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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 030/2022 
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, em conformidade com o Decreto nº 
5868/2020, considerando inaptidão do 95 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, para preenchi-
mento de vagas do cargo/função de PEB I, a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoal, munido  com os documentos abaixo descritos, sito  a Rua 
Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação 
do procedimento admissional, entrega da documentação exigida, 
nomeação, exames médicos.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior. 

Classificação	 	 Nome	do	classificado	(a)
98   ROSANGELA MARTINS DOS   
   SANTOS

Estância Turística de Avaré, aos 11 de Março de 2022

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO	 	 PEB	I	(Lei	2007/2016)
DESCRIÇÃO SUMARIA Compete ao Professor de Educa 
DO CARGO   ção Básica I e ao Professor de Edu-
cação Básica II, guardadas as características específicas do cam-
po de atuação: Participar da elaboração da proposta pedagógica 
de sua unidade escolar;Cumprir plano de trabalho, segundo a pro-
posta pedagógica da sua unidade escolar, e o calendário escolar; 
Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccio-
nando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe 
de orientação pedagógica; Ministrar aulas, repassando aos alunos 
os conteúdos definidos nos planos de aula; Orientar os alunos na 
formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao 
seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e 
didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Controlar e 
avaliar o rendimento escolar dos alunos; Estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menos rendimento; Encaminhar, 
bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição 
das atividades, conteúdos desenvolvidos e conceitos ao diretor da 
U.E em que está lotado; Colaborar e participar na organização das 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comuni-
dade; Participar de reuniões com pais e com outros profissionais 
de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento 
e outros eventos, quando solicitado; Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo 
de ensino – aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 
Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem 
ou correção de seus problemas junto aos alunos de rede municipal 
de ensino; Participar de projetos de conscientização das famílias 
para a necessidade do exercício da cidadania, ética, bem como 
frequência escolar das crianças do Município; Realizar pesquisar 
na área de educação; Executar outras atribuições afins.
REQUISITO  Graduação em curso superior de 
(LEI	2007/2016)	  licenciatura plena em Pedagogia 
com habilitação específica ou em curso normal superior 
CARGA HORÁRIA  30 horas aulas semanais 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
–Diploma frente e verso autenticado da Graduação em curso supe-
rior de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica 
ou em curso normal superior 
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (fórum)
01   Foto 3x4

01   Cartão SUS
   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL	DE	CONVOCAÇÃO	Nº	031/2022	
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, considerando exoneração de Liliane de 
Oliveira Guassu e desistência do 06 classificado, CONVOCA, clas-
sificados do Concurso Publico 001/2018, homologado através do 
Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 
de Julho de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/
função de PEB II- INGLÊS., 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 com 
os documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul 
nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento 
admissional, nomeação, exames médicos e entrega da documen-
tação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 	 Nome
07	 	 	 CARMEN	SILVIA	DE	CAMARGO
08   NIARA MURATI DA SILVA VIVEIROS

Estância Turística de Avaré, aos 11 de Março de 2022.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO	 	 PEB	II	(Lei	2007/2016)
DESCRIÇÃO SUMARIA Compete ao Professor de Educa 
DO CARGO   ção Básica I e ao Professor de Edu-
cação Básica II, guardadas as características específicas do cam-
po de atuação: Participar da elaboração da proposta pedagógica 
de sua unidade escolar;Cumprir plano de trabalho, segundo a pro-
posta pedagógica da sua unidade escolar, e o calendário escolar; 
Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccio-
nando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe 
de orientação pedagógica; Ministrar aulas, repassando aos alunos 
os conteúdos definidos nos planos de aula; Orientar os alunos na 
formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao 
seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e 
didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Controlar e 
avaliar o rendimento escolar dos alunos; Estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menos rendimento; Encaminhar, 
bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição 
das atividades, conteúdos desenvolvidos e conceitos ao diretor da 
U.E em que está lotado; Colaborar e participar na organização das 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comuni-
dade; Participar de reuniões com pais e com outros profissionais 
de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento 
e outros eventos, quando solicitado; Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo 
de ensino – aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 
Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem 
ou correção de seus problemas junto aos alunos de rede municipal 
de ensino; Participar de projetos de conscientização das famílias 
para a necessidade do exercício da cidadania, ética, bem como 
frequência escolar das crianças do Município; Realizar pesquisar 
na área de educação; Executar outras atribuições afins.
REQUISITO  Graduação em curso superior de 
(LEI	2007/2016)		 	 licenciatura em disciplinas especí-
ficas das áreas do currículo das unidades escolares do sistema 
municipal de ensino de acordo com a legislação vigente 

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 
– Diploma frente e verso - 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 (TJSP)
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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 032/2022 
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, considerando justificativas contidas na 
CI nº 665853/2012 e considerando aposentadoria de Eveli Carva-
lho Sousa Scheurs, convoca os classificados do Concurso Publico 
003/2019, homologado através do Decreto nº 5525/2019, de 25 de 
Junho de 2019, publicado em 27 de Junho de 2019, no Semanário 
Oficial Eletrônico, para o cargo/função de  FISIOTERAPEUTA, a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Hu-
manos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, 
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, 
para orientação do procedimento admissional, nomeação, exames 
médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação	 	 Nome
05   MATEUS DE SOUZA HIRAY

Estância Turística de Avaré, aos 11 de Março de 2022.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO  FISIOTERAPEUTA 
ATRIBUIÇÃO  Compreende as tarefas que desti 
LC	188/2013		 	 nam a aplicar técnicas fisioterapêu-
ticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes. 
Atende e avalia as condições funcionais de pacientes e clientes 
utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e 
suas especialidades. Atua na área de educação em saúde através 
de palestras, distribuição de materiais educativos e orientações 
para melhor qualidade de vida. Desenvolve e implementa progra-
mas de prevenção em saúde geral e do trabalho. Gerencia serviços 
de saúde orientando e supervisionando recursos humanos. Exerce 
atividades técnico científicas através da realização de pesquisas, 
trabalhos específicos, organização e participação em eventos; 
REQUISITO MÍNIMO Ensino Superior Completo com for-
mação na área de Fisioterapia e competente registro no CREFITO 
HORÁRIO DE TRABALHO 30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO Local a ser determinado pelo Se-
cretário Municipal da Saúde 

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 e registro autenticado do CREFITO
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF fi-
lhos (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   Cartão SUS
01   Foto 3x4
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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:                                                                                                                                    

Data: 11/03/2022

   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

CONCURSO	PÚBLICO	002/2018

EDITAL DE DIVULGAÇÃO – 2ª FASE – TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA –TAF  

(CARÁTER	ELIMINATÓRIO)	
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
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lo, através da Comissão Examinadora do Concurso Público nº 
002/2018, designada através do Decreto nº 6661/2022, de 27 de 
Janeiro de 2022, publicado em 28 de Janeiro de 2022, DIVULGAM 
o resultado da 2ª Fase – Teste de Aptidão Física – TAF, realizado 
em 23/02/2022, conforme edital de convocação, publicados no Se-
manário Oficial em: 05/02/2022 – Edição n 1052, 12/02/2022 – Edi-
ção nº 1053 e 19/02/2022 – Edição nº 1054.
Do resultado desta fase caberá recurso, observados as normas 
e procedimentos dos recursos contidos no item 11, do Edital nº 
002/2018, publicado em 10/08/2018

CONDUTOR DE VEÍCULOS E TRANSPORTE COLETIVO

**Inconclusivo, devido à ausência de leitura e registro no “frequen-
címetro”. Deverá ser reconvocado para finalização do TAF.

DOS RECURSOS
Os recursos do TAF-Teste de Aptidão física deverão obedecer as 
regras contidas no Item 11- Recursos-Teste de Aptidão Física- 11.10 
a 11.18 do Edital do Concurso Público nº 002/2018, publicado no 
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré em 10/08/2018:
11.10 Caberá recurso contra o TAF dentro de 05 (cinco) dias úteis  
da publicação do resultado, com a lista nominal por ordem classifi-
catória das notas da prova objetiva e a condição de “APTO”. 
11.11 O recurso deverá ser objetivo, claro e consistente, com a in-
dicação precisa do que o candidato julgar prejudicado, contendo os 
dados que informem a identidade do reclamante e seu número de 
inscrição, bem como seu endereço completo, telefone para contato 
e inclusive com o respectivo CEP.
11.12 Recursos inconsistentes serão indeferidos e, os encaminha-
dos fora do prazo serão desconsiderados, pela Comissão Fiscali-
zadora do Concurso Público.
11.13 Será admitido um único recurso para cada candidato, abran-
gendo um ou mais testes, sendo automaticamente desconsiderado 
o segundo ou demais recursos de igual teor interpostos pelo mes-
mo candidato.
11.14 A decisão da Comissão Fiscalizadora do Concurso Público  
será dada a conhecer, em caráter irrecorrível na esfera adminis-
trativa por meio de telegrama ou carta encaminhada ao candidato, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
11.15 O recurso deve ser:
a Apresentado em envelope, com identificação do candidato, en-
dereço completo informado no ato da inscrição, digitalizado, em 
formulário conforme modelo definido no Anexo VII deste Edital;
b Protocolado dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do dia se-
guinte ao da publicação do resultado do TAF, junto ao setor de Pro-
tocolo do Centro Administrativo Municipal da Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, situado a Rua Rio Grande do Sul, nº 1.810 - 
Centro - Avaré/SP, de segunda a sexta feira, das 08h00 às 16h00.
11.16 Não será aceito recurso interposto por FAX, telegrama, inter-
net ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.
11.17 Será desconsiderado pela Comissão Fiscalizadora do Con-
curso Público o recurso que não for apresentado conforme modelo 
definido no ANEXO VII do edital.
11.18 Recurso cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmen-
te indeferidos.

Estância Turística de Avaré, aos 11 de Março de 2022.

COMISSÃO EXAMINADORA DO TAF CONCURSO PUBLICO
DESIGNAÇÃO	–	DECRETO		6661/2022,	de	27	de	Janeiro	de	2022

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADOS
01. ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 430 de 28/12/2021, protocolo/processo nº 2669/21 de 
28/12/2021,
Interessado: Avaré Sorria Sim Clínica Odontológica Ltda
CPF/CNPJ: 41.554.002/0001-00
Endereço: Praça da Independência, 32. Avaré / SP

02. ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 689 de 28/12/2021, protocolo/processo nº 2672/21 de 
28/12/2021,
Interessado: J.A. Duarte & Cia Ltda
CPF/CNPJ: 50.830.587/0001-34
Endereço: R: Santos Dumont, 2047. Avaré-SP

03. ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 431 de 12/01/2022, protocolo/processo nº 085/21 de 
13/01/2022,
Interessado: Ricardo Danilo Lopes
CPF/CNPJ: 13.724.603/0001-88
Endereço: R: Pernambuco, 1318. Avaré-SP

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica notificado, LEANDRO AFONSO DOS SANTOS 
SOUZA RG: 492581988-75, de que na data de 10/09/2021 foi lavrado 
contra si o Auto Penalidade de Advertência nº 517, decorrente do Auto 
Infração nº 515, ficando o prazo legal de 10 (dez) dias, a contar 05 
(cinco) dias após a publicação deste, para a apresentação de defesa 
ou impugnação, junto à Vigilância Sanitária da Estância Turística de 
Avaré/SP, localizada na Rua: Maria Antônia de Souza, 392.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica notificado, CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEI-
RO RG: 5339270, de que na data de 25/08/2021 foi lavrado contra si 
o Auto Penalidade de Advertência nº 626, decorrente do Auto Infração 
nº 787, ficando o prazo legal de 10 (dez) dias, a contar 05 (cinco) dias 
após a publicação deste, para a apresentação de defesa ou impug-
nação, junto à Vigilância Sanitária da Estância Turística de Avaré/SP, 
localizada na Rua: Maria Antônia de Souza, 392.

SEC. DE FAZENDA

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE FISCALI-
ZAÇÃO/ISS

 
MULTAS:
AIIM Nº 029/22 – RUA PASCHOAL BERTOLACINI – 34.660 – VM 
– SONORIZAÇÃO (AR)*
AIIM Nº 046/22 – RUA DAS CAMÉLIAS – 4.169.002-000 – LAN – 
LIMPEZA 
AIIM Nº 047/22 – RUA DAS CAMÉLIAS – 4.169.003-000 – LAN – 
LIMPEZA   
AIIM Nº 048/22 – RUA DAS CAMÉLIAS – 4.169.004-000 – LAN – 
LIMPEZA   
AIIM Nº 049/22 – RUA DAS CAMÉLIAS – 4.352.001-000 – LAN – 
LIMPEZA 
AIIM Nº 050/22 – RUA PACHOAL BERTOLACINI – 34.660 – VM 
– SONORIZAÇÃO 
AIIM Nº 051/22 – RUA ROMEU BRETAS – 3.060.023-000 – JAC 
– SONORIZAÇÃO 
AIIM Nº 052/22 – RUA PADRE MAURICIO – 4.156.007-000 – SD 
– LIMPEZA 

AIIM Nº 053/22 – RUA SEVILHA – 4.293.007-000 – TH – LIMPEZA 
AIIM Nº 054/22 – RUA PADRE MAURICIO – 4.313.021-000 – LALC 
– LIMPEZA 
AIIM Nº 056/22 – RUA MANECO AMÂNCIO – 34.391 – DMQ – 
SONORIZAÇÃO 

02 BOLETOS REF. AIIM Nº 686 E 688/21 – 33.803 – DTS – SO-
NORIZAÇÃO 
01 BOLETO REF. AIIM Nº 735/21 – 34.391 – DMQ – SONORIZA-
ÇÃO 
01 BOLETO REF. AIIM Nº 692/21 – AAB 

NOTIFICAÇÕES:
034/22 – RUA JOÃO VICENTINI – 4.354.014-000 – PS – LIMPEZA 
085/22 – AV GILBERTO FILGUEIRAS – 4.188.015-000 – PBA – 
LIMPEZA 
173/22 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.048.020-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA 
223/22 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.058.017-000 – 
IBIAÇU – LIMPEZA 
375/22 – RUA ALFREDO JOSÉ ALVES – 3.292.040-000 – AMS – 
LIMPEZA 
302/22 – RUA NORBERTO GONÇALVES – 3.305.017-000 – JLS 
– LIMPEZA 
384/22 – RUA JOÃO ROBERTO KERBNEIS – 3.284.045-000 – 
CAM – LIMPEZA
385/22 – RUA ALFREDO JOSÉ ALVES – 3.283.015-000 – JFG – 
LIMPEZA 
436/22 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.288.026-000 – DP 
– LIMPEZA 
489/22 – RUA SANTOS DUMONT – 31.538 – AUTO POSTO B – 
SONORIZAÇÃO 
490/22 – AV CELSO FERREIRA – 35.130 – O. BAR – SONORI-
ZAÇÃO 
497/22 – RUA LINEU PRESTES – 2.116.003-000 – ASN – SONO-
RIZAÇÃO 
498/22 – RUA SANTA CATARINA – 4.104.002-000 – MNM – LIMPEZA 
500/22 – RUA JOSÉ ESTELA – 4.342.016-000 – EOH – SONO-
RIZAÇÃO 
501/22 – AVENIDA COSTA AZUL – 24.271 – ALSM ME – SONO-
RIZAÇÃO 
502/22 – PRAÇA PADRE R JUSTINO – 4.478.018-000 – MJO – 
SONORIZAÇÃO 
504/22 – RUA OSVALDO COSTA – 4.578.002-000 – ACT – SO-
NORIZAÇÃO 
505/22 – RUA ANDROMEDA – F.036.022-000 – CCB – SONORI-
ZAÇÃO 
505-A/22 – RUA ANDROMEDA – F.036.022-000 – CCB – SONO-
RIZAÇÃO 
506/22 – RUA SANTUÁRIO DO PANTANAL – F.006.007-000 – 
GFO – SONORIZAÇÃO 
506/22 – RUA SANTUÁRIO DO PANTANAL – F.006.007-000 – 
GFO – SONORIZAÇÃO 
508/22 – RUA MATO GROSSO – 3.147.010-000 – NC – SONO-
RIZAÇÃO 
511/22 – RUA WALTER GARCIA – 2.186.014-013-000 – CID FF 
– LIMPEZA 
512/22 – RUA WALTER GARCIA – 2.186.012-000 [02 IMÓVEIS] - 
LIMPEZA/M/C
515/22 – RUA ALLAN KARDEC – 5.151.019-000 – CAM/JCG – 
SONORIZAÇÃO 
516/22 – RUA EPITÁCIO PESSOA – 5.005.022-000 – MFDS – 
LIMPEZA 
533/22 – RUA JOÃO TELLES DE MENEZES – 3.085.026-000 – 
CFO – SONORIZAÇÃO 
534/22 – AVENIDA ESPANHA – 28.965 – PP A – PB – SONORI-
ZAÇÃO 
534/22 – RUA KRAKÓVIA – 4.261.031-000 – HT – LIMPEZA 
535/22 – RUA JOÃO ALVES RIBEIRO – 4.609.019-000 – RJGN – 
SONORIZAÇÃO 
535/22 – RUA KRAKÓVIA – 4.261.032-000 – HT – LIMPEZA 
536/22 – RUA BAHIA – 4.108.008-000 – TAB – SONORIZAÇÃO 
536/22 – RUA AMARAL PACHECO – 3.076.020-000 – ANPO – 
LIMPEZA URGENTE
537/22 – RUA LINEU PRESTES – ASN – 2.116.003-000 – SONO-
RIZAÇÃO 
587/22 – RUA DAS ORQUÍDEAS – MCM – 4.150.001-000 – SO-
NORIZAÇÃO 
588/22 – RUA ABDALLA HASPANI – ZE – 4.588.015-000 – SO-
NORIZAÇÃO 
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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 07/03/2022, a saber: 

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

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2022
Autoria: Verª Adalgisa Lopes Ward
Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense ao Médico 
Pneumologista Dr. Valmir Kuniyoshi e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 38/2022
Autoria: Ver. Hidalgo André de Freitas
Institui o Dia Municipal em Homenagem e Gratidão aos Profissio-
nais da Saúde que atuaram na linha de frente contra a COVID-19.

Projeto de Lei nº 39/2022
Autoria: Ver. Hidalgo André de Freitas
Institui a Semana de Conscientização da importância da Acessibili-
dade para pessoas com deficiência e dá outras providências.

EXTRATO DE EDITAL EXCLUSIVO PARA ME/MEI 
E EPP

Processo nº 03/2022 
Pregão Presencial nº 01/2022 - Registro de Preço nº 01/2022
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/03/2022 às 9h30min.
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz saber 
que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 
01/2022,  com julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de 
material de consumo (lanches, água, descartáveis), para utilização 
na Copa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Ava-
ré, conforme anexo I do edital,  que estará disponível na Sede do 
Poder Legislativo, sito à Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Avaré – SP, 
no horário das 08h00min, às 14h00min e também poderá ser aces-
sado através do link: camaraavare.sp.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (14) 3711-3070. 

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente	da	Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 04/22 – Processo 05/2022, 
para a empresa PEDRO BRANDI GUAZZELLI – ME, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.770.325/0001-65, com sede na Rua Distrito Fede-
ral, 1114, Fundos, Jardim Santa Cruz, Avaré/SP, CEP 18.700-160, 
objetivando a prestação de serviços para encadernação dos docu-
mentos da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré. 
Fundamento Legal: artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Valor total estimado da contratação: até R$ 6.670,00 (seis mil, 
seiscentos e setenta reais) para até 230 encadernações, sendo R$ 
29,00 (vinte e nove reais) por livro no formato A4 e R$ 29,00 (vinte e 
nove reais) por livro no formato 28x32cm, para um total de até 230 
encadernações no ano de 2022.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão em-
penhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.99-13.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 08 de mar-
ço de 2022.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente	da	Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 04/2022
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: PEDRO BRANDI GUAZZELLI - ME
Objeto: Contratação de empresa para encadernação dos docu-
mentos da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do Contrato: até 31 de dezembro de 2022.
Valor Estimado: até R$ 6.670,00 (seis mil, seiscentos e setenta re-
ais), sendo R$ 29,00 (vinte e nove reais) por livro no formato A4 e 
R$ 29,00 (vinte e nove reais) por livro no formato 28x32cm, para 
um total de até 230 encadernações no ano de 2022.
Referente: Processo nº 05/2022 – Dispensa nº 04/2022.
Data do ajuste: 08/03/2022

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente	da	Câmara

TERMO DE REVOGAÇÃO
Processo nº 24/2021 – Concorrência Pública nº 01/2021
A Câmara de Vereadores de Avaré torna público que, fica REVO-
GADA através do Ato da Presidência nº 01/2022, a licitação em 
epígrafe, cujo objeto é a contratação de agência de publicidade e 
propaganda para a execução de serviço publicitário de divulgação 

dos trabalhos institucionais e legislativos realizados pela Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, de acordo com as 
condições e exigências contidas no Edital e seus anexos.

Estância Turística de Avaré, 11 de março de 2022.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente	da	Câmara	
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ESPORTE

Avaré vai participar 
da Copa Record de 
Futsal 2022. A infor-
mação é da Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer. 

A estância turística 
disputará os jogos nas 
modalidades masculi-
no e feminino. Consi-
derada uma das maio-
res competições do 
interior paulista, a Copa 
Record de Futsal ficou 
suspensa por dois anos 
em função da pande-
mia do coronavírus. 

A edição tem início 
no dia 17 de março. 
Avaré faz sua estreia no 
dia 24 de março, às 20 
horas, em Taquarituba, 
enfrentando o time da 
casa tanto no masculi-
no quanto no feminino.

Avaré vai disputar edição 2022 
da Copa Record de Futsal
Estância turística estreia na competição no dia 24 de março em Taquarituba

As judocas Rafaela 
Silva e Eleudis Valentim, 
conhecida como Tici-
nha, ministraram uma 
palestra motivacional 
no último dia 4 para 
alunos da escolinha de 
judô mantida pela Se-
cretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. 

Judoca da seleção 
brasileira, a avareense 

Atletas medalhistas ministram palestra para alunos da escolinha de judô
Avareense Ticinha e a carioca Rafaela Silva são destaque na modalidade

Ticinha conquistou me-
dalha de ouro no Grand 
Prix Zagreb em 2017, 
além de ter outras im-
portantes conquistas 
na carreira. 

Já a carioca Rafae-
la ganhou medalha de 
ouro nos Jogos Olím-
picos do Rio em 2016. 
“Ambas têm um currí-
culo exemplar no es-

porte” ressaltou a pasta. 
Durante a exposição, 

as atletas falaram sobre 
o cotidiano da carreira 
e os desafios enfrenta-
dos no esporte, entre 
outros assuntos. 

Novos talentos 
A Secretaria Muni-

cipal de Esporte dispo-
nibiliza diversas moda-
lidades esportivas para 

o público acima de 12 
anos. 

A proposta é fomen-
tar o surgimento de no-
vos talentos. Futebol, 
natação, futsal, bas-
quete e karatê, além do 
judô, são algumas das 
modalidades ofereci-
das gratuitamente pela 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré. 
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CULTURA

O Dia Internacional da 
Mulher foi celebrado anteci-
padamente com muita músi-
ca no domingo, 6, no Horto 

Dia Internacional da Mulher é
celebrado com muita música no Horto
Sofia In Duo e Maria Fernanda & Jota P foram atração no evento promovido pela Prefeitura 
de Avaré

Florestal, um dos cartões-
-postais da Estância Turística 
de Avaré. 

Realização da Secretaria 

Municipal de Cultura, o show 
Vozes Femininas teve como 
atrações Sofia In Duo e Maria 
Fernanda & Jota P. 

Integrantes da banda 
Sofia Rock, a vocalista Sika 
e a guitarrista Larissa Ze-
chel abriram a tarde com 

um repertório baseado em 
hits do pop e rock nacio-
nal e internacional, além de 
clássicos da Música Popular 
Brasileira. 

Já Maria Fernanda & Jota 
P encerraram a edição com 
muito samba e sucessos do 
sertanejo universitário, entre 
outros gêneros musicais. 

O evento alusivo ao Dia 
Internacional da Mulher foi 
uma realização da Prefei-
tura de Avaré em parceria 
com as secretarias munici-
pais, Sincomerciários e As-
sociação Beneficente Onco-
lógica Voluntários de Avaré 
(Abova). 

O Centro Cultural Esther Pi-
res Novaes inaugurou a expo-
sição do artista plástico Márcio 
Eustáquio da Silva, mais co-
nhecido como Chicão.    

“Chicão deixou uma pro-
missora carreira como geren-
te comercial em Belo Hori-
zonte para se dedicar às artes 
plásticas, onde descobriu um 
nicho de mercado: troféus 
diferenciados para compe-
tições esportivas e festivais 

Centro Cultural inaugura exposição do artista plástico Chicão
Troféus diferenciados para compe-
tições e festivais são a especialida-
de do autor

musicais”, informa a Secreta-
ria Municipal de Cultura. 

A mostra é aberta ao pú-
blico. As obras do artista po-
dem ser visitadas de segunda 
a sexta-feira, da 8 às 12 horas 
e das 13h30 às 17 horas. 

O Centro Cultural fica na 
Rua Ceará, nº 1507. O tele-
fone é o (14) 3733-5420. In-
teressados podem entrar em 
contato com Chicão pelo nú-
mero (14) 9 9866-7253. 
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SAÚDE

A Secretaria Especial 
dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência 
(SEDPD) e o Instituto 
Limbios estão com as 
inscrições abertas para 
o evento online e gra-
tuito em celebração ao 
Dia Internacional da 
Síndrome de Down. 

Com o tema "Sín-
drome de Down (T21), 

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Especialistas debatem Síndrome de Down em evento on-line e gratuito
Encontro que conta com participação de especialistas acontece entre 21 e 23 de março

o cromossomo que nos 
une", o encontro virtual 
acontece entre 21 e 23 
de março. 

“O evento vai dis-
cutir a importância do 
acolhimento e da esti-
mulação precoce para o 
pleno desenvolvimen-
to, desde o diagnóstico 
até a vida adulta”, afir-
ma a organização. 

A programação con-
ta com a presença de 
especialistas no assun-
to (confira os detalhes 
abaixo). Os participan-
tes vão receber certifi-
cado. 

Inscrição
As inscrições po-

dem ser feitas pelo 
e-mail smdpd@avare.
sp.gov.br ou pelo te-

lefone (14) 3732-8844. 
Programação 

21/03: Renata Pu-
pin: musicoterapeuta 
especialista em atendi-
mento a pessoas com 
deficiência (SP)

Dr. Emerson Badaró: 
médico oftalmologista 
e pai de uma bebê com 
T21 (MG)

Fernando Lauria: 

neurocientista (SP)
Mesa redonda com 

adolescentes e jovens 
com T21

22/03: Rafael Olivei-
ra: fisioterapeuta espe-
cialista em T21 (SP)

Dr. Aleksandro Fer-
reira: médico pediatra e 
endocrinologista espe-
cialista em T21 (SP)

Dra. Luciana Carva-

lho: nutricionista espe-
cialista em T21 e TEA (RJ)

23/03: Dra. Tatiane 
Maciel: odontopediatra 
especialista em atendi-
mento a pessoas com 
deficiência (DF)

Dr. Fabio Watanabe: 
médico inclusivo (SP)

Dra. Isabela Amaral: 
pediatra especialista 
em T21 (SP)

O Ambulatório Mé-
dico de Especialidades 
(AME) de Avaré será 
inaugurado neste sá-
bado, 12 de março, 
pelo Governo do Esta-

AME de Avaré será inaugurado 
neste sábado, 12 de março
Equipamento estadual está localizado no Bairro Brabância

do de São Paulo. 
A solenidade previs-

ta para ter início às 11 
horas deve contar com 
a presença do gover-
nador João Doria, in-

formou o Palácio dos 
Bandeirantes. 

Localizado no Bair-
ro Brabância, o AME 
Vale do Jurumirim será 
administrado pelo 

Grupo Santa Casa de 
Franca. O Governo Es-
tadual não divulgou 
outros detalhes sobre 
o funcionamento da 
unidade. 

Os AMEs são uni-
dades de alta reso-
lutividade, com mo-
dernos equipamentos 
que oferecem consul-
tas, exames e, em al-

guns casos, cirurgias 
em um mesmo local, 
proporcionando maior 
rapidez ao diagnóstico 
e ao tratamento dos 
pacientes.
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CULTURA

A Casa de Artes e Artesa-
nato “Floriza Souto Fernan-
des” anunciou a volta dos 
cursos presencias, suspensos 
desde o início da pandemia 
do coronavírus.  

O espaço cultural ofere-
ce aulas de corte e costura, 
pintura em tela, tecido e ma-
deira, decupagem, crochê, 
bordado, macramê e ponto 
cruz, entre outras. 

Informações sobre valo-
res e datas devem ser soli-
citadas na própria entidade. 
Ligada à Secretaria Munici-
pal de Cultura, a Casa de Ar-
tes e Artesanato fica na Rua 
Grande do Sul, nº 1793. 

O atendimento ao públi-

Casa de Artes e Artesanato anuncia 
retorno dos cursos presenciais
Interessados devem entrar em contato com o espaço cultural ligado à Secretaria Municipal 
de Cultura

co é de segunda a sexta, das 
9 às 18 horas. Aos sábados, 
o espaço funciona até às 17 
horas. Outras informações 
pelo telefone (14) 3711-2586. 

Homenagem a Castorina 
A Casa de Artes e Arte-

sanato informou ainda que 
está preparando uma home-
nagem para a artista plástica 
Castorina Rodrigues, que fa-
leceu no início do mês. 

Castorina, que também 
fez carreira em Avaré como 
professora, esteve à frente da 
instituição durante vários anos. 

“Ela foi um ícone para a 
Casa de Artes e para a cultura 
avareense”, resumiu a Secre-
taria Municipal de Cultura. 

Após um longo período de 
restrições em razão da pan-
demia do coronavírus, o 53º 
Batalhão de Polícia Militar do 
Interior de Avaré (53º BPM/I) 
retomou as atividades do Pro-
grama Educacional de Resis-
tência às Drogas (Proerd). 

O Proerd é desenvolvido 
atualmente em 11 escolas 
municipais. Outras unidades 

EDUCAÇÃO

Escolas municipais recebem programa de prevenção às drogas da Polícia Militar
Suspenso após início da pandemia, Proerd foi retoma-
do em Avaré e região

vão receber a iniciativa no se-
gundo semestre. 

Além de escolas de Avaré, 
o Proerd acontece em uni-
dades de ensino estaduais e 
municipais de toda a região. 

Esforço cooperativo entre a 
Polícia Militar (PM), escola e fa-
mília, o programa voltado para 
estudantes desenvolve um 
conjunto de ações preventivas 

contra as drogas e a violência. 
A área de abrangência do 

53º BPM/I é composta por 
17 cidades. Desde a criação 
batalhão em 2006, cerca de 
30 mil crianças receberam 
orientações sobre os efei-
tos nocivos provocados pela 
dependência de substâncias 
químicas, sejam elas lícitas 
ou ilícitas, informa a PM. 
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INEDITORIAIS

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ

EDITAL	DE	CONVOCAÇÃO	Nº	016/2022
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Presidente Edson Gabriel da Silva, convoca os(as) 
classifi cados(as), do Concurso Público 001/2018, homologado pelo 
Edital de 29/09/2018, para o emprego de AUXILIAR DE LIMPEZA,   



LICITAÇÃO
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conforme a classificação abaixo descrita, para comparecer no pra-
zo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Pessoal, situado à Praça Pref. 
Pref. Romeu Bretas nº 163, das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 
16h00. O não comparecimento no prazo acima implicará na desis-
tência da vaga. O turno de trabalho para o cargo será definido pelo 
responsável do setor competente (podendo ser matutino/vesperti-
no ou vespertino/noturno).

Class.		Nome
19ª	classificado	(a)	–	BRUNO	VINICIUS	AUGUSTO	DA	COSTA

Documentos	a	serem	apresentados:
Cópia da certidão de nascimento ou casamento
Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)
Cópia do CPF
Cópia do RG
Carteira de Trabalho (CTPS)
Cópias das páginas 07 e 08 da CTPS
Cópia do comprovante de residência (água, luz, telefone, etc)
Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se tiver)
Laudo médico favorável (será agendado e fornecido pelo médico 
da FREA)
01 fotografia 3x4 (recente)
Cópia do título de eleitor com o comprovante da última eleição
Cópia do certificado de reservista, para sexo masculino
Cópia do registro do órgão de classe competente, quando cabível, 
ou comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo
Certidão negativa de antecedentes criminais
Declaração de idoneidade (com firma reconhecida da assinatura 
do candidato)
Declaração de acúmulo de cargos
Declaração de bens, entregue em envelope lacrado e/ou última de-
claração de I.R quando necessário.
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, reconhecido 
pelos sistemas federais, estaduais ou municipais de ensino
Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto 
a qual regime de previdência social

Estância Turística de Avaré, 12 de março de 2022.

Edson	Gabriel	da	Silva
Presidente

AVISO DE EDITAL
REPETIÇÃO	DE	CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	Nº.	001/22	–	PRO-
CESSO	Nº.	002/22
Objeto: Concessão de espaço público para uso e exploração remune-
rada de Quiosques na Praça Romeu Bretas de Avaré, conforme edital.
Data de Encerramento: 13 de abril de 2022 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 13 de abril 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, 08 de março de 2.022 – Olga Mitiko 
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de 
Licitações.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	027/22	–	PROCESSO	Nº.	045/22
EXCLUSIVO	PARA	ME,	EPP,	MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de produtos de 
limpeza para atender as necessidades do Tiro de Guerra 02-003
Recebimento das Propostas: 14 de março de 2.022 das 08 horas 
até 24 de março de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 24 de março de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 24 de março de 2.022 às 
10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 10 de março de 2.022 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	032/22	–	PROCESSO	Nº.	052/22
Objeto: Registro de preços para futura solicitação de serviços para 

aplicação de produtos químicos saneantes (quartenário de amônia) 
em conformidade com as recomendações da ANVISA nas Unida-
des de Saúde que se fizerem necessárias
Recebimento das Propostas: 30 de março de 2.022 das 08 horas 
até 11 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 11 de abril de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 11 de abril de 2.022 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 04 de março de 2.022 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	034/22	–	PROCESSO	Nº.	055/22
Objeto: Registro de preços de 5.000 (cinco mil) centímetros/coluna 
para contratação futura de empresa para prestação de serviços de 
agenciamento de publicação em Jornal Diário de Grande Circula-
ção no Estado de São Paulo
Recebimento das Propostas: 28 de março de 2.022 das 08 horas 
até 07 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 07 de abril de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 07 de abril de 2.022 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 04 de março de 2.022 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	035/22	–	PROCESSO	Nº.	057/22
EXCLUSIVO	PARA	ME,	EPP	OU	MEI
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação 
de um letreiro
Recebimento das Propostas: 04 de abril de 2.022 das 08 horas até 
18 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de abril de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 18 de abril de 2.022 às 10 h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 09 de março de 2.022 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	036/22	–	PROCESSO	Nº.	058/22
EXCLUSIVO	PARA	ME,	EPP	OU	MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material hi-
dráulico para uso nas Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 07 de abril de 2.022 das 08 horas até 
25 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 25 de abril de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 25 de abril de 2.022 às 14 h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 09 de março de 2.022 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO	PRESENCIAL	Nº	004/2022	–	PROCESSO	Nº	061/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de canto, co-
ral e teclado, através da Oficina Cultural “José Reis Filho”.
Data de Encerramento: 28 de março de 2.022 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de março de 2.022 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, 10 de março de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa	nº.	006/2022	–	Processo	nº.	039/2022
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com os senhores MARCELO 
LEAL MACACARI e CÁSSIO JAMIL FERREIRA no valor total de R$ 
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), objetivando a locação de 
imóvel situado a Rua Santa Catarina, n° 1752 – Centro/Avaré, para a 
instalação do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento Social, com fulcro no artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de março de 
2.022. Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

Dispensa	nº.	010/2022	–	Processo	nº.	053/2022
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa GABRIEL 
DA GAMA GALACHE no valor total de R$ 70.430,00 (setenta mil, 
quatrocentos e trinta reais), objetivando a contratação emergen-
cial de empresa para o fornecimento do medicamento ALTEPLASE 
50MG, para atender aos pacientes atendidos pelo Pronto Socorro 
Municipal, urgência e emergência, com fulcro no artigo 24 da Lei 

Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de 
fevereiro de 2.022. Roslindo Wilson Machado – Secretário Munici-
pal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade:	Dispensa	nº.	006/2022	–	Processo	nº.	039/2022
Locatária: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locadores: MARCELO LEAL MACACARI e CÁSSIO JAMIL FERREIRA
Objeto: Locação de imóvel situado a Rua Santa Catarina, n° 1752 
– Centro/Avaré, para a instalação do Almoxarifado Central da Se-
cretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Valor Global: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
Data da Assinatura do Contrato:04/03/2022

Modalidade:	Dispensa	nº.	010/2022	–	Processo	nº.	053/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GABRIEL DA GAMA GALACHE
Objeto: Contratação emergencial de empresa para o fornecimento 
do medicamento ALTEPLASE 50MG, para atender aos pacientes 
atendidos pelo Pronto Socorro Municipal urgência e emergência
Valor Global: R$ 70.430,00 (setenta mil, quatrocentos e trinta reais)
Data da Assinatura do Contrato:24/02/2022

TERMO DE ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020 – PROCESSO Nº304/2020 
(Contrato n° 166/2020) fica aditado o valor de R$ 11.172,00 (onze 
mil, cento e setenta e dois reais) com a empresa MALUF & TINÓS 
LTDA EPP, o que corresponde a aproximadamente 3,17% (três 
vírgula dezessete por cento) do total do contrato, que objetiva a 
prestação de serviços de locação de multifuncionais para diversas 
Secretarias e Departamentos da municipalidade, conforme solicita-
ção da Secretaria Municipal de Administração. Assinatura do Termo 
de Aditivo: 04/03/2.022.

TOMADA DE PREÇO N° 004/21 – PROCESSO N° 380/21 (Con-
trato n° 231/21) fica aditado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
com a empresa NEWTÉCNICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
TÉCNICA E OBRAS LTDA, o que corresponde a aproximadamen-
te 13,95% (treze vírgula noventa e cinco por centro) do total do 
contrato, objetivando a elaboração de projeto para pavimentação 
da Estrada Vicinal AVR – 242 Barra Grande/Cerqueira César, nos 
padrões DER, contendo os projetos necessários, levantamento 
topográfico e ensaios de solo para aprovação junto a ARTESP e 
Convênios junto a Casa Civil e/ou órgão competente, conforme 
anexos ao edital, do qual fazem parte integrante. Assinatura do 
Termo Aditivo: 09/03/2.022.

TERMO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO
Fica PRORROGADO E ALTERADO o contrato na modalidade DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2020 – PROCESSO Nº 401/2020 
(Contrato nº 023/21), que faz entre si a Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré e a empresa SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, obje-
tivando a Locação de imóvel para atender as necessidades da Se-
cretaria de Esportes, quanto aos treinos e campeonatos dos jogos 
regionais de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 horas às 17:00 
horas, exceto feriados, com prorrogação do prazo de vigência 
contratual até 18 de fevereiro de 2.023, no valor de R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais). Andreia Brisola Carvalheira – Secretária 
Municipal de Esportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 021/22 – PROCESSO Nº. 036/22, objetivando Registro de Preços 
para futura aquisição de espelhos para a Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social, conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal. Revogada em: 03/03/2.022. Adriana Moreira Gomes – Secre-
tária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 025/22 – PROCESSO Nº. 041/22, objetivando Registro de 
Preços para futura aquisição de gêneros perecíveis para Meren-
da Escolar, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revoga-
da em: 09/03/2.022. Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Se-
cretária Municipal de Educação.

EXTRATO	DA	JUSTIFICATIVA	DE	DISPENSA	DE	
CHAMAMENTO PÚBLICO

Considerando a necessidade urgente de atendimento as crianças 
do Município de Avaré, cujo o atendimento pela rede pública muni-
cipal de ensino estar prejudicado por não possuir vagas suficientes 
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SEC. DE HABITAÇÃO

para atender a demanda;
Considerando que, de acordo com a Lei nº 13.019/2014 e suas 
alterações pela Lei nº 13.204/2015 Art. 30 inciso VI, que a admi-
nistração pública poderá dispensar a realização de chamamento 
publico no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços 
de educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil previamente credenciada pelo 
órgão gestor da respectiva politica;
Considerando que a CEI Casa da Criança Santa Elizabeth apre-
sentou proposta para formalizar parceria por meio do termo de fo-
mento com o Município da Estância Turística de Avaré através da 
Secretaria Municipal de Educação;
A Secretária Municipal de Educação, através do Termo de Referen-
cial n° 470/2022 informa que há necessidade urgente da ampliação 
de meta/atendimento nos convênios firmados por esta secretária, 
com o intuito de atender a demanda apresentada, em razão da 
rede municipal de ensino não possuir vagas suficientes para aten-
dimento, assim, é favorável a imediata formalização da parceria;
Com as justificativas acima elencadas, a escassez de instituições 
no município e a urgência na oferta de serviços, a realização do 
chamamento publico, com todos prazos legais a serem respeitados 
representaria paralisação de tais serviços, causando prejuízos ao 
interesse publico;
Justificamos, assim sendo, a dispensa de chamamento publico 
para a celebração de Termo de Fomento entre o Município da Es-
tância Turística de Avaré e a CEI Casa da Criança Santa Elizabeth, 
uma vez que os serviços em questão por ser de extrema importân-
cia, merecem ser tratado de forma continuada e ininterrupta.
Estância Turística de Avaré, em 16 de fevereiro de 2.022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO

Dispensa	de	Chamamento	Público	nº.	007/22	–	Processo	nº.	042/22
Fica ratificada a Dispensa de Chamamento Público à CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA SANTA ELISABETH, 
no valor total de repasse de R$ 1.192.652,85 (Um milhão, cento e 
noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cin-
co centavos), objetivando a realização de parceria estabelecida pela 
Administração Pública com a Organização da Sociedade Civil para 
consecução de finalidade de interesse público e recíproco, proposta 
pela Organização, que envolva a transferência de recursos financei-
ros, com fulcro no artigo 30 da Lei Federal 13.204/15. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 08 de março de 2.022. Joselyr Benedito 
Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO

Modalidade:	Dispensa	de	Chamamento	Público	nº.	007/22	–	Pro-
cesso	nº.	042/22
Município: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Organização da Sociedade Civil: CENTRO DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL CASA DA CRIANÇA SANTA ELISABETH
Objeto: Realização de parceria estabelecida pela Administração 
Pública com a Organização da Sociedade Civil para consecução 
de finalidade de interesse público e recíproco, proposta pela Orga-
nização, que envolva a transferência de recursos financeiros
Valor Global de Repasse: R$ 1.192.652,85 (Um milhão, cento e 
noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e 
cinco centavos)
Data da Assinatura do Termo de Parceria (Fomento): 08/03/2.021

EXTRATO	DA	JUSTIFICATIVA	DE	DISPENSA	DE	
CHAMAMENTO PÚBLICO

Considerando a necessidade urgente de atendimento as crianças 
do Município de Avaré, cujo o atendimento pela rede pública muni-
cipal de ensino estar prejudicado por não possuir vagas suficientes 
para atender a demanda;
Considerando que, de acordo com a Lei nº 13.019/2014 e suas 
alterações pela Lei nº 13.204/2015 Art. 30 inciso VI, que a admi-
nistração pública poderá dispensar a realização de chamamento 
publico no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços 
de educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil previamente credenciada pelo 
órgão gestor da respectiva politica;
Considerando que a CEI Creche Santa Terezinha de Avaré apre-
sentou proposta para formalizar parceria por meio do termo de fo-
mento com o Município da Estância Turística de Avaré através da 
Secretaria Municipal de Educação;
A Secretária Municipal de Educação, através do Termo de Referen-
cial n° 471/2022 informa que há necessidade urgente da ampliação 
de meta/atendimento nos convênios firmados por esta secretária, 
com o intuito de atender a demanda apresentada, em razão da 

rede municipal de ensino não possuir vagas suficientes para aten-
dimento, assim, é favorável a imediata formalização da parceria;
Com as justificativas acima elencadas, a escassez de instituições 
no município e a urgência na oferta de serviços, a realização do 
chamamento publico, com todos prazos legais a serem respeitados 
representaria paralisação de tais serviços, causando prejuízos ao 
interesse publico;
Justificamos, assim sendo, a dispensa de chamamento publico 
para a celebração de Termo de Fomento entre o Município da Es-
tância Turística de Avaré e a CEI Creche Santa Terezinha de Avaré, 
uma vez que os serviços em questão por ser de extrema importân-
cia, merecem ser tratado de forma continuada e ininterrupta.
Estância Turística de Avaré, em 16 de fevereiro de 2.022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO

Dispensa	de	Chamamento	Público	nº.	008/22	–	Processo	nº.	043/22
Fica ratificada a Dispensa de Chamamento Público à CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SANTA TEREZINHA DE AVARÉ, 
no valor total de repasse de R$ 897.997,44 (Oitocentos e noventa 
e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro 
centavos), objetivando a realização de parceria estabelecida pela 
Administração Pública com a Organização da Sociedade Civil para 
consecução de finalidade de interesse público e recíproco, propos-
ta pela Organização, que envolva a transferência de recursos fi-
nanceiros, com fulcro no artigo 30 da Lei Federal 13.204/15. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 08 de março de 2.022. Joselyr 
Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO

Modalidade:	Dispensa	de	Chamamento	Público	nº.	008/22	–	Pro-
cesso	nº.	043/22
Município: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Organização da Sociedade Civil: CENTRO DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL CRECHE SANTA TEREZINHA DE AVARÉ
Objeto: Realização de parceria estabelecida pela Administração 
Pública com a Organização da Sociedade Civil para consecução 
de finalidade de interesse público e recíproco, proposta pela Orga-
nização, que envolva a transferência de recursos financeiros
Valor Global de Repasse: R$ 897.997,44 (Oitocentos e noventa e 
sete mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro 
centavos)
Data da Assinatura do Termo de Parceria (Fomento): 08/03/2.022

NOTIFICAÇÃO Nº 025/22
À Empresa FLASH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO N° 248/21 – PROCESSO N° 428/21 
(Contrato nº 237/21)
Considerando a Comunicação Interna 622060, enviada pela Secreta-
ria Municipal do Esporte, assinadas por Andreia Brisola Carvalheira;
Considerando que a contratada solicitou prorrogação do prazo de 
entrega dos materiais até 31/01/2022 e até a presente data não 
realizou a entrega;
Fica a empresa supracitada NOTIFICADA para que entregue imedia-
tamente os materiais, e que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
desta, informe a este Departamento de Licitações, as medidas adota-
das, sob pena das medidas cabíveis previstas em contrato.
Observação: As vias dos anexos, que integram esta notificação 
estão disponíveis para retirada da empresa no Departamento de 
Licitação, sito na Praça Juca Novaes, n° 1.169 – Avaré/SP.

NOTIFICAÇÃO	Nº	044/2.022
À Empresa CONSTRUTORA REOBOTE E EMPREENDIMENTOS 
LTDA EPP
Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 016/2020 – PROCESSO N° 
317/2020 (Contrato n° 192/2020)
Considerando a Comunicação Interna 665728, enviada pela Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Obras, assinada pelo Senhor 
João José Dalcin (Arquiteto);
Considerando a paralisação da obra e que a mesma encontra-se 
com 88,12% de execução, restando 11,79%a concluir;
Considerando que o prazo final contratado para conclusão da obra 
é até 21/04/2022;
Fica a empresa supracitada NOTIFICADA para que retorne IME-
DIATAMENTE a execução da obra, e que no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar desta, informe a este Departamento de Licita-
ções, as medidas adotadas, sob pena das medidas cabíveis pre-
vistas em contrato.
Observação: As vias dos anexos, que integram esta notificação 
estão disponíveis para retirada da empresa no Departamento de 
Licitação, sito na Praça Juca Novaes, n° 1.169 – Avaré/SP

CONVOCAÇÃO
O programa cidade legal e a prefeitura municipal de avaré con-
vocam os moradores da vila esperança a comparecer no evento 
de entrega dos documentos relativos a regularização fundiária de 
seus terrenos que ocorrerá no dia 12/03 ás 10 horas   Rua Santos 
Dumont, nº 1.837- Jardim Brabância Avaré-SP.
Na ocasião serão sorteadas para a entrega solene dos títulos e as 
demais famílias poderão recebelos da seguinte forma:
Lista 1- contemplados: Dia 22/03 no paço municipal 
Lista 2- Não contemplados deverão comparecer na secretaria mu-
nicipal de habitação a partir do dia 16/03 para entrega/ consulta dos 
documentos faltantes para posterior regularização.

CONTEMPLADOS
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NÃO CONTEMPLADOS

INEDITORIAIS

Secretaria	Municipal	dos	Direitos	da	Pessoa	com	
Deficiência

Lei	de	criação	n°0090/2009
Ata	n°002/2022

Aos 10 dias do mês de Fevereiro do ano de 2022, às 09 h 16 mi-
nutos, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, no formato on-line. Estavam 
presentes, Josana Souza Carlos, Dulce Piacentini V. de Carvalho, 
Marlon Ramos Ribeiro, João Baptista Neto, Hilton Charles M. Pe-
dro, Aline Gagliotti Hirata, Camilo Henrique Gomes, Silvia Barrile, 
Regina de Fátima Leôncio, Raquel Aparecida Cardoso Angelo.  A 
reunião foi aberta pelo Presidente Alexandre e a seguir a leitura 
da ata da reunião anterior pela Secretária Priscila Amicci que foi 
aprovada por todos. O Presidente pediu para que secretária fizes-
se a leitura da pauta foi lida  Priscila  mencionando a denuncia da 
senhora Maria de Lourdes Corrêa, conhecida nas dependências 
da SEDPD como Malú. Como não houve a multa e nem a visita in 
loco criaram uma comissão para realização da disseminação da lei 
de acessibilidade e mobilidade urbana ,e foi criado também um gru-
po de whatsapp também desta comissão. Houve a manifestação 
do Senhor Alexandre comunicando que estava abdicando do seu  
cargo de Presidente se desculpando ,pois foi afetado pelo novo 
Corona vírus (variante) e onde trabalha mais de sessenta (60) sen-
tenciados foram atingidos pela nova variante ,disse também estar a 
disposição do CMDPD ,mas infelizmente seu trabalho secular toma 
o tempo necessário que lhe seria fundamental para dedicar-se em 
prol do conselho. Como consta no regimento interno a responsabi-
lidade recai ao vice presidente o Senhor Hilton Charles M. Pedro . 
O senhor Hilton se manifestou agradecendo a confiança nele de-
positada. A sra Josana comunicou que os eventos voltarão pre-
senciais posto que toda população já fora vacinada e até as aulas 
voltarão presenciais. A sugestão da mesma  foi que as reuniões 
voltem presenciais seguindo as normas e protocolos de segurança, 
o sr Hilton  passou para a senhora Priscila que levou a votação 
e foi unanimidade entre todos os presentes. A senhora  Josana 
anunciou que foi dado início no curso de Orientação e Mobilidade 
explicitou que a SEDPD segue um calendário anual de eventos, 
e que em Abril será o Simpósio do Autismo, mencionou estar feliz 
pois possui três (03) projetos para o T.E.A os mesmos envolvem 
custos, mencionou também sobre a chegada das cadeiras de trilha, 
um projeto do governo do Estado de São Paulo e que o cadeirante 
de Avaré e região pode usufruir visto nossa cidade estar no Polo 
Cuesta (Polo Regional de Desenvolvimento Turístico) a pessoa 
que quiser usar a cadeira poderá solicitar mediante assinatura de 
um termo de responsabilidade a mesma ficará no Horto Florestal. 
Dr Camilo se colocou a disposição para uma parceria com a OAB, 
como autista e como pai de autista. A Diretoria de Ensino represen-
tada por Regina Leôncio, e a conselheira Sílvia Barrile também se 
disponibilizaram para o Simpósio do Autismo. O presidente Hilton 
Charles agradeceu a todos dizendo que a união faz a força e que 
o CMDPD se unindo a SEDPD será o primeiro passo para grandes 
mudanças. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 
10h19 e a ata foi lavrada por mim, Priscila Amicci na qualidade de 
Secretária que será lida e assinada por todos os presentes acima 
nominados e referenciados.

Hilton	Charles	M.	Pedro	 	 Priscila	Amicci
	Presidente	do	C.M.D.P.D.	 	 Secretária
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

A Estância Turística de 
Avaré sediou na sexta-feira, 
11, a 5ª reunião do Programa 
de Articulação Regional de 
Políticas Públicas.

O objetivo do evento pro-
movido pelo SEBRAE e FGV 
Projetos  - Fundação Getúlio 
Vargas é estimular a econo-
mia e o empreendedorismo 
na região. 

Empreendedores, lide-
ranças políticas, servidores e 
técnicos da área pública par-
ticiparam da edição realizada 
na Faculdade FEAP Avaré. 
Educação empreendedora

A solenidade de abertura 
contou com a renovação da 
parceria entre a Secretaria 
Municipal da Educação e o 
SEBRAE para a implantação 
da metodologia Educação 
Empreendedora nas escolas 
municipais Victor Lamparelli, 
Maneco Dionísio e Ulisses 
Silvestre, o que vai beneficiar 

Desenvolvimento regional é 
debatido em evento do SEBRAE
Reunião do Programa de Articulação Regional foi realizada na sexta-feira, 11 de março

quase 700 alunos.  
O acordo entre o muni-

cípio e órgão de fomento à 
micro e pequena empresa 
já existe desde 2017, benefi-
ciando anteriormente outras 
unidades escolares de Avaré.   

Programação 
A programação incluiu pa-

lestra magna com o tema Li-
deranças Regionais nas Políti-
cas Públicas e a exposição dos 
resultados do Programa de 
Articulação 2021, bem como 
as perspectivas para 2022.

Também foram discutidas 
as fases de implantação do 
Plano de Ação Regional com 
atividades especiais nos eixos 
de Governança, Desburocra-
tização, Compras Governa-
mentais e Inclusão Produtiva. 

Cada eixo foi contempla-
do com um debate temático 
e apresentação de cases re-
ferenciais de municípios da 
região.

O Projeto Avança Comér-
cio está com inscrições abertas 
em Avaré. O objetivo é ajudar 
os lojistas a ampliar as vendas 
e aumentar o faturamento. 

A iniciativa é promovida 
pelo SEBRAE-SP, SENAC, As-
sociação Comercial, Indus-
trial e Agropecuária de Avaré 
(ACIA) e Prefeitura da Estân-

Projeto Avança Comércio está com inscrições abertas em Avaré
Objetivo é ajudar lojista a ampliar vendas e aumentar faturamento

cia Turística de Avaré, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Indústria, Comércio, Ciên-
cia e Tecnologia.

As inscrições são gratui-
tas. O primeiro encontro on-
line acontece no dia 15 de 
março, das 19 às 21 horas. 

Impactos na pandemia
De acordo com a pesquisa 

do SEBRAE sobre o impacto 
da pandemia nos pequenos 
negócios, o comércio varejis-
ta segue em recuperação. 

O faturamento do setor 
chegou a ficar 69% menor 
em abril de 2020 em compa-
ração com um período pré-
-pandemia. Na última edição 
da pesquisa, no fim de 2021, 

a queda era de 28%. 
Técnicas de venda

Para ajudar os empreen-
dedores do setor nesse mo-
mento de recuperação, os 
especialistas do SEBRAE vão 
ensinar técnicas de vendas 
e comunicação persuasiva, 
além de abordar inovação 
na exposição dos produtos 

e aumento da produtividade.  
O projeto prevê ações co-

letivas e individuais. As inscri-
ções podem ser feitas pelo link 
https://bit.ly/avançacomercio. 

Outras informações po-
dem ser obtidas no SEBRAE 
Aqui Avaré pelos telefones 
(14) 3732-0747 e (14) 9 8204-
0377 (WhatsApp).


