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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais

Decretos

Decreto nº 6.379, de 15 de Julho de 2021
(Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Extraordinário que 
especifica e dá providências).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito 
da Estância Turística de Avaré, no uso de suas atribuições 
legais;

Considerando que a evolução mundial do COVID-19 
(Novo Coronavírus) demandou a realização de despesas 
imprevisíveis e urgentes para conter a escala da 
calamidade pública, nos termos do artigo 167, §3º, da 
Constituição Federal;

Considerando a Lei n 13.979, de 09 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência em saúde pública, de importância 
internacional, decorrente do Coronavírus - COVID - 19, 
responsável pela atual pandemia;

Considerando que o estado de calamidade pública 
restou reconhecido em âmbito nacional (Decreto 
Legislativo nº 6/2020 do Congresso Nacional), estadual 
(Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São 
Paulo), e municipal (Decreto Municipal nº 5.835, de 20 de 
maio de 2020);

Considerando que a leitura conjunta dos artigos 
62, §1º, inciso I, alínea “d”, e 167, inciso V, ambos da 
Constituição Federal, dos artigos 41, inciso III, 42, 43 e 
44, todos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, e do artigo 156, §3º da Lei Orgânica do Município 
de Avaré, e sob a ótica do entendimento do Supremo 
Tribunal Federal consignado na ADIN-MC 4.048/DF, 
arrimam o entendimento de que a abertura de créditos 
extraordinários independe de prévia autorização 
legislativa, recursos imediatamente disponíveis e deve 
ocorrer diretamente por decreto do Poder Executivo;

Considerando a Medida Provisória n 924, de 13 de 
março de 2020, que abre crédito extraordinário em favor 
dos Ministérios da Educação e Saúde;

Considerando que a Portaria nº 774, de 09 de abril de 

2020 do Ministério da Saúde, estabelece recurso do Bloco 
de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde 
- Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção 
de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinado 
ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção 
primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar 
decorrente do Coronavírus - COVID 19.

Considerando, por fim, que o artigo 44 da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o artigo 156, §3º 
da Lei Orgânica do Município de Avaré, determinam que 
presente o decreto, que autoriza a abertura de crédito 
extraordinário, deverá submetido ao Poder Legislativo, no 
prazo de 48 horas de sua edição pelo Chefe do Poder 
Executivo,

DECRETA:

Artigo 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 
4.320 de 17 de Março de 1964 combinado com o artigo 
167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a lançar no orçamento vigente – Lei 
Municipal nº 2.421 de 01/12/2020 através do Departamento 
de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, um 
CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO no valor de 
R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil), para atendimento 
ao Fundo Municipal de Saúde no combate ao coronavírus, 
na conformidade da funcional programática e modalidade 
de aplicação detalhada abaixo:
DESCRIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR R$
ÓRGÃO 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 07.01.15
COORDENAÇÃO ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA 

FUNÇÃO 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO 302
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL

PROGRAMA 1013
MÉDIA E ALTA COMP. AMB. 
HOSPITALAR

ATIVIDADE 2374
INCENTIVOS P/
CONTRATUALIZAÇÃO (IAC/
INTEGRASUS)

FONTE 05 RECURSO FEDERAL 

CÓD. APLICAÇÃO 312.000
ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE – 
CORONAVÍRUS (COVID-19)

CAT. ECONÔMICA 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
FICHA 2696 R$ 720.000,00

TOTAL…………………………………  R$ 720.000,00

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a 
execução desta Lei serão utilizados recursos provenientes 
de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação e terá vigência até 31 de dezembro de 
2021.
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Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de Julho 
de 2021.

Joselyr Benedito Costa Silvestre

Prefeito

Decreto nº 6.380, de 15 de Julho de 2021.
(Dispõe sobre elevação de vagas 
em concurso público nº 001/2018 
- Cargo de MONITOR e dá outras 
providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito 
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,

Considerando a necessidade da convocação de 01 
(um) classificado do cargo/função de MONITOR para 
provimento de cargo público, para atuar na Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para 
suprir vaga decorrente da exoneração de Thamires Sol 
Souza Sampaio;

Considerando que o Decreto nº 5232, de 20 de Julho 
de 2018, publicado em 20/07/2018, homologa o resultado 
final do Concurso Público nº 001/2018, prorrogado pelo 
Decreto 6206/2021;

D e c r e t a :

Artigo 1º - Fica elevado em mais 01 (uma) unidade, o 
número de vagas de MONITOR, do Concurso Público nº 
001/2018.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 de 
Julho de 2021.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e adita-mento 01/97 do Tribunal de 
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alte-
ração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de aquisição de materiais descartáveis hospitalares para 
o Pronto Socorro, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Fornecedor: Salvi, Lopes & Cia Ltda Me

Empenho(s): 16125, 17747, 11153/2016

Valor: R$ 11.333,00

Avaré, 16 de julho de 2021

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de passagens intermunicipais, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

Fornecedor: Empresa Princesa do Norte S/A

Empenho(s): 12925/2021

Valor: R$ 884,65

Avaré, 16 de julho de 2021

Adriana Moreira Gomes

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material de escritório e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para realização 
de serviços administrativos.

Fornecedor: Dageal Comércio de Material de Escritório 
Ltda.

Empenho(s): 7299/2019,1346/2020

Valor: R$ 536,62

Avaré, 16 de julho de 2021

Marcio Danilo dos Santos

Secretário Municipal de Turismo

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material de escritório e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para realização 
de serviços administrativos.

Fornecedor: Dageal Comércio de Material de Escritório 
Ltda.

Empenho(s): 6457,8996/2019

Valor: R$ 963,74

Avaré, 16 de julho de 2021

Joselyr Benedito Costa Silvestre

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material de escritório e tal quebra 

de ordem cronológica se faz necessária para realização 
de serviços administrativos.

Fornecedor: Dageal Comércio de Material de Escritório 
Ltda.

Empenho(s): 6196,7124,9191,13462/2019

Valor: R$ 3.265,88

Avaré, 16 de julho de 2021

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material de escritório e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para realização 
de serviços administrativos.

Fornecedor: Dageal Comércio de Material de Escritório 
Ltda.

Empenho(s):9521,9522/2019

Valor: R$ 394,40

Avaré, 16 de julho de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material de escritório e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para realização 
de serviços administrativos.

Fornecedor: Dageal Comércio de Material de Escritório 
Ltda.

Empenho(s): 11107/2019

Valor: R$ 706,78
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Avaré, 16 de julho de 2021

Alexandre Leal Nigro

Secretário Municipal de Planejamento e Transportes

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material de escritório e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para realização 
de serviços administrativos.

Fornecedor: Dageal Comércio de Material de Escritório 
Ltda.

Empenho(s): 8667/2019

Valor: R$ 294,70

Avaré, 16 de julho de 2021

Isabel Cristina Cardoso

Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material de escritório e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para realização 
de serviços administrativos.

Fornecedor: Dageal Comércio de Material de Escritório 
Ltda.

Empenho(s):6198,11276/2019

Valor: R$ 265,00

Avaré, 16 de julho de 2021

Ronaldo Souza Villas Boas

Secretário Municipal de Agricultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material de escritório e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para realização 
de serviços administrativos.

Fornecedor: Dageal Comércio de Material de Escritório 
Ltda.

Empenho(s):9187/2019

Valor: R$ 1.018,44

Avaré, 16 de julho de 2021

Judésio Borges

Secretária Municipal de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material de escritório e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para realização 
de serviços administrativos.

Fornecedor: Dageal Comércio de Material de Escritório 
Ltda.

Empenho(s):8471,13766/2019

Valor: R$ 1.309,30

Avaré, 16 de julho de 2021

Andreia Brisola Carvalheira

Secretária Municipal de Esportes

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material de escritório e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para realização 
de serviços administrativos.

Fornecedor: Dageal Comércio de Material de Escritório 
Ltda.
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Empenho(s):370/2020

Valor: R$ 2.224,85

Avaré, 16 de julho de 2021

Itamar de Araujo

Secretário Municipal de Fazenda

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de medicamentos e tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde.

Fornecedor: Avaremed Distribuidora de Medicamentos 
Eirelli

Empenho(s): 6007, 6354,8175,8249,8542,8543,8544,
8545,12511,12525/2021

Valor: R$ 107.748,83

Avaré, 16 de julho de 2021

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de 
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração 
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de 
aquisição de areia, sopradores de folhas, motopodas e 
motosserras  e tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atender as necessidades da Garagem 
Municipal

Fornecedor: A.A. Zub Distribuidora Ltda. ME

Empenho(s): 13082,8423,8314,8308,8445,8313,8310
/2021

Valor: R$ 39.600,00

Avaré, 16 de julho de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de serviços com fornecimento de peças para 
roçadeiras  e tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atender as necessidades do Parque e 
Exposições e da Garagem Municipal.

Fornecedor: Forttserras Com. De Máquinas e 
Equipamentos Ltda. EPP

Empenho(s): 7668,7671,7673

Valor: R$ 3.873,05

Avaré, 16 de julho de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de pedras tipo mosaico português e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para os 
serviços de manutenção de calçadas de praças.

Fornecedor: Higor de Jesus Cortes ME

Empenho(s): 11050/2021

Valor: R$ 44.196,00

Avaré, 16 de julho de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de locação de caçambas e tal quebra de ordem 
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cronológica se faz necessária para os serviços de 
manutenção do Velório e Cemitério locais.

Fornecedor: Vapt Vupt Caçambas Eireli

Empenho(s): 5894/2021

Valor: R$ 1.280,00

Avaré, 16 de julho de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material de pintura e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para pintura de 
postes.

Fornecedor: Daniel Donisete de Camargo Avaré ME

Empenho(s): 13081/2021

Valor: R$ 17.737,60

Avaré, 16 de julho de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material de pintura e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para manutenção de 
bens imóveis.

Fornecedor: Daniel Donisete de Camargo Avaré ME

Empenho(s): 13089/2021

Valor: R$ 6.895,70

Avaré, 16 de julho de 2021

Alexandre Leal Nigro

Secretário Municipal de Planejamento e Transportes

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de locação de Retroescavadeira e caminhão 
basculante e tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para serviços de conservação de vias públicas.

Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Eireli

Empenho(s): 10602,11/2021

Valor: R$ 41.835,40

Avaré, 16 de julho de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de locação de Motoniveladora e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para serviços de 
conservação de estradas rurais.

Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Eireli

Empenho(s): 8676,10983/2021

Valor: R$ 111.600,00

Avaré, 16 de julho de 2021

Ronaldo Souza Villas Boas

Secretário Municipal de Agricultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de barreira protetora em polipropileno 
e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
prevenção da Covid 19 em atendimentos presenciais do 
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Departamento de Tributação.

Fornecedor: F. Domingues Comunicação Visual - ME

Empenho(s): 13608/2021

Valor: R$ 1.680,00

Avaré, 16 de julho de 2021

Itamar de Araujo

Secretário Municipal da Fazenda

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de contratação de empresa para sistematização, 
migração, implantação e licenciamento de sotware com 
aplicativos e tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para unificação de cadastros imobiliários e 
contribuintes.

Fornecedor: SPDBrasil Softwares e Processamento  
de Dados Ltda.

Empenho(s): 13045/2021

Valor: R$ 51.856,69

Avaré, 16 de julho de 2021

Itamar de Araujo

Secretário Municipal da Fazenda

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de  aquisição de peças para veículos e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manitenção 
da frota Municipal.

Fornecedor: Arpoador Comércio de Produtos 
Automotivos Manutenção e Serviços Ltda.

Empenho(s):13438/2021

Valor: R$ 214,74

Avaré, 16 de julho de 2021

Joselyr Benedito Costa Silvestre

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material de limpeza e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento 
das necessidades do Fundo Social de Solidariedade.

Fornecedor: Sym Comércio de Descartáveis

Empenho(s): 10988/2021

Valor: R$ 187,80

Avaré, 16 de julho de 2021

Bruna Maria Costa Silvestre

Presidente do Fundo Social de Solidariedade

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviços de publicidade e propaganda e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento 
das necessidades da Secretaria de Comunicação.

Fornecedor: House Criativa Comunicação Ltda.

Empenho(s): 227/2021

Valor: R$ 14.829,10

Avaré, 16 de julho de 2021

Thais Francini Christino

Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
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tratar de contratação de empresa para prestação de 
serviços de sistema informatizado para estruturação 
da Imprensa Oficial do Município, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a bom funcionamento 
dos serviços administrativos da municipalidade.

Fornecedor: P&P Colibri Consultoria e Soluções S/S 
Ltda

Empenho(s): 311/2021

Valor: R$ 644,00

Avaré, 16 de julho de 2021

Thaís Francini Christino

Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de prestação de serviços de publicações legais e 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a 
devida publicidade através do Sistema PUBNET.

Fornecedor: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo 
S A IMESP

Empenho(s): 22/2021

Valor: R$ 10.325,28

Avaré, 16 de julho de 2021

Thaís Francini Christino

Secretária Municipal de Comunicação

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade 
de alteração da ordem cronológica de pagamentos 
por se tratar de contratação emergencial de empresa 
especializada para reforma da parede interna da galeria 
e reforço estrutural entre a laje inferior e a parede e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Serviços.

Fornecedor: Ademir Carlos de Camargo Correa

Empenho(s): 13556/2021

Valor: R$ 4.250,00

Avaré, 16 de julho de 2021

CÉSAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de peças e serviço de mecânica, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação.

Fornecedor: Arpoador Comércio de produtos 
Automotivos Manut. e Serviços Ltda

Empenho(s):  13469, 13468, 13470, 13461, 13471, 
13462/2021

Valor: R$ 18.064,72

Avaré, 16 de julho de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de combustíveis, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Serviços.

Fornecedor: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis 
Ltda

Empenho(s): 7737, 7738, 10668, 10669, 10667, 
10666/2021

Valor: R$ 146.050,00
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Avaré, 16 de julho de 2021

CÉSAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de combustíveis, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Cultura.

Fornecedor: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis 
Ltda

Empenho(s): 7743/2021

Valor: R$ 4.970,00

Avaré, 16 de julho de 2021

ISABEL CRISTINA CARDOSO

Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de combustíveis, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis 
Ltda

Empenho(s): 10167, 11135, 11136/2021

Valor: R$ 87.580,00

Avaré, 16 de julho de 2021

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de fornecimento de combustíveis, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender 
a Secretaria Municipal de Indústria, Com. Ciência e 
Tecnologia.

Fornecedor: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis 
Ltda

Empenho(s): 7741/2021

Valor: R$ 3.430,00

Avaré, 16 de julho de 2021

SANDRA DE FÁTIMA THEODORO

Secretária Municipal de Indústria, Com. Ciência e 
Tecnologia

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de prestação de serviços informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda

Empenho(s): 1361, 1362, 1363/2021

Valor: R$ 3.482,89

Avaré, 16 de julho de 2021

CÉSAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
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de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de prestação de serviços informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda

Empenho(s): 1359/2021

Valor: R$ 2.556,70

Avaré, 16 de julho de 2021

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de prestação de serviços informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda

Empenho(s): 1349/2021

Valor: R$ 17.105,98

Avaré, 16 de julho de 2021

ITAMAR DE ARAUJO

Secretário Municipal de Fazenda

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de prestação de serviços informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda

Empenho(s): 1357/2021

Valor: R$ 6.007,03

Avaré, 16 de julho de 2021

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de prestação de serviços informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda

Empenho(s): 1360/2021

Valor: R$ 5.800,09

Avaré, 16 de julho de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de prestação de serviços informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda

Empenho(s): 1350, 1351, 1358/2021

Valor: R$ 10.867,74

Avaré, 16 de julho de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de prestação de serviços informatizados de 
gestão pública, englobando cessão do direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, 
migração, conversão de banco de dados do sistema 
legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência técnica dos 
sistemas informatizados de gestão pública e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: E & L Produções de Software Ltda

Empenho(s): 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1364, 
1365, 1368, 1366, 1367/2021

Valor: R$ 7.610,52

Avaré, 16 de julho de 2021

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de instalação de aplicativo e sistema de gestão 
pública colaborativa para o Departamento de Ouvidoria 
do Município, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Governo.

Fornecedor: Fala Cidadão Tecnologia e Serviços de 
Internet Ltda

Empenho(s): 1138/2021

Valor: R$ 654,16

Avaré, 16 de julho de 2021

PATRÍCIA DE CÁSSIA FURNO OLINDO FRANZOLIN

Secretária Municipal de Governo

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviço prestado com Publicação, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a publicação de 
editais da Municipalidade.

Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A

Empenho(s): 22/2021

Valor: R$ 3.613,85

Avaré, 16 de julho de 2021

THAÍS FRANCINI CHRISTINO

Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
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instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de peças e serviço de mecânica, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
manutenção da frota municipal.

Fornecedor: M. Teixeira & Teixeira Ltda Me

Empenho(s): 10601/2021

Valor: R$ 143,00

Avaré, 16 de julho de 2021

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de prestação de serviços de natureza continuada de 
melhoramento, conservação e recuperação dos jardins 
das praças e canteiros de avenidas do Município de Avaré 
e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Serviços.

Fornecedor: Obramix Ltda

Empenho(s): 8302/2021

Valor: R$ 119.169,91

Avaré, 16 de julho de 2021

CÉSAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviços de publicidade legal e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para publicação de 
Atos Oficiais em jornais de grande circulação.

Fornecedor: Phabrica de Produções e Serviços de 

Propaganda Publicidade Ltda Epp.

Empenho(s): 10813/2021

Valor: R$ 1.250,00

Avaré, 16 de julho de 2021

THAÍS FRANCINI CHRISTINO

Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de switch 16 portas, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda.

Fornecedor: Planeta Mix Comercial Ltda

Empenho(s):  11253/2021

Valor: R$ 1.200,00

Avaré, 16 de julho de 2021

ITAMAR DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Fazenda

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade 
de alteração da ordem cronológica de pagamentos 
por se tratar de aquisição de central pabx híbrida 02 
linhas 08 ramais impacta 40 Intelbras, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal dos Direitos da 
pessoa com Deficiência.

Fornecedor: Planeta Mix Comercial Ltda

Empenho(s):  8624/2021

Valor: R$ 2.150,00

Avaré, 16 de julho de 2021

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição emergencial de medicamentos para 
atendimento de pacientes de urgência e emergência do 
Pronto Socorro  - pacientes entubados pelo Covid-19 e 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde.

Fornecedor: R. V. Imola Transportes e Logística Ltda

Empenho(s): 13429/2021

Valor: R$ 238.640,00

Avaré, 16 de julho de 2021

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de peças e serviço de mecânica, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e Assistência Social.

Fornecedor: Rosângela Cruz dos Santos Auto Peças 
Epp

Empenho(s): 10932/2021

Valor: R$ 4.348,27

Avaré, 16 de julho de 2021

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de peças e serviço de mecânica, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Serviços.

Fornecedor: Rosângela Cruz dos Santos Auto Peças 
Epp

Empenho(s): 10795, 10797/2021

Valor: R$ 3.203,83

Avaré, 16 de julho de 2021

CÉSAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI

Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviço de monitoramento de alarme e câmera, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal de Educação.

Fornecedor: Service Tecnologia em Segurança Ltda

Empenho(s): 3684, 3678, 3682, 3679, 3680, 3683, 
3681/2021

Valor: R$ 92.250,00

Avaré, 16 de julho de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de peças e serviço de mecânica, 
tal quebra de ordem se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
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Fornecedor: Valecar Peças e Acessórios Ltda Epp

Empenho(s): 13260/2021

Valor: R$ 3.871,34

Avaré, 16 de julho de 2021

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação
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