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LEGISLATIVO
MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 1º de
JUNHO de 2020
MOÇÃO

Adalgisa Lopes Ward- 1a Secretária, e outros.
- , que seja consignado em Ata dos nossos trabalhos os Votos de
Aplausos e Parabenizações, ao Ilustríssimo Senhor Otávio Henneberg Neto, Diretor da FUNSA – Funerária de Avaré, que abnegadamente doou Kits de proteção aos coveiros do Cemitério Municipal
de Avaré e disponibilizou sua equipe na orientação do uso adequado de IPIs, colaborando com nossa cidade, para o bem de todos os
avareenses. A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
reconhece através desta Moção os relevantes serviços prestados
por sua pessoa e por sua Empresa a toda nossa comunidade.

INDICAÇÕES

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
- por meio do setor competente, para que realize pavimentação na
Avenida Domingos Leon Cruz, pois moradores reclamam que estão
cansados de solicitar e até a presente data nada foi feito pela via.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito carroçável da Rua Armando O. Garcia.
-por meio do setor competente, para que providencie a limpeza do
passeio público que está com mato alto na Rua Celso Gonçalves
Chadad ao lado do número 138.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza no
passeio público coberto de mato na Rua Celso Gonçalves Chadad
ao lado do número 40.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de
criar Campanha de Medicina Preventiva para realização de exames relativos à Saúde do homem.
-por meio do setor competente, para que sejam realizados estudos
no sentido de implantar a Delegacia de Proteção do Idoso.
-por meio do setor competente, para que tomem providências em
relação aos terrenos com mato alto no Bairro Di Fiori.
-por meio do setor competente, para que providencie com urgência
pavimentação no Jardim Califórnia.
Considerando que, nos dias de chuva os moradores não conseguem chegar em suas residências, porque o local fica alagado.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido
de criar parceria privada para empréstimo de material de convales-

cência( cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, etc).
-por meio do setor competente, para que providencie instalação
de placas de atendimento prioritário em locais de atendimento ao
público com o símbolo representativo das pessoas dentro do Espectro Autista – TEA.
-por meio do setor competente, para que notifique em acordo com
a Lei Municipal o proprietário do terreno existente na Praça dos
Pioneiros, ao lado da Casa de Carne Silmar.
-por meio do setor competente, para que realize estudos para Criação de Implantação do Programa de Prevenção de Saúde Escolar
na Rede Municipal de Ensino.
-por meio do setor competente, para que notifique em acordo com
a legislação vigente, o proprietário do terreno localizado na Rua
Abílio Garcia ao lado do número 505.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na
Rua Amando O. Garcia/Bairro Alto em frente ao número 998.
-por meio do setor competente, para que notifique em acordo com
legislação vigente o proprietário do terreno localizado na Rua Celso
Gonçalves Chadad/Bairro Alto da Colina, para que realize limpeza
e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que notifique em acordo com
a legislação vigente o proprietário do terreno localizado na Rua da
Colina/Bairro Colina Verde em frente ao número 535, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a limpeza do
passeio público coberto de mato da Rua da Colina/Bairro Colina
Verde em frente ao número 505.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito carroçável da Rua Manduri/Bairro Parque Jurumirim.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação
notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Minas Gerais ao
lado do número 1847, para que realize limpeza e manutenção.
-por meio do setor competente, para que providencie em conformidade com à Lei Municipal nº 332/1995, notificação para o proprietário do terreno localizado na Avenida Santos Dumont ao lado do
número 697.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de ampliar o número de vagas para pessoas portadores de deficiência física.

REQUERIMENTOS

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor JORGE LUIZ CARVALHO.
Adalgisa Lopes Ward-1º Secretária
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito
Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré e Conselho Municipal de Saúde, para que nos esclareça: No
momento crítico em que nossa cidade está passando na SAÚDE

em relação à Pandemia COVID-19, os membros do Conselho Municipal de Saúde estão acompanhando os trabalhos da Secretaria
Municipal da Saúde? Como estão atuando para que o sistema de
Saúde melhore para nossos munícipes? Considerando que, cada
conselheiro representa uma parte da sociedade e está no Conselho para levar as necessidades e sugestões da sua comunidade
para as políticas de Saúde e são aliados da Secretaria da Saúde
na busca de um Sistema de Saúde melhor para todos. Não há subordinação entre Conselho de Saúde, Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde. TODOS DEVEM ATUAR COM O OBJETIVO DE
BENEFICIAR À SOCIEDADE.”
-que seja oficiado a esta Casa de Leis todos os documentos comprobatórios com Nota Fiscal de todos os créditos da Saúde enviado pelo
Fundo Municipal de Saúde, para atendimento a Pandemia COVID- 19.
-que seja oficiado e consignado em Ata de nossos Votos de Aplausos e Agradecimentos ao Dr. Fabiano Silva, Delegado da Área
de Investigações Gerais da Polícia Civil de Avaré pelo excelente
trabalho disseminando os possíveis ataques dos jovens contra os
alunos e professores da Escola Eruce Paulucci em nossa cidade.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré
e Secretaria Municipal da Saúde, para que nos informem: Se já foi
realizado um estudo para Implantação de Farmácias em todos os
Bairros da nossa cidade? Considerando que, em visita em bairros
da cidade, os moradores reclamam da falta de uma farmácia no
seu bairro e que sentem dificuldade de locomoção de um bairro
para outro; Considerando que, essa vereadora tem sido procurada
por munícipes alegando que além de seu bairro não ter farmácias
ao dirigirem nos bairros mais próximos não encontram o medicamento que precisam. Descontentes protestam e solicitam providências por estarem cansados de correrem de um bairro para o outro e
muitas vezes não encontram o remédio que o médico prescreveu.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e
Secretaria Municipal da Saúde, para que nos informem: •Existe um
Plano de Contingência em nossa cidade para atender ocorrências
anormais em nossa cidade? •Se positivo, quem faz parte desse
Plano de Gerenciamento de possíveis ocorrências, como no caso
da EPIDEMIA COROVÍRUS e outros incidentes? •Quais as Ações
de Contingência que devem ser desencadeadas diante de adversidade que causarão perdas e danos para o nosso Município?

Flavio Eduardo Zandoná-2º Secretário
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, Rolsindo Machado, por meio do setor competente, para que informe a
esta Casa de Leis se no Postão da Rua Acre, os banheiros utilizados pelos funcionários são os mesmos utilizados pelos pacientes.
-que seja oficiado que seja oficiado à Exma. Sra. Secretária Municipal
de Industria e Comércio, Sandra de Fatima Theodoro, se existe algum
planejamento para ajudar o Comércio e a Indústria de Avaré, fortemente afetados e economicamente pela pandemia do COVID -19.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do
setor competente, para que informe a esta Casa de Leis quais as
ações diretas e indiretas foram tomadas pela Prefeitura no Combate ao COVID -19, assim como os valores gastos por cada.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, Rolsindo Machado, por meio do setor competente, para que informe a esta
Casa de Leis qual o procedimento sanitário está sendo adotado para
os pacientes que vão buscar remédios, já que ocorreu a unificação
das farmácias no antigo Postão da Rua Acre e que o local também é
de atendimento aos pacientes com suspeita de COVID – 19.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do
setor competente, para que informe a esta Casa de Leis se a prefeitura pretende cancelar a EMAPA 2020, já que outros eventos foram
cancelados como Fampop e Arraiá do Nhô Musa.
Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), no sentido
de SOLICITAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA VISTORIA TÉCNICA NO CÓRREGO ÂNGELO PINHEIRO MACHADO VISANDO
VERIFICAR SUPOSTA DISPENSA DE ESGOTO, tendo em vista
relato recebido de morador no último dia 30/05/2020.
-REQUEIRO que seja oficiado ao Secretário Municipal do Meio Ambiente no sentido de SOLICITAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA VISTORIA TÉCNICA NO CÓRREGO ÂNGELO PINHEIRO MACHADO
VISANDO VERIFICAR SUPOSTA DISPENSA DE ESGOTO, tendo
em vista relato recebido de morador no último dia 30/05/2020.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Diretor da CPFL no sentido de INFORMAR SE É POSSÍVEL DESLOCAR EM CARÁTER DE
URGÊNCIA EQUIPE TÉCNICA DE MANUTENÇÃO NA RUA FRANCISCO CRUZ PARALELA AO HORTO FLORESTAL VISANDO ARRUMAR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SUPOSTAMENTE
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SE ROMPEU, deixando o local com baixa segurança aos usuários.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré no sentido de informar: 01EXISTE ALGUM PLANEJAMENTO PARA AUMENTAR OS LEITOS DE UTI PARA COVID-19 EM NOSSO MUNICÍPIO? 02- SE
SIM, QUAL A QUANTIDADE E PRAZO?
-REQUEIRO que seja oficiado VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES A TODOS OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE
ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE
AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE AVARÉ.
Antonio Angelo Cicirelli
-considerando o Decreto nº 5.843/2020, que em seu artigo 4º, inciso V determina que “V – efetuar a aferição de temperatura, à distância, de todos que venham a ingressar em seu estabelecimento
e, quando esta for superior a 37,8º C deverão orientar para que a
pessoa procure atendimento médico, sob pena de, não o fazendo, ter a suspensão imediata de seu alvará de funcionamento e
aplicação de multa; considerando que, para proceder a referida
aferição, será necessário o uso de um termômetro de testa; considerando que tal equipamento encontra-se escasso no mercado
para aquisição pelos comerciantes e, os encontrados estão com
preços abusivos; considerando que o estabelecimento comercial
que não tiver o referido termômetro, logo, deixar de proceder à aferição, corre o risco de ter o seu alvará cassado; considerando que,
os demais estabelecimentos comerciais considerados de serviços
essenciais e que encontram-se abertos desde o fechamento dos
demais não vêm procedendo de tal forma, posto não ter-lhes sido
obrigatório; que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que responda a esta Casa de Leis se existe
a possibilidade de a prefeitura instalar um Ponto de Atendimento
no centro comercial da cidade, com profissionais da Secretaria da
Saúde, a fim de realizar a aferição da temperatura da população
em geral, posto que o lojista não tem qualificação para encaminhar
o cidadão para o atendimento médico, caso venha a constatar temperatura acima do permitido.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa
Silvestre, para que responda a esta Casa de Leis se os pagamentos/repasses à Santa Casa de Misericórdia de Avaré estão em
dia, posto que a instituição teve um aumento significativo em suas
despesas por conta da pandemia da Covid-19 e não pode sofrer
atrasos em sua receita. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a presente
propositura pelo fato de ser a Santa Casa de Avaré a instituição de
saúde que vem dando total suporte, apoio e atendimento àqueles
cidadãos acometidos pelo novo Coronavírus, tanto de Avaré quanto das 17 cidades as quais presta atendimento.
-que seja oficiado ao Sr. Miguel Chibani Bakr, provedor da Santa
Casa de Misericórdia de Avaré, para que responda a esta Casa de
Leis se os pagamentos/repasses por parte da prefeitura à instituição, encontram-se em dia e, em caso negativo, informe-nos em
que data foi feito o último pagamento/repasse.
-considerando a criação da Comissão Especial da Educação, através do Requerimento nº 0212/2020, aprovado na Sessão Ordinária
do dia 09/03/2020; considerando que a primeira reunião da referida
comissão se deu no dia 16/03/2020; considerando que, após essa
data, foi decretada a quarentena em todo Estado de São Paulo
a partir do dia 24/03/2020; considerando que os trabalhos deste
Legislativo foram suspensos em suas sessões ordinárias e consequentemente, os trabalhos internos foram reduzidos, bem como
o horário de expediente interno; considerando que o expediente
ao público em geral, devido a tais medidas, foi suspenso; considerando que, por conta também da pandemia, a Prefeitura Municipal
também teve seu expediente reduzido, trabalhando em forma de
revezamento entre seus servidores e mantendo aqueles inclusos
no grupo de risco, em sistema home office; requeiro, então, que o
prazo da Comissão Especial da Educação supracitada, seja declarado suspenso durante os dias 24/03/2020 a 01/06/2020, retornando a sua contagem, nos moldes do artigo 60, parágrafo único do
Regimento Interno desta Casa de Leis, a partir da presente data,
para que seja dada continuidade aos trabalhos.
Marialva Araujo de Souza Biazon
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES à Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do 53º
BPM/Avaré pela megaoperação realizada no último dia 30/05/2020
no Jardim Dona Laura, em que teve como finalidade combater o
uso indevido de cerol e aglomeração por crianças e jovens que se
encontravam soltando pipa no local. Ambas as ações são de extrema importância para o momento vivido, pois, por conta da pandemia da Covid-19 não é permitida a aglomeração de pessoas, o que
facilita o contágio, e o uso do cerol é uma prática proibida, perigosa
podendo ser letal, principalmente a ciclistas e motociclistas.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
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para determine à Secretaria do Meio Ambiente e Setor de Fiscalização
da prefeitura que informem esta Casa de Leis acerca da fiscalização das
queimadas em terrenos baldios, bem como as providências que estão
sendo tomadas junto aos proprietários de tais imóveis.

CIRCULAR N º 16/2020-DG
Avaré, 04 de junho de 2020

Senhor (a) Vereador (a):Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
08/06/2020 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou para a
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 08 de junho do corrente ano,
que tem seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 51/2020 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que
especifica e dá providências (R$ 29.934,37 - Fundo Municipal de
Saúde) (c/ Substitutivo)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 51/2020 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.
Exmo.(a). Sr. (a) 					
Vereador (a)
NESTA
AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna público a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão
Ordinária de 01/06/2020, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Lei nº 42/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 500.000,00 - Fundo Municipal de Saúde)
Projeto de Lei nº 43/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 200.324,67 - Fundo Municipal de Saúde)
Projeto de Lei nº 44/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 50.000,00 - Fundo Municipal de Saúde)
Projeto de Lei nº 45/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 50.000,00 - Fundo Municipal de Saúde)
Projeto de Lei nº 46/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 400.000,00 - Fundo Municipal de Saúde)
Projeto de Lei nº 47/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 100.000,00 - SEMADS)
Projeto de Lei nº 48/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 10.500,00 - SEMADS)
Projeto de Lei nº 49/2020
Autoria: Verª Adalgisa Lopes Ward
Dispõe sobre determinação ao Executivo Municipal para envio semanal ao Legislativo das despesas realizadas com repasses enviados
durante o período de calamidade pública e dá outras providências

Projeto de Lei nº 50/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Avaré
para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências (LDO)
Projeto de Lei nº 51/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 29.934,37 - Fundo Municipal de Saúde)
Projeto de Lei Complementar nº 52/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Altera a redação do art. 15 da Lei Complementar nº 938, de 23 de
maio de 2007 a fim de modificar a alíquota de contribuição do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Avaré,
de acordo com a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e dá outras providências

LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 076/2.020 – PROCESSO Nº. 166/2.020
EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de bobina térmica para relógio de ponto (REP)
Recebimento das Propostas: 09 de junho de 2.020 das 08 horas
até 22 de junho de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 22 de junho de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 22 de junho de 2.020 às
10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de Junho de 2.020 –Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 077/2020 – PROCESSO Nº. 169/2020
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de leite pasteurizado fluído Tipo C, por um período de 12 meses
Recebimento das Propostas: 09 de junho de 2.020 das 10 horas
até 23 de junho de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 23 de junho de 2.020 às 08h10 min
Início da Sessão: 23 de junho de 2.020 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de junho de 2.020 – Eliana
da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/2020 – PROCESSO Nº. 171/2020
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material gráfico para todas as Unidades de Saúde, por um período de 12 meses
Recebimento das Propostas: 17 de junho de 2.020 das 10 horas
até 29 de junho de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 29 de junho de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão: 29 de junho de 2.020 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de junho de 2.020 – Eliana
da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 080/2.020 – PROCESSO Nº. 173/2.020
EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
OBJETO: Aquisição de Lâmpada de LED T8 para iluminação dos
prédios públicos da Secretaria Municipal da Cultura
Recebimento das Propostas: 10 de junho de 2.020 das 08 horas
até 23 de junho de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 23 de junho de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 23 de junho de 2.020 às
10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de Junho de 2.020 –Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 081/2.020 – PROCESSO Nº. 174/2.020
EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de EPIS (botas e botinas) para o Setor/Unidade VISA (Vigilância Sanitária)
Recebimento das Propostas: 15 de junho de 2.020 das 08 horas
até 24 de junho de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 24 de junho de 2.020 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 24 de junho de 2.020 às
10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de Junho de 2.020 –Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 083/2020 – PROCESSO Nº. 178/2020
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material de
limpeza para todas as Unidades de Saúde e Pronto Socorro
Recebimento das Propostas: 08 de junho de 2.020 das 10 horas
até 22 de junho de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 22 de junho de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão: 22 de junho de 2.020 às 10h30 min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de junho de 2.020 – Eliana
da Silva Almeida – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO

Concorrência Pública nº. 004/2020 – Processo nº. 050/2020
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 004/2020 à empresa
CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da obra de Revitalização do
Largo São João, no valor total de R$ 208.402,01 (duzentos e oito
mil, quatrocentos e dois reais e um centavo). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de junho de 2.020 – Abelardo Ferreira
Mendes – Secretário Municipal de Obras e Serviços da Estância
Turística de Avaré.
Concorrência Pública nº. 007/2020 – Processo nº. 095/2020
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 007/2020 à empresa
SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra
para execução de pavimentação asfáltica na Rua Júlia Alves Esteves, no valor total de R$ 316.617,22 (trezentos e dezesseis mil,
seiscentos e dezessete reais e vinte e dois centavos). Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 03 de junho de 2.020 – Alexandre
Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes
da Estância Turística de Avaré.
Concorrência Pública nº. 009/2020 – Processo nº. 122/2020
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 009/2020 à empresa
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI, para o fornecimento de materiais, mão de obra, serviços, máquinas e equipamentos para execução de obras de infraestrutura urbana, recapeamento asfáltico e pavimentação asfáltico na Avenida Domingos
Leon Cruz 2ª parte, Jardim Santa Monica, Avenida Domingos Leon
Cruz, Jardim Santa Monica e Avenida Vereador Paulo Lopes Ward,
no valor global de R$ 2.641.457,43 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta
e três centavos). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de
junho de 2.020 – Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal
de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.
Pregão Presencial nº. 024/2020 – Processo nº. 128/2020
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 024/2020 às empresas
SELT SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS EIRELI (LOTES 01 – R$ 44.000,00, 02 – R$ 159.200,00 E 03
– R$ 41.800,00) e RICARDO FILGUEIRAS GOMES ME (LOTES
04 – R$ 16.520,00 E 05 – R$ 44.600,00), para o Registro de preços
para eventual locação, montagem e desmontagem de tendas, no
valor global de R$ 306.120,00 (trezentos e seis mil, cento e vinte
reais). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de junho de
2.020 – Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Concorrência Pública nº. 004/2020 – Processo nº. 050/2020
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 004/2020 à empresa
CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da obra de Revitalização do
Largo São João. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de

junho de 2.020 – Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal
de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.
Concorrência Pública nº. 007/2020 – Processo nº. 095/2020
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 007/2020 à empresa
SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra
para execução de pavimentação asfáltica na Rua Júlia Alves Esteves. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de junho de 2.020
– Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e
Transportes da Estância Turística de Avaré.
Concorrência Pública nº. 009/2020 – Processo nº. 122/2020
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 009/2020 à empresa
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI, para o fornecimento de materiais, mão de obra, serviços, máquinas e equipamentos para execução de obras de infraestrutura urbana, recapeamento asfáltico e pavimentação asfáltico na Avenida Domingos
Leon Cruz 2ª parte, Jardim Santa Monica, Avenida Domingos Leon
Cruz, Jardim Santa Monica e Avenida Vereador Paulo Lopes Ward.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de junho de 2.020 –
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística
de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02 HOMOLOGA a empresa PHÁBRICA DE PRODUÇÕES
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP, responsável pelo registro de preços para contratação futura de empresa para prestação de serviços de agenciamento de publicação em
jornal diário de grande circulação no Estado de São Paulo, relativa
ao Pregão Eletrônico nº. 036/2020 – Processo nº. 080/2020. Homologado em: 01/06/2.020.
Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa T.S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME,
responsável pelo registro para eventual aquisição de Papel Sulfite,
para atendimento de toda Municipalidade, exceto a Secretaria Municipal de Saúde e Educação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 043/2020
– Processo nº. 091/2020. Homologado em: 06/05/2020.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43,
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa
T.S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de papel
sulfite para as unidades de saúde, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
046/2020 – Processo nº. 100/2020. Homologado em: 20/05/2020.
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI
– EPP, responsável pelo registro para futura aquisição de óleos
lubrificantes para uso da Secretaria Municipal de Serviços, relativa
ao Pregão Eletrônico nº. 053/2020 – Processo nº. 116/2020. Homologado em: 28/05/2020.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
– EPP, responsável pelo registro para futura aquisição de avental
impermeável e avental cirúrgico, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
061/2020 – Processo nº. 129/2020. Homologado em: 01/06/2020.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial nº. 024/2020 – Processo nº. 128/2020
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 024/2020 às empresas SELT
SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS EIRELI
(LOTES 01, 02 E 03) e RICARDO FILGUEIRAS GOMES ME (LOTES 04
E 05), referente ao Registro de preços para eventual locação, montagem
e desmontagem de tendas. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04
de junho de 2.020 – Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de
Administração da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº. 025/2020 – Processo nº. 146/2020
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 025/2020 à empresa
FUNERAIS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, objetivando a
contratação de empresa para a prestação de serviços funerários.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de junho de 2.020 –
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa nº. 030/2020 – Processo nº. 142/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à W&C ALIMENTOS EIRELI,
com valor total de R$ 14.131,00 (Quatorze mil, cento e trinta e um
reais), objetivando o fornecimento emergencial de cestas básicas
tendo em vista o atual momento declarado pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) de pandemia causada pela COVID-19, e conforme
ofício da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social
(DRADS), referente a disponibilização de recurso estadual de benefícios eventuais para atender às famílias necessitadas nesse momento, com fulcro na Lei Federal n° 13.979/2020 e Medida Provisória n°
926/2020. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de maio de
2.020. Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2020 – Processo nº. 080/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP
Objeto: Registro de preços para contratação futura de empresa
para prestação de serviços de agenciamento de publicação em jornal diário de grande circulação no Estado de São Paulo
Valor Global: R$ 295.000,00 (Duzentos e noventa e cinco mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 01/06/2.020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 043/2020 – Processo nº. 091/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: T.S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Papel Sulfite, para atendimento de toda Municipalidade, exceto a Secretaria
Municipal de Saúde e Educação.
Valor Global: R$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais).
Data da Assinatura da Ata de Registro: 06/05/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 046/2020 – Processo nº. 100/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: T.S.COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de papel
sulfite para as unidades de saúde.
Valor Global: R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 20/05/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 053/2020 – Processo nº. 116/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI – EPP.
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de óleos lubrificantes para uso da Secretaria Municipal de Serviços.
Valor Global: R$ 159.776,13 (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e seis reais e treze centavos).
Data da Assinatura da Ata de Registro: 28/05/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 061/2020 – Processo nº. 129/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de avental impermeável e avental cirúrgico.
Valor Global: R$ 37.550,00 (trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 01/06/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 004/2020 – Processo nº.
050/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da obra de Revitalização do Largo São João.
Valor: R$ 208.402,01 (duzentos e oito mil, quatrocentos e dois reais
e um centavo).
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Data da Assinatura do Contrato: 03/06/2.020.
Modalidade: Concorrência Pública nº. 007/2020 – Processo nº.
095/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de pavimentação asfáltica na Rua Júlia Alves Esteves.
Valor: R$ 316.617,22 (trezentos e dezesseis mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 03/06/2.020.
Modalidade: Concorrência Pública nº. 009/2020 – Processo nº.
122/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, mão de obra, serviços, máquinas e equipamentos
para execução de obras de infraestrutura urbana, recapeamento
asfáltico e pavimentação asfáltico, conforme anexos ao edital do
qual fazem parte integrante, nos seguintes locais:
CONVENIO N 940/2019 Processo SDR 3383894/2019 – Secretaria de Desenvolvimento Regional – Subsecretaria de Convênios
com Municípios e Entidades não Governamentais. Obras de infraestrutura urbana: execução de pavimentação asfáltica tipo CBUQ.
Avenida Domingos Leon Cruz 2ª parte, Jardim Santa Mônica.
R$ 1.095.066,22
CONVENIO N 442/2019 Processo SDR 2804273/2019 – Secretaria de Desenvolvimento Regional – Subsecretaria de Convênios
com Municípios e Entidades não Governamentais. Execução de
pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltica tipo CBUQ.
Avenida Domingos Leon Cruz, Jardim Santa Mônica.
R$ 260.951,03
CONVENIO Nº 627/2019 Processo SDR 2007208/2019 – Secretaria de Desenvolvimento Regional – Subsecretaria de Convênios
com Municípios e Entidades não Governamentais. Execução de
pavimentação asfáltica tipo CBUQ.
Avenida Vereador Paulo Lopes Ward.
R$ 1.285.440,18
Valor: R$ 2.641.457,43 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 05/06/2.020.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 030/2020 – Processo nº. 142/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: W&C ALIMENTOS EIRELI
Objeto: Aquisição emergencial de cestas básicas tendo em vista
o atual momento declarado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) de pandemia causada pela COVID-19, e conforme ofício
da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social
(DRADS), referente a disponibilização de recurso estadual de benefícios eventuais para atender às famílias necessitadas nesse
momento, conforme solicitação da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Valor Global: R$ 14.131,00 (Quatorze mil, cento e trinta e um reais)
Data da Assinatura do Contrato: 21/05/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 024/2020 – Processo nº. 128/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SELT SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES
TEMPORÁRIAS EIRELI (LOTES 01 – R$ 44.000,00, 02 – R$
159.200,00 E 03 – R$ 41.800,00)
Objeto: Registro de preços para eventual locação, montagem e
desmontagem de tendas.
Valor: R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2.020.
Modalidade: Pregão Presencial nº. 024/2020 – Processo nº. 128/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RICARDO FILGUEIRAS GOMES ME (LOTES 04 – R$
16.520,00 E 05 – R$ 44.600,00)
Objeto: Registro de preços para eventual locação, montagem e
desmontagem de tendas.
Valor: R$ 61.120,00 (sessenta e um mil, cento e vinte reais)
Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2.020.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 025/2020 – Processo nº. 146/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FUNERAIS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços funerários.
Valor: R$ 126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2.020.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/18 – PROCESSO N° 153/18 (Contrato n°
191/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa CLÍNICA MÉDICA PRONTO PED LTDA, objetivando a
prestação de serviços de consultas médicas na área de pediatria,
com a prorrogação do prazo de vigência contratual até 21 de maio
de 2.021, no valor global de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil
reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde
da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/09 – PROCESSO N° 393/09 (Contrato n°
591/09), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, objetivando a concessão de transporte coletivo urbano, com prorrogação do prazo
de vigência contratual até 16 de agosto de 2.020. Alexandre Leal
Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 025/18 – PROCESSO N° 562/18 (Contrato n° 024/19),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA,
objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e
mão de obra para execução da obra de Revitalização da Praia Costa
Azul, através do convênio Secretaria de Turismo/DADE n° 006/2014
– Processo n° 038/2014 – Represa de Jurumirim – Praia Costa Azul/
Avaré, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 05 de
agosto de 2.020. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 071/13 – PROCESSO N° 227/13 (Contrato n°
154/13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e o Senhor ANTÔNIO VALVERDE, objetivando a locação de imóvel
situado a Rua Ceará, nº 1.393, para instalação da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a prorrogação
de prazo de vigência contratual até 26 de maio de 2.021, no valor
global de R$ 17.478,36 (Dezessete mil quatrocentos e setenta e
oito reais e trinta e seis centavos). Joselyr Benedito Costa Silvestre– Prefeito da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato de locação imobiliária, na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/13 – PROCESSO N°
250/13 (Contrato n° 173/13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e os senhores FERNANDO JOSÉ LEAL e
ROLDÃO EUFRÁSIO LEAL NETO, objetivando a locação de imóvel situado a Rua Rio de Janeiro, nº 1.032 – fundos, para instalação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social
– CREAS, com a prorrogação de prazo de vigência contratual até
09 de junho de 2.021, no valor global de R$ 41.625,60 (Quarenta
e um mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/19– PROCESSO N° 354/19 (Contrato n°
009/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e empresa A. P. ARTIOLE EIRELI – ME, cujo objeto é o fornecimento de Bens Mobiliários referente ao Plano de Trabalho da
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré (APAE),
com prazo de vigência contratual até 17 de agosto de 2.020. Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/18 – PROCESSO N° 191/18 (Contrato n°
196/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa MAFRE SEGUROS GERAIS S. A, objetivando o fornecimento de seguro de veículos pertencentes à Secretaria de Saúde, com a prorrogação do prazo de vigência contratual até 23 de
maio de 2.021, no valor global de R$ 3.666,00 (Três mil seiscentos
e sessenta e seis reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário

Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto a Ata de Registro nº 106/2020 do Pregão Eletrônico nº
050/2020, Processo nº 110/2020, motivo pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor Secretário Municipal de
Saúde deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1) Nos termos do Pregão Eletrônico nº 050/2020 – Processo nº
110/2020, de 06 de maio de 2.020, fica a empresa AVAREMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, responsável pela
ata de registro de preços, com o maior percentual de desconto sobre a tabela de preços divulgada no site do Ministério da Saúde,
Secretaria Executiva – CMED, Lista de Preços de Medicamentos
– PREÇOS FÁBRICA, ICMS 18%, para eventual aquisição futura
de medicamentos para atender toda a municipalidade, conforme o
Anexo I – Termo de Referência, sendo:
LOTE 01: MEDICAMENTOS GENÉRICOS.
Percentual de Desconto: 2% (dois por cento).
LOTE 02: MEDICAMENTOS SIMILARES.
Percentual de Desconto: 2% (dois por cento).
AGORA SE LEIA:
1.1) Nos termos do Pregão Eletrônico nº 050/2020 – Processo nº
110/2020, de 06 de maio de 2.020, fica a empresa AVAREMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, responsável pela
ata de registro de preços, com o maior percentual de desconto sobre a tabela de preços divulgada no site do Ministério da Saúde,
Secretaria Executiva – CMED, Lista de Preços de Medicamentos –
PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG), para eventual aquisição futura de medicamentos destinados ao atendimento
de pacientes que possuem mandado judicial, conforme o Anexo
I – Termo de Referência, sendo:
LOTE 01: MEDICAMENTOS GENÉRICOS.
Percentual de Desconto: 2% (dois por cento).
LOTE 02: MEDICAMENTOS SIMILARES.
Percentual de Desconto: 2% (dois por cento).

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/2020 – PROCESSO Nº. 108/2020, objetivando Registro
de Preços para futura aquisição de leite pasteurizado fluído Tipo C,
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 01/06/2020.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/2020 – PROCESSO Nº. 111/2020, objetivando a
aquisição e instalação de módulos de abrigo de ônibus, conforme
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 22/05/2020. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento, Obras
e Transportes.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2020 – PROCESSO Nº. 112/2020, objetivando o
registro de preços para eventual aquisição futura de suprimentos
de informática para a Secretaria Municipal de Assistência 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: 27/05/2020. Adriana Moreira Gomes – Secretária
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/2020 – PROCESSO Nº. 131/2020, objetivando Registro de Preços para futura aquisição de material de limpeza para
todas as Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme preceitua
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 05/06/2020. Roslindo
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2.020 – PROCESSO N° 134/2.020, que tem por objeto aquisição de colchões – Secretaria Municipal dos Esportes,
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em:
01/06/2.020. Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.
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OBRAS
Calçada vai garantir mais segurança a
moradores dos bairros Mário Bannwart e Paraíso
Obra da Secretaria de
Serviços em via que une as
localidades deve ser
finalizada nos próximos dias
A Secretaria de Serviços está finalizando a construção de uma calçada com aproximadamente 350
metros de extensão entre os bairros “Mário Emílio
Bannwart” e Paraíso.
Reivindicação antiga da população, a estrutura
vai trazer mais segurança e conforto aos morado-

res das duas localidades.
Contando com acessibilidade, a passagem foi
edificada nas laterais da Avenida “Teresa Lobo Catib”, que une os dois bairros.
A estrutura começa no cruzamento com a Avenida “Muntaha Barcheti Urrêa Lopes”, ainda no
Bannwart, passa sobre o Ribeirão Lageado até chegar à Avenida “Armando Padredi”, já no Paraíso.
A obra vai contemplar ainda um trecho da Rua “João
Paulo Nogueira”, perpendicular à Padredi, seguindo até
o cruzamento com a Rua “Antônio Mariuzo”.
A previsão é que o empreendimento seja finalizado nos próximos dias.

EDUCAÇÃO
ERRATA: Na matéria “Secretaria da Educação adota alternativas para manter vínculo entre
escola e aluno”, publicada na edição 963 do Semanário Oficial, faltou informar que as atividades
previstas para os Centros de Educação Infantil
(CEI) são desenvolvidas pelos auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs) e avaliadas pela coordenação e supervisão.

8

EDIÇÃO 965 | AVARÉ, 05 DE JUNHO DE 2020

SERVIÇOS

Prefeitura segue com rotina de
manutenção na infraestrutura rural e urbana
Capina, recuperação de ruas
e manutenção em áreas
públicas são algumas das
ações cotidianas promovidas
pelo município
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré continua promovendo a manutenção na infraestrutura
urbana e rural do município.
Recentemente, a Secretaria de Serviços retirou
o entulho depositado irregularmente na estrada
rural conhecida como Água da Onça.
Acessos à cidade também foram revitalizados e
uma via do bairro de Andrade Silva recebeu cascalho. A avenida Cunha Bueno, por sua vez, teve
o leito carroçável nivelado por uma máquina do
município.
O cronograma incluiu a capina em áreas públicas na Vila Operária e a poda de árvores na Rua Paraíba, nos arredores da Santa Casa de Misericórdia.
A ação também contemplou a pintura de guias e
a recuperação de sarjetas em diversas localidades.
A pasta vem atuando ainda no reparo da infraestrutura viária. Ruas da Brabância, do Bairro Porto
Seguro e da Vila Cidade Jardim tiveram a camada
asfáltica recuperada.
Paralelamente, a Secretaria de Serviços continua o trabalho de combate a erosões no Jardim
Europa e Bairro Camargo.
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Assistência Social intensifica ações junto à
população vulnerável durante pandemia
Paralelamente, pasta
mantém serviços contínuos
quem incluem orientação,
acolhimento e alimentação,
entre outros
Desde março, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Semads) vem traçando ações no enfrentamento à Covid-19 através
de monitoramento e orientação à população em
situação de vulnerabilidade.
A condição incluiu pessoas em situação de rua,
idosos, casos emergenciais e aqueles que necessitam de questões básicas como alimentação.
O trabalho nesses casos é diário, informa a pasta. Após reunião entre Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal da Saúde, Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e técnicos
foi elaborado o Serviço Emergencial.
Na fase inicial, a ação acolheu o público-alvo
no Ginásio de Esportes “Kim Negrão”. O trabalho
contou com a parceria da Secretaria Municipal de
Esportes, de voluntários da sociedade civil e da
Guarda Municipal.
Numa segunda etapa, a iniciativa teve continui-

dade no Centro Social Urbano (CSU), que conta
com mais infraestrutura e acomodações individuais. Além da disponibilização de acomodação, o
serviço oferece alimentação para os acolhidos.
Paralelamente, a equipe do SEAS continua realizando a abordagem junto a pessoas que, por vontade própria, permanecem nas ruas.
Testes de saúde
Diante da preocupação com o estado de saúde
e o aumento de casos de Covid-19 no município,
foi realizada ainda ação em conjunto com a Vigilância Epidemiológica que incluiu testes para diagnóstico de tuberculose, hepatite, sífilis e HIV.
Enquanto durar a pandemia, o Serviço Emergencial também vai ofertar um curso básico de panificação aos que aderirem ao acolhimento.
“Vemos como forma prioritária para a reinserção a oferta de ferramentas que possibilitem a saída das ruas”, avalia a pasta.
Serviços permanentes
Já como serviço contínuo há a Casa de Passagem.
São disponibilizadas refeições, repouso, banho, higiene em local estruturado com equipe técnica, monitoria, serviços gerais, cozinheiras e motorista.
O órgão recebe pessoas em situação de rua de Ava-

ré e trecheiros, estes últimos podendo permanecer na
entidade entre 3 e 90 dias após avaliação técnica.
Paralelamente, a equipe do SEAS fornece passagens de ônibus para que aqueles que desejam
seguir seu caminho.
“Estamos finalizando a adequação do novo espaço da Casa de Passagem que contará com espaço
para horta e compostagem, trabalho em conjunto
com o Instituto Federal (IFSP) que muito nos honra
pela seriedade e compromisso junto aos trabalhos
desenvolvidos no município”, continua a Semads.
O município conta ainda com o Serviço Social que
avalia demandas, faz encaminhamentos ao Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS) e à rede municipal
de saúde, viabiliza questões documentais e o contato
com os núcleos familiares na tentativa de reorganização social, bem como orientações e estudos de casos
na tentativa de nova composição familiar.

Trabalho em conjunto
“O município possui um serviço bastante eficiente para garantir a saída das ruas. Porém, ressaltamos sempre a necessidade de um trabalho
conjunto com a sociedade, através da erradicação
da oferta de dinheiro e demais produtos”, conclui
a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
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SAÚDE

GESTÃO

Praça Dona Bidunga
ganha nova iluminação
Foram instaladas postes no
padrão São Paulo antigo

Farmácia de alto custo
retorna ao Postão da Rua Acre
Medicamentos podem ser
retirados de segunda a
sexta-feira, das 8 às 12 horas
A partir de segunda-feira, 1º de junho, o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
(CEAF) vai funcionar novamente no Centro de Saúde I, mais conhecido como Postão da Rua Acre.
A informação é da Secretaria Municipal da Saúde.
Antiga Farmácia de Alto Custo, a unidade disponibiliza medicamentos para o tratamento de doenças de alta complexidade como alzheimer, esclerose múltipla, esquizofrenia, dor crônica, glaucoma
e insuficiência renal crônica, entre outras enfermidades graves.
Atendimento
Os medicamentos podem ser retirados de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas. Já o aten-

dimento ao público para a abertura de novos
processos acontece especificamente na segunda,
quarta e sexta-feira, das 16 às 17 horas.
Outros serviços
Recentemente revitalizado, o Postão da Rua
Acre recebeu em maio a Central de Regulação de
Oferta de Serviços de Saúde (CROSS) e o Programa
Insulino-Dependente, que atende pacientes em
tratamento contra a diabetes.
A entrada para ambos os setores é pela Rua Comandante Pedro Luiz da Fonseca. O atendimento
ao público é das 7h30 às 11 horas.
Localizada na Rua Acre, nº 1281, a unidade foi reaberta em abril para atender pacientes com falta de ar,
um dos sintomas em casos graves de Covid-19.
O serviço funciona de segunda a quinta-feira,
das 7 às 22 horas. Na sexta, a unidade encerra o
expediente às 17 horas. A entrada, nesse caso, é
pelo lado oposto, ou seja, pela Rua São Paulo.

A iluminação da Praça Dona Bidunga foi recentemente revitalizada pela Prefeitura da Estância Turística de Avaré.
Foram instaladas 24 luminárias com capacidade de 150 w cada em postes de concreto no
padrão São Paulo antigo, permitindo a utilização
noturna do espaço público.
A Secretaria de Serviços também fez a pintura de postes e guias. A melhoria na praça localizada na Vila Operária era uma reivindicação
antiga dos moradores.
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré mantém um cronograma voltado para a manutenção
na infraestrutura urbana e rural da cidade.
Recuperação de vias, limpeza urbana e revitalização em logradouros públicos são alguns
dos serviços que o município promove cotidianamente.

Vacinação contra a gripe é prorrogada até 30 de junho
Imunização acontece
exclusivamente das 8 às 11
horas em sete postos do
município
O Ministério da Saúde prorrogou até 30 de junho
a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe.
Prevista inicialmente para terminar em 5 de junho, a terceira e última fase tem como foco os grupos formados por pessoas com deficiência, crianças, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde,
professores de escolas públicas e privadas, pessoas
de 55 a 59 anos de idade, idosos, motoristas, fun-

cionários do sistema prisional, forças de segurança e salvamento, portadores de doença crônica
cardíaca, renal, hepática e neurológica, diabéticos,
obesos, transplantados e munícipes com imunosupressão e trissomia.
A imunização atingiu 73,76% do público esperado
em Avaré de acordo com o mais recente balanço divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde.
Locais de vacinação
A vacinação contra a gripe acontece em sete postos do município exclusivamente das 8 às 11 horas.
A Secretaria Municipal da Saúde ressalta que as
salas de vacina não estão autorizadas a aplicar a dose.
A campanha acontece nas seguintes unidades:
UBS Bairro Alto (Rua Minas Gerais, 2147)

UBS Brabância (Praça Armando de Paula Assis,
s/n, Vila Jardim)
UBS Vera Cruz (Rua D, Carmen Dias Faria, s/n)
UBS Bonsucesso (Rua Musa, 2654)

USF IX “Dr. Roberto M. Felisberto” (Rua Delfina
Lopes Peres, s/n, Mário Emílio Bannwart)

USF VI “Dr. Flávio Celso Negrão” (Avenida Getúlio Vargas, s/n, Vila Operária)

USF “João Carvalho” (Rua Saul Bertolaccini, s/n,
Santa Elizabeth).
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COMUNICADO

Prazo para alistamento militar
termina no dia 30 de junho
Procedimento é
obrigatório para quem
completa 18 anos em 2020
Os jovens que completam 18 anos em 2020
têm até 30 de junho para fazer o alistamento militar. Para executar o procedimento, basta acessar o
site www.alistamento.eb.mil.br.

É necessário ter em mão o CPF e preencher o
formulário para validação dos dados pessoais.
Quem não tiver acesso à internet ou ainda não tirou o documento deve se dirigir à Junta de Serviço
Militar levando a certidão de nascimento, carteira
de identidade ou de motorista e comprovante de
residência.
O alistamento militar é obrigatório. O jovem que
não se alistar não poderá tirar passaporte, prestar
exame para estabelecimento de ensino, tirar cartei-

ra de trabalho e ingressar no serviço público ou na
iniciativa privada.
Multa
Quem perder o prazo para realizar o procedimento poderá regularizar sua situação comparecendo à Junta de Serviço Militar, mas o atraso implicará no pagamento de multa.
A Junta de Serviço Militar de Avaré está situada
na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº 1580). O telefone é o (14) 3733-7014.
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CULTURA

Sessão virtual exibe filme baseado
em clássico da literatura brasileira
Edição do Pontos MIS exibe
“S. Bernardo” neste sábado,
6, às 15h30
O Pontos MIS exibe neste sábado, 6, o filme “S.
Bernardo”, drama dirigido por Leon Hirszman baseado na obra de Graciliano Ramos.
Parceria com a Secretaria Municipal da Cultura,
o programa de difusão cultural promove semanalmente a exibição digital de uma obra seguida de
bate-papo ao vivo no canal do YouTube do Museu
da Imagem e do Som (MIS).

A atração é aberta ao público. Em comemoração ao Dia do Cinema Nacional, celebrado no dia
19, três dos quatro sábados de junho ganham sessão de filmes consagrados brasileiros.
Inscrição
Parceria com a SP Cine Play, “S. Bernardo” será
apresentado gratuitamente às 15h30 mediante
inscrição prévia no link https://www.mis-sp.org.br/
pontos_mis. Confira a programação semanal completa no endereço eletrônico .
Após a sessão, às 18h, acontece um bate-papo
ao vivo com os cineastas Leandro Afonso e Luan
Cardoso no YouTube.
A ação integra o #MISemCASA, programação

digital do MIS realizada enquanto equipamentos
públicos permanecem fechados por conta da pandemia do coronavírus.
Sinopse
Com trilha sonora de Caetano Veloso, o filme
acompanha a trajetória de Paulo Honório, um
modesto caixeiro-viajante que enriquece, compra a fazenda S. Bernardo e contrata casamento
com Madalena, a professora da cidade.
O conflito se estabelece quando Madalena não
aceita ser tratada como propriedade. Com atuações marcantes de Othon Bastos e Isabel Ribeiro, o
filme, que estreou em 1972, tornou-se um clássico
do cinema brasileiro.
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JUSTIFICATIVAS
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 medicamentos e tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as
necessidades da Secretara Municipal de Saúde.
Fornecedor: Exclusiva Distribuidora de Medicamentos Ltda Epp
Empenho(s): 497, 4255/2020
Valor: R$ 1.949,40
Avaré, 05 de junho de 2020
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 serviço prestado com publicação, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para publicação no
sistema INCOM da Imprensa Nacional (DOU) para publicação de
editais, extrato e termos.
Fornecedor: Imprensa Nacional
Empenho(s): 76/2020
Valor: R$ 462,56
Avaré, 05 de junho de 2020
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 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): 106/2020
Valor: R$ 5.356,24
Avaré, 05 de junho de 2020
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 locação, montagem e desmontagem de
tendas modelo piramidal e fechamentos, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência Social.
Fornecedor: Maria Lucia Leardini Eireli Me
Empenho(s): 6066/2020
Valor: R$ 600,00
Avaré, 05 de junho de 2020
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 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): 77/2020
Valor: R$ 2.184,00
Avaré, 05 de junho de 2020
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 fornecimento de gases medicinais (oxigênio e ar
medicinal) em cilindros de alta pressão, bem como locação dos cilindros para atendimento da demanda de pacientes de HOME CARE,
bem como ambulâncias, Pronto Socorro/UPA, SAMU e todas as Uni-

dades de Saúde, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: White Martins Gases Medicinais Ltda
Empenho(s): 3366/2020
Valor: R$ 19.375,31
Avaré, 05 de junho de 2020
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 serviços de fornecimento diário de recortes, via correio eletrônico e website de boletim de publicações
em nome do município, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para andamento das atividades administrativas desta
Municipalidade.
Fornecedor: NCL Jusdigital Publicações Eirelli EPP
Empenho(s): 1301/2020
Valor: R$ 50,00
Avaré, 05 de junho de 2020
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 portaria/vigia na Garagem Municipal, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para continuidade dos serviços junto à Secretaria de Serviços.
Fornecedor: Império Segurança e Serviços Ltda.
Empenho(s): 956/2020
Valor: R$ 23.553,87
Avaré, 05 de junho de 2020
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Serviços

INEDITORIAIS
DECLARAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº
9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NOTIFICAMOS os Partidos Políticos, os Sindicatos dos Trabalhadores e as
Entidades Empresariais, com sede neste Município, que a municipalidade através do Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa
Federal, Contrato Repasse nº 867532/2018/MCIDADES/CAIXA
– Processo nº 1053901-18,Programa Planejamento Urbano recebeu os recursos financeiros no valor de R$ 89.142,86 (oitenta
e nove mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), destinados à Execução de Pavimentação de diversas ruas do
Jardim Califórnia,(parte 2),Estância Turística de Avaré aos 02 dias
do mês de junho de 2020.

SEC. DE INDÚSTRIA
N O T I F I C A Ç Ã O N° 003/2020

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições, na pessoa da Secretária Municipal, vem NOTIFICAR o proprietário da Empresa denominada
EDEN PAULO LOPES DE ANDRADE ME, localizada na Deolinda
de Almeida Corrêa n° 273, Jardim Paineiras, através de seu proprietário, Sr. Eden Paulo Lopes de Andrade, inscrito no CPF/MF
sob o n° 170.324.498-24, com endereço na Rua Acre nº 1.820, em
Avaré/SP, para que efetue a retirada do material (madeiramento), o
qual, segundo consta, é de sua propriedade, e está armazenado na
área de propriedade do Município de Avaré, referente a matrícula
n° 84.932 do CRI de Avaré, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.
A presente medida se faz necessária e indispensável, para que o Município da Estância Turística de Avaré possa cumprir obrigação contratual assumida através do Decreto Municipal nº 5.706, de 30 de dezembro de 2019 que concedeu PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL
à Empresa Usina de Preservação de Madeira Jatobá Ltda, como
forma de fomento a atividade industrial e comercial neste Município.
Outrossim, caso seja necessária a dilação do prazo estipulado no
primeiro parágrafo da presente (15 dias), favor formalizar tal solicitação dentro do prazo fixado originalmente.
Por derradeiro, cumpre-nos informar que na eventualidade de V.
Senhoria necessitar de maiores esclarecimentos, estaremos a sua
inteira disposição na sede da Secretaria Municipal da Indústria,
Comércio, Ciência e Tecnologia da Estância Turística de Avaré,
localizada na Rua Bahia, n° 1.580, em Avaré/SP, ou ainda, pelos
telefones (14) 3732-1923 e (14) 9.9726.91.86
Atenciosamente,
Sandra de Fátima Theodoro
Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Ciência
Tecnologia
Ao
Ilmo.(a) Senhor(a)
EDEN PAULO LOPES DE ANDRADE
Rua: Deolinda de Almeida Corrêa n° 273, Jardim Paineiras
CEP 18705-852 - Avaré/SP

SEC. DE PLANEJAMENTO
TERMO DE REVOGAÇÃO DE APROVAÇÃO DE
PROJETO OBJETO DO PROCESSO Nº 309/2018

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº
9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NOTIFICAMOS os Partidos Políticos, os Sindicatos dos Trabalhadores e as
Entidades Empresariais, com sede neste Município, que a municipalidade através do Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa
Federal, Contrato Repasse nº 867530/2018/MCIDADES/CAIXA
– Processo nº 1053898-37,Programa Planejamento |Urbano recebeu os recursos financeiros no valor de no valor de R$ 260.571,43
(Duzentos e sessenta mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), destinados à Execução de Pavimentação
de diversas ruas do Jardim Califórnia. Estância Turística de Avaré aos 02 de junho de 2020.

ALEXANDRE LEAL NIGRO, Secretário Municipal de Planejamento e
Transportes, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
a Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Avaré/SP.
CONSIDERANDO, a solicitação de emissão de “habite-se” do
imóvel objeto da aprovação de projeto referente ao processo nº
309/2018;
CONSIDERANDO, que a aprovação do projeto referente ao
processo nº 309/2018 se deu na vigência da Lei Municipal nº
1015/1976 alterada pela Lei Municipal nº 1.403/1983, que permitia
a instalação de postos de combustível na zona urbana do município desde que sua área não fosse inferior a 1.000 m²;
CONSIDERANDO, que ao analisar o processo de aprovação nº
309/2018, foi constatado que o terreno não possuía a metragem
estabelecida pela Lei nº 1015/1976 alterada pela Lei nº 1.403/1983,
possuindo 762, 25 m² de área;
CONSIDERANDO, que a administração pública pode, nos termos
da Súmula nº 473 do STF, pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios que os tornam ilegais;
RESOLVE:
REVOGAR em todos os seus termos, por vício de ilegalidade e, em
interesse da Administração, a aprovação constante do processo de
aprovação de projeto nº 309/2018, que se deu em 21/08/2018, por
meio de despacho do servidor Fabiano Peres Ramos.
Estância Turística de Avaré, 05 de junho de 2020.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretário de Planejamento e Transportes

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
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DECRETOS
Decreto nº 5.855, de 05 de Junho de 2.020.

(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais de Avaré, o dia 12 de Junho de 2020.)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei e;
Considerando o Feriado Municipal de Corpus Christi, declarado
através da Lei Municipal n° 926, de 20 de agosto de 1974;
Considerando o Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de Avaré, estabelecido através da Lei Municipal n° 1.338, de 30
de março de 2010;
Considerando que no ano vigente, esta data comemorativa recairá
sob o dia 11 de Junho de 2020;
D E C R E T A:
Artigo 1º. Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais de Avaré, o dia 12 de Junho de 2020 (sexta-feira).
Artigo 2º. Ficam mantidos os serviços essenciais de saúde e limpeza de lixo, sendo coleta e varrição.
Artigo 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de junho de 2.020.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

