locador: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL 

DE AVARÉ
Objeto: Locação de imóvel comercial para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal da Esportes.
Valor Global: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/11/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 089/2021 – Processo nº. 460/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RÁPIDO SUMARÉ LTDA
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fretamento 
emergencial de 7(sete) veículos convencional, com motorista para 
o transporte diário na área urbana da Estância Turística de Avaré, 
para atendimento da Secretaria Municipal de Educação, transporte 
por um periodo de 02 (dois) meses, perfazendo um total de 642 km/
dia e 25.650 km por 40 dias letivos
Valor Global: R$ 279.720,00 (duzentos e setenta e nove mil,sete-
centos e vinte reais)
Data da Assinatura do Contrato: 19/11/2.021

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 167/2021 – Processo nº. 298/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Objeto: contratação de empresa especializada para serviços de 
recargas, locação e assistência técnica de tanque criogênico e oxi-
gênio líquido medicinal para o Pronto Socorro Municipal
Valor Global: R$ 1.502.160,00 (um milhão, quinhentos e dois mil 
cento e sessenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 03/11/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 226/21 – Processo nº. 385/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PRIMUS MAGAZINE LTDA ME
Objeto: Aquisição de caixas de arquivo morto neo imperial mod. A 
para Contabilidade, Tesouraria e Secretaria Municipal da Fazenda
Valor Global: R$ 16.621,00 (Dezesseis mil, seiscentos e vinte e um reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/11/2.021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 227/21 – Processo nº. 386/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JDQ NOVAIS COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCU-
LOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP
Objeto: Aquisição de veículo para o CDI (Centro Dia Idosos), con-
forme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social
Valor Global: R$ 124.680,00 (Cento e vinte e quatro mil e seiscen-
tos e oitenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 23/11/2.021

TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/18 – PROCESSO N° 061/18 
(Contrato n° 112/18) fica aditado o valor de R$ 18.627,13 (dezoito 
mil e seiscentos e vinte e sete reais e treze centavos) com a em-
presa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA, o que corresponde 
aproximadamente 0,77% (zero vírgula setenta e sete por cento) do 
total do contrato, objetivando o fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão de obra para execução da construção 
de uma Creche Tipo I, Metodologia Convencional, através do Pro-
grama Pró Infância, rua João Nogueira – Avaré/SP. Assinatura do 
Termo Aditivo: 18/11/2.021.

TERMO DE ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 079/21 – PROCESSO N° 145/21 (Ata 
de Registro de Preços n° 124/21)
CONSIDERANDO a informação da empresa quanto a mudança do 
jornal a ser publicado, os atos praticados por este setor assinado 
pelo Secretário, conforme Decreto 4.813/17 e pela empresa deve-
rão ser rerratificados da seguinte maneira.
Onde se lia:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
(…)
Descrição  Publicação em jornal diário de grande circula-
ção no Estado de São Paulo. Jornal Escolhido: Agora SP
Un.  Cm/coluna
Qde  5.000
Valor Unitário R$ 25,00
Agora se leia:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
(…)
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Descrição  Publicação em jornal diário de grande circula-
ção no Estado de São Paulo. Jornal Escolhido: Folha de SP
Un.  Cm/coluna
Qde  5.000
Valor Unitário R$ 25,00
Ficam ratificados os demais termos da referida Ata de Registro de 
Preços.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 010/19 – PROCESSO N° 166/19 (Contrato n° 
236/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELLI, objetivando o fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão de obra para execução reforma 
e ampliação da UBS do Bairro Jardim Brasil, através do Ministério 
da Saúde – FNS Portaria nº1096 de 20 de abril de 2018, proposta 
113082950001/*18-007, com prorrogação do prazo de vigência até 
10 de janeiro de 2.022. Roslindo Wilson Machado – Secretário Mu-
nicipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 017/19 – PROCESSO Nº 229/19 (Contrato nº 345/19), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a 
empresa HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME, objetivan-
do a prestação de serviços de publicidade e marketing a serem 
realizados na forma de execução indireta, com a prorrogação do 
prazo de vigência contratual até 17 de novembro de 2.022, no valor 
global de R$ 326.682,84 (trezentos e vinte e seis mil e seiscentos 
e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Thais Francini 
Christino – Secretaria Municipal da Comunicação da Estância Tu-
rística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº074/14 – PROCESSO N°407/14 (Contrato n° 377/14), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré as senhoras 
LILIA FARIA FONSECA, LILIANA FONSECA GAMBINI e MÁRCIA 
FONSECA PIAGENTINI CRUZ, objetivando a locação de imóvel situ-
ado ao Largo Santa Cruz, n°41 – Jardim Santa Cruz, para instalação 
da Casa de Passagem, com prorrogação do prazo de vigência contra-
tual até 20 de maio de 2.022, no valor global de R$ 25.882,80 (vinte e 
cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos). Adriana 
Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO E REAJUSTADO o contrato na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020 – PROCESSO N° 334/2020 
(Contrato n° 178/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré e empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA, objetivan-
do o fretamento diário de 01(um) veículo tipo convencional, com ca-
pacidade mínima de 30 (trinta) lugares, com motorista, para trans-
porte de pacientes entre Avaré x Jaú x Bauru x Avaré, de segunda 
a sexta-feira, com saídas diárias as 03:30 horas, sem horário para 
retorno, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 27 de 
abril de 2.022, no valor de R$ 258.251,15 (duzentos e cinquenta e 
oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e quinze centavos). Ros-
lindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO a licitação na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº. 081/2021 – PROCESSO Nº 405/2021, objetivando 
a contratação de empresa especializada com o fornecimento de 
mão de obra, materiais, máquinas, equipamentos para serviço de 
recuperação asfáltica da Rua Joselyr de Moura Bastos – Jardim 
Paineiras, no acesso a Rua João Victor de Maria, conforme precei-
tua o artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 25/11/2021. Cesar 
Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de Serviços 
da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO a licitação na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº. 082/2021 – PROCESSO Nº. 406/2021, objetivando 
a contratação de empresa especializada com o fornecimento de 
mão de obra, materiais, máquinas, equipamentos para serviço de 
recuperação asfáltica (recapeamento) de diversas ruas do Bairro 
Brabancia, trecho I, conforme preceitua o artigo 49 da Lei 8.666/93. 
Revogado em: 25/11/2021. Cesar Augusto Luciano Franco Morelli 
– Secretário Municipal de Serviços da Estância Turística de Avaré.

FREA-FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE 
AVARÉ

CONCURSO PÚBLICO 01/2021
DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA: 05/12/2021

LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA 
OBJETIVA E DE REDAÇÃO

Local: Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Praça Pref. Romeu Bretas, 163 - Centro - Avaré-SP
Horário de início da prova: 13h00
Solicitamos aos candidatos que observem atentamente o item 10 
do Edital de Concurso Público 01/2021. Todos os candidatos deve-
rão comparecer ao local de prova utilizando máscaras de proteção 
facial contra a Covid-19 e fazer uso de álcool em gel. Observação: 
Não será permitida a entrada sem máscara e esta não será ofere-
cida pela Instituição. 

Sala 1
Candidatos aos cargos de: Auxiliar de Manutenção e Vigia Noturno
Sala 2
Candidatos ao cargo de: Escriturário: de Aidan Gabriel Nunes F. 
Soares a Luciana Aparecida N. Alvarenga
Sala 3
Candidatos ao cargo de: Escriturário: de Luís Gustavo Brezer a 
Victor Hugo S. Cassetari e candidatos aos cargos de: Técnico de 
Laboratório, Bibliotecário e Contador
Sala 4
Candidatos ao cargo de: Inspetor de Alunos: de Aline do Nascimen-
to Gomes a Jenifer de Oliveira Cabral
Sala 5
Candidatos ao cargo de: Inspetor de Alunos: de Jessica Soares de 
Camargo Marinho a Viviane Antunes Troia de Paula
Sala 6
Candidatos ao cargo de: Professor de Educação Infantil: de Ales-
sandra Aparecida Ramos a Lisandra Nascimento Queiroz
Sala 7
Candidatos ao cargo de: Professor de Educação Infantil: de Luzia 
dos Santos Mello a Vera Lucia Alves de Araujo

FREA-FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ
CONCURSO PÚBLICO 01/2021

Sala 8 
Candidatos ao cargo de: Professor de Ensino Fundamental Anos 
Iniciais: de Adriana Henrique de Souza a Katia Regina Benedicto 
Guerra
Sala 9
Candidatos ao cargo de: Professor de Ensino Fundamental Anos 
Iniciais: de Katia Regina Vollet Sila a Vivian Silva Rodrigues
Sala 10
Candidatos aos cargos de: Professor de Artes Educação Básica e 
Professor de Matemática Educação Básica
Sala 11
Candidatos aos cargos de: Professor de Espanhol Educação Bá-
sica, Professor de História Educação Básica, Professor de Física 
Educação Básica, Professor de Química Educação Básica, Profes-
sor de Inglês Educação Básica, Professor de Geografia Educação 
Superior, Professor de Filosofia Educação Superior, Professor de 
Física Educação Superior, Professor de Educação Física Educa-
ção Superior.

Avaré, 26 de novembro de 2021
Comissão Organizadora do Concurso Público 001/2021.

Fica REVOGADO a licitação na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº. 083/2021 – PROCESSO Nº. 410/2021, objetivando a 
contratação de empresa especializada com o fornecimento de mão 
de obra, materiais, máquinas, equipamentos para serviço de recu-
peração asfáltica (recapeamento) de diversas ruas do Bairro Bra-
bancia, trecho II, conforme preceitua o artigo 49 da Lei 8.666/93. 
Revogado em: 25/11/2.021. Cesar Augusto Luciano Franco Morelli 
– Secretário Municipal de Serviços da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº. 
203/21 – Processo nº. 342/21, objetivando o registro de preços 
para eventual aquisição futura de poste de concreto sextavado 
modelo São Paulo, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 19/11/2021. Cesar Augusto Luciano Franco Morelli 
– Secretário Municipal de Serviços.

Fica REVOGADO o Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 227/21 
– PROCESSO N° 386/21, objetivando a aquisição de veículos para 
o CREAS (Centro de Referência Especializada em Assistência So-
cial) e CDI (Centro Dia Idosos), conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tri-
bunal Federal. Revogado em: 23/11/2.021. Adriana Moreira Gomes 
– Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da 
Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 257/21 – PROCESSO Nº. 439/21, objetivando contratação 
de empresa para realização de exames de Baciloscopia de Escar-
ro, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
23/11/2021. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

FREA – FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL 
DE AVARÉ

CONCURSO PÚBLICO 01/2021
TERMO DE RETIFICAÇÃO DA LISTA DE INSCRIÇÕES INDEFE-

RIDAS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 
A Comissão Organizadora do Concurso Público nº 01/2021 vem, 
por este instrumento, RETIFICAR a Lista de Inscrições indeferidas.
Onde se lê: Inscrição nº 43 – Cargo: Professor da Educação In-
fantil,
Leia-se: Inscrição nº 73 – Cargo: Professor da Educação Infantil

Avaré, 26 de novembro de 2021. 

Luiz Mourato Neto
Presidente da Comissão do Concurso Público
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Supervisores e coordenadores 
pedagógicos de Jaú visitaram no úl-
timo dia 12 o Centro Pedagógico e 
Administrativo da Educação Especial 
(CPAEE).  

Em fase de implantação, o órgão 
ligado à Secretaria Municipal de Edu-
cação é responsável pela inclusão es-
colar de crianças com deficiência em 
Avaré. 

Na ocasião, os técnicos puderam 
conhecer o projeto e os primeiros re-
sultados alcançados pela Educação 
Especial no município.  

O órgão tem chamado a atenção 
de cidades da região. Supervisores e 
professores ligados à Secretaria Mu-

Técnicos da região visitam órgão muni-
cipal responsável pela inclusão escolar
Centro criado em fevereiro já apresenta resultados positivos, afirma a Secretaria Municipal 
de Educação  

nicipal de Iaras já haviam visitado o 
centro em setembro, quando tam-
bém puderam trocar experiências 
com os técnicos de Avaré. 

“Apesar de desafiador, principal-
mente em tempos de pandemia, o 
CPAEE representa o compromisso do 
município em garantir a toda criança 
o direito à educação”, afirma a pasta. 

Estrutura 
Criado em fevereiro por meio de 

decreto municipal, o órgão está loca-
lizado na escola municipal Vitor Lam-
parelli. 

Entre os resultados obtidos pelo 
CPAEE até o momento estão a Re-
gulamentação integral da Educação 

Especial em Avaré, a disponibilização 
de profissionais treinados em Libras 
para suporte a crianças com defici-
ência auditiva e a padronização do 
método de verificação de sinais de 
autismo entre matriculados nos Cen-
tros de Educação Infantil. 

Outra conquista é a Escola Per-
manente de Libras, que conclui em 
dezembro a primeira turma compos-
ta por profissionais da Educação, da 
Assistência Social e da APAE. 

Além disso, estão em fase implan-
tação um centro de atendimento 
para crianças com deficiência audi-
tiva e surdez e um modelo padroni-
zado para atendimento ao autista na 

rede municipal de ensino, entre ou-
tras ações.  

Equipe 
A equipe do CPAEE é formada por 

Ana Júlia Collela, coordenadora Téc-
nica Pedagógica da Educação Espe-
cial, e pelo diretor Luís Henrique da 
Silva. 

“Ana Júlia é especialista em au-
tismo e tem 12 anos de experiência 
em atendimento educacional espe-
cializado no município e no estado. 
Luís, por sua vez, é doutor em Edu-
cação Especial, tendo publicado arti-
gos científicos na Argentina, Cuba e 
Espanha, além do Brasil”, informa a 
Secretaria Municipal de Educação.

O Posto de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) divulgou na quinta-
-feira, 25 de novembro, as vagas de 
emprego disponíveis em Avaré. 
São elas:
Adesivador – 01 vaga 
Encarregado de governança - 01
Auxiliar de escritório - 01
Auxiliar de pedreiro - 01
Auxiliar de vidraceiro - 01
Caseiro (casal ) - 01
Costureiro  - 01
Cozinheiro - 01
Dedetizador - 01
Eletricista - 01

PAT: confira as vagas de emprego disponíveis em Avaré
Ofertas estão sujeitas à alteração sem qualquer aviso prévio

OPORTUNIDADE

Estampador de tecido - 01
Fonoaudiólogo - 01
Impressor filme plástico - 01
Jardineiro - 02
Marceneiro - 01
Mecânico de automóvel - 01
Mecânico (motor a diesel) -  01
Montador de estruturas  de aço e es-
quadrias – 02 vagas
Montador de móveis  - 01
Motorista entregador - 01
Operador de extrusora (filme plásti-
co) -01
Porteiro - 01
Recepcionista atendente - 02

Representante comercial  - 01
Serralheiro - 01
Vendedor interno – 01 vaga

Sujeitas à alteração
As vagas estão sujeitas à alteração 

sem aviso prévio conforme o preen-
chimento ou retirada das mesmas 
pelas empresas.

Empregador
É necessário o cadastro da empre-

sa ou pessoa física no endereço ele-
trônico empregabrasil.mte.gov.br ou 
diretamente no PAT para a disponibi-
lização de vagas e processo seletivo.

Candidatos
Já o candidato deve se cadastrar 

no site empregabrasil.mte.gov.br ou 
por meio do PAT. Os documentos ne-
cessários são o PIS, NIT, PASEP, Bolsa 
família, Cartão Cidadão, Carteira de 
Trabalho, RG, CPF e CNH.

É importante ainda que o candi-
dato mantenha seu cadastro atua-
lizado junto ao PAT, o que pode ser 
decisivo no processo de contratação.

Serviço
O PAT fica na Casa do Cidadão (Rua 

Bahia, nº 1.580, centro). Outras infor-
mações pelo telefone (14) 3732-1414.
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