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Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 – Lei de Criação 237/98 alterada pela Lei 

Municipal nº 1.695/13

CONVOCAÇÃO 
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares e 
Suplentes para Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 25/07/2018 
(quarta-feira) às 08:30 na Sala dos Conselhos na SEMADS, situa-
da na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
- Leitura da Ata anterior;
- Solicitação da certificação da ABOVA;
- Reunião do fluxo de atendimento do Serviço Socioassistencial do 
Município;
- Lei do Benefício Eventual;
- Apresentação dos Planos de Trabalho;
- Outros Assusntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevis-
tos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 18 de julho de 2018.

Cristiane de Moraes Grasselli de Oliveira
Presidente do CMAS

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
Ata nº 28 -  Reunião Ordinária do CMPD de 05 de 

julho de 2018
Às dezenove horas e quinze minutos do dia 05 de julho de 2018, à Rua dos 
Engenheiros, 26 – Colina da Boa Vista, no salão de eventos, por cessão 
gratuita da Associação Regional dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos 
de Avaré – AREA, teve início a Reunião Ordinária coordenada pelo Conselho 
Municipal do Plano Diretor, foi aberto os trabalhos constatando a presença 
dos seguintes conselheiros titulares e seus suplentes: Angela Golin, Cesar 
Piagentini Cruz, Cirene Gomes de Moraes, Eduardo Augusto Zanella, Fran-
cisco Fernandes Pinto Neto, Homero Pazzini Filho, João José Dalcim, João 
Paulo Pereira Tristão, Lambertus J. A. M. v H. Heijmeijer, Marcelo Bannwart, 
Paulo Henrique Ciccone, Paulo Junior Lessa dos Santos, Rodrigo Carvalho 
Vilela, Ronaldo Abdalla, Ronaldo Adão Guardiano, Sueli Alves Nunes, e (a 
presença da população) Marcos B. Rutigliano, Paulo A. Froio, Renato San-
ches, Silmara Rodrigues.  Abrindo a reunião o Presidente do CMPD, Paulo 
Ciccone, agradeceu a presença de todos e após os cumprimentos iniciais, 
em ato contínuo, fez a leitura da ata da reunião anterior, sucedida pela apro-
vação por unanimidade da mesma. Devido à reorganização do Conselho, 
os processos foram redistribuídos, pois alguns conselheiros deixaram de 
fazer parte do Conselho e outros passaram a integrar, foram mantidas as co-
missões/relatorias as quais não sofreram alteração devido à reorganização, 
excluindo-se o Presidente do Conselho, que por determinação do regimento 
interno, não poderá relatar processos. As comissões ficaram da seguinte for-
ma: Processo 299 – Angela Golin / Sueli Nunes (relator/membros); Processo 
300 – Rodrigo Vilela / Paulo Lessa; Processo 302 – César Cruz / Eduardo 
Zanella / Cirene Gomes; Processo 303 – Angela Golin / Ronaldo Abdala / 
Cristiano Banin; Processo 304 – Marcelo Bannwart / Francisco Pinto; Pro-
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cesso 305 – Cirene Gomes / Sueli Nunes / Eduardo Zanella. Para o pro-
cesso 301, não foi formada a comissão, uma vez que será respondido por 
ofício ao executivo. Quanto ao processo 303, a comissão se encarregará de 
encaminhar ao Ministério Público Estadual, os esclarecimentos pertinentes, 
após manifestação do plenário. Foi decidido que o Processo 280/2017 será 
enviado um ofício ao proprietário com o prazo de 15 dias para manifestar-
-se oficialmente, quanto ao encerramento/ arquivamento do mesmo, com a 
finalidade de oficializar o pedido verbal do interessado o qual informou que 
já teve seu pleito atendido pela Secretaria Municipal competente. Os proces-
sos já distribuídos, tiveram as comissões mantidas da seguinte forma: Pro-
cesso 287/2017 – João Dalcim / Sueli Nunes / Marcelo Bannwart; Processo 
288/2017 – Eduardo Zanella / Angela Golin / Francisco Pinto; Processo 290 
– Marcelo Bannwart / Cirene Gomes / João Paulo Tristão. Na sequência foi 
protocolado um requerimento à mesa diretora sobre o Processo 291/2.018 – 
Interessado Giovanni Marco Delle Sedie, o qual foi lido pelo Presidente sen-
do este alertado pelo 1º Secretário que de acordo com o regimento interno, 
apenas assuntos de baixa complexidade podem ser apreciados na mesma 
reunião em que são apresentados, e que somente o Presidente pode decidir 
pela discussão e apreciação do mesmo, se entender que trata-se de matéria 
de baixa complexidade. Ao entender pela baixa complexidade, o Presidente 
permitiu que o mesmo fosse apreciado. Foi questionado pelo Sr. Rodrigo 
Vilela se haveria a possibilidade de reversão do desmembramento por parte 
do CMPD, sendo respondido que não existe essa previsão por parte do Con-
selho. A Sra. Angela Golin solicitou esclarecimentos sobre o requerimento, 
perguntando se o requerente teria interesse em retirar o assunto da pauta de 
deliberação do Conselho; o advogado Sr. Renato Sanches fez explanações 
sobre o processo e o pedido; na sequência foi alertado pelo Sr. Eduardo 
Zanella que caso seja dado andamento ao processo, possivelmente teriam 
problemas com o Cartório de Registro de Imóveis. Dando seguimento o Sr. 
Marcos Rutigliano pediu a palavra para fazer um breve relato sobre o histó-
rico do desmembramento e concluiu dizendo que, por se tratar de matéria 
essencialmente jurídica, o CMPD não tem competência para se manifestar. 
O Sr. Ronaldo Guardiano sugeriu aguardar a manifestação da Procurado-
ria Municipal para proceder com as discussões; neste instante o Sr. Paulo 
Froio agregou ao protocolo o parecer da Procuradoria Municipal que tinha 
em mãos cuja teor foi dado conhecimento ao plenário pelo Presidente. O Sr. 
Cesar Cruz discorre que o CMPD é o guardião da Lei e que o projeto do des-
membramento foi aprovado em 2.007, ou seja, antes da existência do Plano 
Diretor e, portanto, foge a nossa alçada e que se apresentarem um novo pro-
jeto, caberá manifestação deste Conselho. O Sr. Rodrigo Vilela entende da 
mesma forma e sugeriu que respondêssemos informando que não compete 
ao CMPD a revalidação ou aprovação de projeto de desmembramento. Após 
essa discussão o Presidente submeteu ao plenário a aprovação de resposta 
ao requerimento, ou seja, não compete ao CMPD a revalidação do projeto 
de desmembramento. Assim foi decidido pela maioria que o processo será 
respondido por ofício com tal deliberação. Na sequência os processos 287, 
288, 290 e 305 foram entregues aos relatores; e os processos 299, 300 e 
304, serão enviados ao GTA.
Ficou definido que a próxima reunião extraordinária ocorrerá no dia 18 de 
julho de 2.018 às 19h00, não havendo mais nenhum assunto para ser dis-
cutido, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou os trabalhos 
às 20h37 em conjunto com o 1º Secretário João Paulo Pereira Tristão, que 
relato, subscrevo e assino, em conjunto com o Presidente.

PAULO H. CICCONE               JOÃO PAULO P. TRISTÃO
PRESIDENTE CMPD  1º SECRETÁRIO CMPD

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

COMSEA AVARÉ
Lei nº 1.824, de 19 de agosto de 2014

Decreto nº 4.174, de 09 de abril de 2015

ATA COMSEA AVARÉ 12/06/2018 – 1ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE 2018

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNI-
CIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – COMSEA AVARÉ 
– NO ANO DE 2018. Aos doze dia do mês de junho do ano de dois mil e 
dezoito, terça-feira, no auditório a CATI Regional Avaré, sito à Rua Santa 
Catarina, 1.901, Centro, Avaré, Estado de São Paulo, ocorreu a 1ª Reunião 
Extraordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal – COMSEA Avaré no ano de 2018, em primeira e única convocação às 
09h00, com qualquer número de conselheiros, para deliberar sobre a se-
guinte PAUTA: I. Abertura; II. Expediente: 1) Comunicação do Presidente; 
2) Informe do Secretário Interino; III. ORDEM DO DIA: 1. Eleição e posse 
dos novos Presidente e Secretário Executivo; 2. Indicação de novos mem-
bros para a reorganização do colegiado; 3. Extinção do COMSEA AVARÉ. 
Verificando-se a lista de presença, constatou-se, o quórum mínimo para 
a realização da reunião, com os seguintes conselheiros e visitantes, devi-
damente identificados, a saber: FERNANDO FRANCO AMORIM (SMAA), 
JOÃO RAFAEL BONINI BICUDO (SMAA), MILENA NESPECA (COZINHA 
PILOTO DE AVARÉ), LUÍS FELIPE MOURA TOURINHO (SMS), SÉRGIO 
AUGUSTO MARTINS FARIA (AREA), VILMA ZANLUCHI (COOMAPEIXE) 
e RONALDO SOUZA VILAS BOAS (Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento de Avaré). Os demais membros não justificaram oficialmente 
ausência. Abrindo a reunião, o presidente agradeceu a presença de todos e 
leu a Ata da última reunião ordinária de 2018, que foi aprovada por unani-
midade de votos. No item 1 da Ordem do Dia, por consenso da Plenária, a 
conselheira VILMA ZANLUCHI, representante da COOMAPEIXE, foi eleita 
e tomou posse como presidente do COMSEA AVARÉ. Usando a palavra, a 
nova presidente informou a todos que é importante manter o colegiado ativo 
e atuante e disse ainda que irá fazer contato com o prefeito Joselyr Benedito 
Costa Silvestre para que seja providenciada a reorganização do COMSEA 
AVARÉ o quanto antes. Ato contínuo, por consenso da Plenária, foi indica-
do o nome da conselheira FERNANDA VALÉRIA DE OLIVEIRA (SEMADS) 
para assumir a função de Secretária Interina do colegiado de Segurança 

Alimentar e Nutricional até que seja realizada a indicação e posse do novo 
Secretário Executivo do colegiado. Prosseguindo, no item 2 da Ordem do 
Dia, a Plenária decidiu por consenso que o secretário municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento Ronaldo Vilas Boas, juntamente com a secretária muni-
cipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Érica Alessandra Alves, farão 
gestão junto às organizações de assistência social do município de Avaré e 
junto ao prefeito Joselyr Benedito Costa Silvestre com objetivo de preparar 
a realização da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal, no segundo semestre de 2018 em data e local ainda a ser definido. Na 
Conferência, as instituições assistenciais poderão indicar de forma oficial os 
novos integrantes para o colegiado visando posterior publicação do Decreto 
de nomeação no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré. Ainda 
durante a Conferência deverá ser apresentado, discutido e aprovado o Plano 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (PMSAN), que é a diretriz do 
município para a formulação e definição das políticas públicas e prioridades 
na gestão municipal das ações, programas e projetos na área da segurança 
alimentar e nutricional, com articulação e interação permanente da socieda-
de civil organizada, respeitando o estabelecido no Plano Diretor de Avaré e 
na legislação vigente. Prosseguindo, o item 3 da Ordem do Dia foi prejudica-
do. Na seqüência foi apontado pela Plenária a necessidade de adequação 
da Lei 1.824, de 19 de agosto de 2014 (Lei que instituiu o COMSEA AVARÉ), 
de acordo com o estabelecido na legislação vigente, pois há inconsistências 
na mesma.  Por outro lado, também informou que é fundamental que o COM-
SEA AVARÉ elabore o seu REGIMENTO INTERNO sessenta (60) dias após 
a nova reorganização do colegiado e readequação da Lei 1.824/2014. NADA 
MAIS HAVENDO PARA SE DISCUTIR OU DELIBERAR, o presidente deu 
por encerrada a reunião às 10h15. Eu, FERNANDO FRANCO AMORIM, Se-
cretário Interino, redigi e assino a presente Ata juntamente com o presidente 
SÉRGIO AUGUSTO MARTINS FARIA. 

______________________________
SERGIO AUGUSTO MARTINS FARIA

Presidente 
___________________________
FERNANDO FRANCO AMORIM 

Secretário Interino

Ata n°125/2018
Aos 07 dias do mês de junho do ano de 2018, as 10:15 horas, inicia-se a 
reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência . Estiveram presentes: Keli de Oliveira Moreira representando a Se-
cretaria Municipal de Administração, Josana Souza Carlos, representando a 
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Maria José da Cunha re-
presentando a Secretaria de Educação, Aline da Silva Cirilo representando a 
Secretaria Municipal de Saúde, Ricardo A. Lopes representando a Secretaria 
de Cultura, João Baptista Vicente Neto representando Instituição de Ensino 
Técnico Estadual,  Celigracia Madalena representando Instituição de Ensi-
no Técnico Federal, Hosana Veppo Ribeiro Teixeira representando Clubes 
de Serviços, Milene Maria Gonçalves Peres Ramos representando a APAE, 
André Henrique Faria Thereza representando Entidades Prestadoras de Ser-
viço a Pessoa com Deficiência,  Philipe Gaspar Vendrametto e Beatriz Bento 
Viana representando a OAB,  Sueli aparecida Julio da Silva representando 
Pessoas com Deficiência Intelectual, Joyce Ferreira da Silva e Maria das Do-
res Ferreira da Silva  representando  pessoas com deficiência física, Rebeca 
Martins Carneiro representando pessoas com deficiência visual. A reunião foi 
aberta pelo vice-presidente, sr. João Baptista Vicente Neto que desculpou-se 
pela falta na última reunião e justificou a sua ausência. A seguir realizou 
a  leitura da ata da duas últimas reuniões  que foram aprovadas por una-
nimidade. A seguir  a sra. Aline Cirilo informou sobre o questionamento da 
demora pelas entregas de aparelhos auditivos e justificou que o setor onde a 
mesma requisitou a informação não pode fazer a resposta por escrito devido 
a alta demanda de trabalho, desta forma ela mesma explanou.  Informou que  
atualmente é o sr. Alexandre quem  está alimentando o sistema CROS e o 
próprio pediu para que se algum caso chegue ao conhecimento da SMDPD 
para que seja informado que o mesmo tomará as devidas providências e 
falou ainda que há somente 03 vagas de atendimento para o município de 
Avaré. Informou que os casos mais antigos serão atendidos primeiro. A se-
guir leitura do ofício n°061/2018 – APAE. A entidade explana a necessidade 
da importância da inscrição no conselho. A sra. Joyce presidente, sugere que 
seja realizada uma visita in loco e ficou deliberado que a mesma irá com o sr. 
João Neto.   Sobre a falta de representatividade da Secretaria de Esportes fi-
cou decidido encaminhar pedido para a Câmara de Vereadores para solicitar 
a retirada da representatividade do Conselho e informar sobre o real motivo, 
ou seja o não comparecimento as reuniões. A sra. Josana informou que não 
realizou o pedido conforme deliberado na última reunião devido ao secretário 
de Esportes ter encaminhado ofício indicando os representantes mas que in-
felizmente não compareceu na reunião anterior e nem na presente. A seguir 
foi realizado leitura do e-mail encaminhado pela sra. Ana Paula Garbelotti na 
qual justifica e solicita o seu afastamento do CMDPD. Deliberado reiterar o 
ofício para a sra. Erica Alessandra Alves solicitando novos representantes. 
A seguir leitura do ofício n°53-BPMI sobre autuações especiais na qual é 
informado que em caso de qualquer conselheiro ou cidadão verificar esta-
cionamento irregular em vaga de pessoa com deficiência deverá entrar em 
contato com o 190 para denúncia e posterior autuação. Foi sugerido que 
cada conselheiro anote o nome do policial atendente, data, local e horário 
para controle das providências e que seja dado publicidade as informações 
do ofício em questão sobre o estacionamento irregular. O sr. João Neto ficou 
responsável por verificar a legalidade de se criar uma arte digital para divul-
gação nas redes sociais e a sra. Josana de providenciar um texto para divul-
gação.  Na próxima reunião deverão ser apresentados os modelos.  Leitura 
do ofício n°25/18 da Secretaria de Cultura na qual indica novo conselheiro, 
sr. Ricardo A. Lopes em substituição ao sr. Ricardo Gerardus.  Leitura do 
ofício n°541/2018/GS/SMS/dc sobre o encaminhamento de atendimentos de 
Otorrinolaringologia. O Dr. Roslindo Wilson Machado informa que os atendi-
mentos serão devidamente encaminhados para  atendimento disponível em 
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outro município. A sra. Josana falou sobre um caso recente de uma criança 
que necessitava de atendimento de Otorrinolaringologia e que a solicitação 
foi prontamente atendida pela equipe da Saúde que fez o devido encaminha-
mento. A sra. Celigracia sugeriu que seja verificado a possibilidade de uma 
parceria com a Unimed Avaré para agilizar os atendimentos. A sra. Josana 
explica o real motivo da falta de médicos no município na qual muitos pedi-
ram sua exoneração devido a uma solicitação do Ministério Público para que 
os doutores cumprissem a carga horária prevista no concurso na qual se 
submeteram. A sra. Aline explica que o processo de reposição de tais médi-
cos especialistas já foi iniciado por meio de chamamento público/licitação. A 
sra. Celigracia sugeriu entrar em contato com o programa Mais Médicos para 
verificar a possibilidade de aumentar os atendimentos no município e a sra. 
Aline verificará os procedimentos através da Secretaria de Saúde. As duas 
se responsabilizaram por trazer a  informação na próxima reunião.  A seguir 
a sra. Josana informou sobre a reunião de criação da Rede de Proteção a 
Pessoa com Deficiência  em parceria com a Diretoria de Ensino que foi com-
plementada pela Sra. Celigracia. A sra. Josana informou que os participantes 
se comprometeram a entregar lista de nomes de pessoas com deficiência 
atendidos na SMDPD. Sobre este assunto ficou deliberado também entrar 
em contato com o INSS para solicitar dados dos beneficiados pelo BPC. 
A seguir foi feita a leitura do ofício n°18/2018 da Secretaria de Assistência 
Social informando a impossibilidade de informar a lista de pessoas com defi-
ciência assistidos  pela SEMADS e com orientação para buscar informações 
do Cadastro Único. Ficou deliberado ainda a solicitação de um servidor para 
auxiliar na SMDPD que também atue na função de Secretário (a) do con-
selho. Sobre crianças com deficiência intelectual atendidos pelo Centrinho, 
a sra. Maria José informou que segue a diretriz da SE 68 de 12/12/2017 
que no art. 5° diz: “Os pedidos de autorização para oferta de Atendimento 
Educacional Especializado - AEE, sob a forma de Sala de Recursos ou na 
modalidade itinerante, deverão comprovar a existência de demanda, e ser 
instruídos com: I - avaliação pedagógica, realizada por professor especiali-
zado, e psicológica do aluno, em caso de deficiência intelectual”. Ou seja,  a  
sra. Maria José explicou que não haveria a necessidade neste momento de 
uma avaliação neurológica ou psiquiátrica.  A seguir iniciou-se a verificação 
dos processos  anteriores com a criação de comissões:  Processo n°03/2015 
– Acessibilidade no Terminal Rodoviário: Rebeca (Relatora), Hosana e Mi-
leine. Processo n°07/2015- Fundo Municipal : Maria José, Joyce, Philipe,  
João Neto. Processo n.01/2016 – Fiscalização Entidades: Maria das Dores, 
Rebeca, Sueli. Acessibilidade em vias públicas: Beatriz, Celigracia, João 
Neto. Prêmio Amigo da Inclusão: Aline Cirilo.   Nada mais havendo a tratar, 
a reunião foi encerrada as 11h08 e a ata foi lavrada por mim, Josana Souza 
Carlos _________________________, na qualidade de Secretária interina 
que será assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados. 

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE 
AVARÉ (CMPD) 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES - 2018
O Conselho Municipal do Plano Diretor CMPD, em conformidade 
com a LC n.º 213/2016 e seu Regimento Interno, vem pelo presen-
te divulgar o calendário de reuniões aos Conselheiros do CMPD e 
a população em geral. As reuniões ordinárias abaixo discriminadas 
ocorrerão, às 19h00 na AREA, sediada na Rua dos Engenheiros nº 
26, Bairro Colina da Boa Vista:
14 de agosto (terça-feira)
20 de setembro (quinta-feira)
23 de outubro (terça-feira)
21 de novembro (quarta-feira)
Estância Turística de Avaré, 20 de julho de 2018.

Paulo Henrique Ciccone
Presidente CMPD

João Paulo Pereira Tristão
1º Secretário

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros 
Conselheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária 
que ocorrerá no dia 26/07/2018 às 9:00h na Sala de Reunião dos 
Conselhos Municipais na SEMADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388, 
Centro Avaré.
Pauta:
* Leitura da ata anterior;
*Organização do Curso de Capacitação Conselho Tutelar, CMDCA 
e Rede;
*Apresentação de  Relatórios da Comissão de Análise ;                                                                                                                
*. Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência no e-mail: crfelipe69@
gmail.com  e  (cmdca@avare.sp.gov.br )
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 09 de março de 2018.

Clóvis Rodrigues Felipe
 Presidente do CMDCA

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
FMAS

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

TERMO N° /2018
PROCESSO Nº/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ E A (ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL), OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECUR-
SOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DO SERVIÇO XXXXX, 
QUE ESPECIFICA.
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, com sede na Praça 
Juca Novaes, n. 1.169, inscrito no CNPJ sob o n. 46.634.168/0001-50, repre-
sentado, neste ato, por seu titular, JOSELYR BENEDITO COSTA SILVES-
TRE, portador da cédula de identidade RG nº 34.044.592 - 0 e inscrito no 
CPF sob nº 299.164.958-58 doravante MUNICÍPIO, e a (organização Social) 
, com sede à ………….. nº ……... - Avaré , inscrita no CNPJ sob nº ………..., 
e no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº …. e no Conselho Mu-
nicipal da Criança e Adolescente sob nº …., representada neste ato por seu 
presidente (nome completo do dirigente), portador da cédula de identidade 
RG Nº XXXXXXX, e inscrito no CPF sob nº XXXXXXX, doravante OSC, com 
fundamento no que dispõem a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 
e suas alterações e devidamente autorizado pela Câmara Municipal, nos 
termos do Decreto Municipal nº 4.887 de 06 de julho de 2017 e nos termos 
da Lei Municipal nº …… de …...de 2018, resolvem firmar o presente Termo 
de Colaboração/Fomento, que será regido pelas cláusulas e condições que 
seguem: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo de colaboração tem por objeto a transferência de recursos 
financeiros para custeio, consoante o Plano de Trabalho, parte integrante 
indissociável deste ajuste (Anexo I).
PARÁGRAFO ÚNICO – O Plano de Trabalho poderá ser revisto para suplemen-
tação de valores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada a legislação 
vigente e após proposta previamente justificada pela OSC e acolhida em pa-
recer técnico e favorável do órgão competente ratificado pelo Prefeito, vedada 
alteração do objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
 São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumi-
dos por meio deste termo e respectivo plano de trabalho, os previstos na Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e legislação e regulamentação 
aplicáveis à espécie:
I – DO MUNICÍPIO:
a) elaborar e conduzir a execução da politica pública;
b) emanar diretrizes sobre politica pública a ser executada por meio do pre-
sente termo, estabelecendo conceitos  e critérios de qualidade a serem ob-
servados pela OSC;
c) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, 
devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplica-
ção dos recursos repassados;
d) prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto 
da parceria em toda sua extensão e no tempo devido;
e) repassar à OSC, os recursos financeiros previstos para execução do 
objeto da parceria, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, 
que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do 
objeto;
f) manter em seu sítio eletrônico , a relação das parcerias celebradas e dos 
respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respec-
tivo encerramento;
g) publicar, em veículo de comunicação oficial, extrato deste termo e seus 
aditivos, contendo, pelo menos, o nome do gestor da parceria e do signatário 
representante da OSC;
h) instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), por ato da autori-
dade competente, aser publicado em veículo oficial de comunicação;
i) emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação de parceria;
j) analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados;
k) analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com 
a legislação e regulamentação aplicáveis.
l) disponibilizar na íntegra, em seu site eletrônico, teor deste termo e de seus 
aditivos, bem como de todos os relatórios gerenciais de resultados e da 
CMA, no prazo de 15(quinze) dias, contados da data de suas assinaturas;
m) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação 
de recursos;
n) na hipótese de inexecução exclusiva por culpa da OSC, o MUNICÍPIO po-
derá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais 
à população, por ato próprio independentemente de autorização judicial, a 
fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, 
retomar os bens públicos em poder da OSC, qualquer que tenha sido a mo-
dalidade ou titulo que concedeu direitos de uso de tais bens e/ou, assumir 
a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano 
de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, 
devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela 
OSC até o momento em que o MUNICÍPIO assumiu essa responsabilidade;
o) divulgar pela internet os meios para apresentação de denúncia sobre a 
aplicação irregular dos recursos transferidos.
II – DA OSC:
a) apresentar relatórios de execução do objeto e de execução financeira, ela-
borados ele por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico 
do MUNICÍPIO e contendo:
1. comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acom-
panhado de justificativas para todos os resultados não alcançados e propos-
tas de ação para superação dos problemas enfrentados;
2. demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em 
regime de caixa e em regime de competência;

3. comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária;
b) prestar contas da totalidade das operações patrimoniais e resultados da 
parceria, de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;
c) executar o plano de trabalho - isoladamente ou pro meio de atuação em 
rede, na forma artigo 35-A, da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 
– bem como aplicar os recursos públicos  com observância aos princípios da 
legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicida-
de, da economicidade, da eficiência e da eficacia; 
d) zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcan-
çar os resultados pactuados de forma otimizada;
e) observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orien-
tações emanadas do MUNICÍPIO;
f) responsabilizar – se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento 
dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados á 
execução do objeto, não implicando responsabilidade solidaria ou subsidiaria 
do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os 
ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou danos decorrentes de restrição à 
sua execução;
g) divulgar, no seu sítio eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais 
e dos estabelecimentos em que suas ações, na forma e prazos definidos 
pelo MUNICÍPIO a, todas as parcerias celebradas com esse último, obser-
vando-se as informações mínimas exigidas e eventuais restrições de segu-
rança que impeçam a sua divulgação, na forma da lei; 
h) indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da 
CMA, no prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura deste instrumento;
i) manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução 
do objeto da parceria em uma única e exclusiva conta bancaria, aberta junto 
ao Banco do Brasil, observada o disposto no artigo 51 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014.
j) manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dis-
pêndios;
k) assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realiza-
da com o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO, bem conforme as 
orientações e diretrizes acerca da identidade visual da Prefeitura Municipal 
de Avaré;
l) utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vin-
culados à parceria em conformidade com o objeto pactuado;
m) permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICÍPIO, membros dos con-
selhos gestores da politica publica, da CMA e demais órgãos de fiscalização 
interna e externa a todos os documentos relativos à execução do objeto da 
parceria, prestando – lhes todas e quaisquer informações solicitadas, bem 
como aos locais de execução do objeto;
n) responsabilizar – se, exclusivamente, pela legalidade e regularidade das 
despesas realizadas para a execução do objeto da parceria, pelo que res-
ponderá diretamente ao MUNICÍPIO e demais órgãos incumbidos da fiscali-
zação nos casos de descumprimento;
p) responsabilizar – se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e 
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas 
de custeio, de investimento pessoal e de pessoal;
CLÁUSULA TERCEIRA – DO GESTOR DA PARCERIA
O gestor fará a interlocução técnica com a OSC, bem como o acompanha-
mento e a fiscalização da execução do objeto da parceria, devendo zelar 
pelo seu adequado cumprimento e manter o MUNICÍPIO informado sobre o 
andamento das atividades, competindo – lhe em especial:
a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprome-
tam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indício 
de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adota-
das ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas fi-
nal, levando em consideração o teor do relatório técnico de monitoramento 
e avaliação;
d) disponibilizar ou assegurar a disponibilização de materiais e equipamen-
tos tecnológicos necessários as atividades de monitoramento e avaliação;
e) comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da 
OSC;
f) acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a execu-
ção do objeto da parceria nos aspectos administrativos, técnico e financeiro, 
propondo as mediadas de ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas 
e os resultados observados, como assessoramento que lhe for necessário;
g) realizar as atividades de monitoramento, devendo estabelecer praticas 
de acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, 
mediante agenda de reuniões e encontros com os dirigentes da OSC, para 
assegurara adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de tra-
balho;
h) realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas 
respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a ade-
quada implementação da politica publica, verificando a coerência e veracida-
de das informações apresentadas nos relatórios gerenciais;
§ 1º – Fica designado como gestor Érica Alessandra Alves, Secretaria Muni-
cipal da Assistência e Desenvolvimento Social.
§ 2º – O gestor da parceria poderá ser alterado a qualquer tempo pelo MU-
NICÍPIO, por meio de simples apostilamento.
§ 3º – Em caso de ausência temporária do gestor, o Prefeito Municipal ou 
quem  ele indicar assumirá a gestão até o retorno daquele.
§ 4º – Em caso de vacância da função de gestor, o Prefeito Municipal ou 
quem indicar assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de sim-
ples apostilamento, até a indicação do novo gestor.
CLÁUSULA QUARTA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RE-
SULTADOS
Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria devem ser 
monitorados e avaliados sistematicamente por meios de relatórios técnicos 
emitidos por responsável designado pelo Prefeito Municipal em ato próprio, 
na forma do artigo 59, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
PARAGRAFO ÚNICO – A periodicidade a quantidade dos relatórios técnicos 
previstos no caput desta cláusula serão estipuladas pela CMA.
CLÁUSULA QUINTA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIA-
ÇÃO
Compete à CMA:
a) homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de 

prestação de contas pela OSC, o relatório técnico de monitoramento e ava-
liação de que trata o artigo 59, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2014;
b) avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de 
acordo com informações constantes do relatório técnico de monitoramento 
e avaliação, e fazer recomendações para o atingimento dos objetivos per-
seguidos;
c)analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, 
bem como a razoabilidade desses gastos;
d) solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas 
técnicas na OSC e no local de realização do objeto da parceria com a fi-
nalidade de obter informações adicionais que auxiliem no desenvolvimento 
dos trabalhos;
e) solicitar aos demais órgãos do MUNICÍPIO ou à OSC esclarecimentos que 
se fizerem necessários para subsidiar sua avaliação;
f) emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, 
contendo a nota da parceria, avaliação das justificativas apresentadas no 
relatório técnico de monitoramento  e avaliação, recomendações, criticas e 
sugestões;
CLÁUSULA SEXTA –  DOS RECURSOS FINACEIROS
O valor Total da presente parceria é de  R$ …... (xxxxx)  sendo, R$ …. 
(Txxxx), sendo R$ …… (xxxxx), a título de contrapartida, provenientes do 
orçamento municipal, R$ …… (xxxx) de recursos transferidos ao Fundo 
Municipal de Assistência Social, a título de cofinanciamento pelo Governo 
do Estado de São Paulo – SEDS e RS ….. (xxxxx) transferidos a título de 
cofinanciamento pelo Governo Federal através do Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome – MDS. 
§ 1º – Os recursos financeiros, de que trata o caput desta cláusula, serão 
transferidos a OSC na forma de cronograma desembolso constante do plano 
de trabalho, sendo que as parcelas subsequentes à primeira apenas serão 
liberadas após aprovação da prestação de contas das parcelas precedentes.
§ 2 º – Não serão computados como saldo remanescente os valores refe-
rentes a compromissos já assumidos pela OSC para alcançar os objetivos 
da parceria, bem como os recursos referente às provisões para liquidação 
de encargos.
§ 3º – É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos destinados 
à parceria, para finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo que em 
caráter de urgência.  
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A OSC elaborará e apresentará ao MUNICÍPIO  prestação de contas na 
forma discriminada nesta cláusula, observando – se o Capítulo IV, da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, o artigo 8º, e demais legislação e 
regulamentação aplicáveis.
§ 1º – Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros do-
cumentos comprobatórios de despesas que deverão ser emitidos em nome 
da OSC, devidamente identificados com número do Processo, e mantidos 
em sua sede, em arquivo e boa ordem, à disposição dos órgãos de controle 
interno e externo, pelo prazo de 5(cinco) anos, contados a partir da aprova-
ção da prestação de contas ou da tomada de contas especial pelo Tribunal 
de Contas do Estado, relativa ao exercício de gestão, separando- os de ori-
gem publica daqueles da própria OSC. 
§ 2º – A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar- se -ão 
em plataforma eletrônica a ser disponibilizada no portal de parcerias, permi-
tindo a visualização por qualquer interessado.
§ 3º – Até que se institua o portal de que trata o paragrafo anterior, referida 
prestação  e atos subsequentes serão realizados na forma indicada pelo 
MUNICÍPIO.
§ 4º – Sem prejuízo da plena observância dos normativos apontados no 
caput desta clausula, bem como das instruções oriundas da Prefeitura Mu-
nicipal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a OSC prestará 
contas nos seguintes prazos, devendo sempre conter a documentação com-
probatória (via original e uma cópia) da aplicação dos recursos recebidos 
mensalmente, conforme previsao no plano de trabalho, devidamente acom-
panhado dos relatórios de execução do objeto e de execução financeira; 
extratos bancários conciliados, evidenciando a movimentação do recurso e 
rentabilidade do período; relatório de receita e despesas e relação nominal 
dos atendidos:
I. Prestação de contas mensal: 10 (dez) dias uteis após recebimento do re-
curso;
II. Prestação de contas final: até 90 (noventa) dias, contados do término de 
vigência da parceria;
§ 5.º Apresentada a prestação de contas final, emitir – se à parecer: 
(a) técnico, acerca da execução física e atingimento dos objetivos da par-
ceria.
(b) financeiro, acerca da correta e regular aplicação dos recursos  da par-
ceria.
§ 6 º para fins de comprovação de gastos, não serão aceitas despesas efe-
tuadas em data anterior ou posterior ao período de vigência da parceria.
§ 7 º não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas em desa-
cordo com o plano de trabalho, bem como aquelas decorrentes de multas, 
juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do pra-
zo e a título de taxa de administração.
§8 º A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula 
e na legislação aplicável, ou sua desaprovação pelos órgãos competentes do 
MUNICÍPIO, implicará a suspensão das liberações subsequentes, até a corre-
ção das improbidades ocorridas.
§9 º A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da institui-
ção e a execução do objeto da parceria é exclusiva, não caracterizando res-
ponsabilidade solidaria ou subsidiaria do MUNICÍPIO pelos respectivos pa-
gamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição a execução.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
O Prazo de vigência desta parceria é de 01/01/2018 à 31/12/2018.
CLÁUSULA NONA – DA DENUNCIA E DA RESCISÃO
A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciado por quais-
quer dos partícipes mediante notificação escrita com antecedência de 60 
(sessenta) dias, e será rescindido por infração legal ou descumprimento das 
obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o 
torne jurídica, material ou formalmente inexequível.
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§ 1 º – Ocorrendo a rescisão ou a denuncia do presente ajuste, MUNICÍPIO 
e OSC responderão pelas obrigações assumidas até a data de assinatura do 
respectivo termo de encerramento, devendo a OSC apresentar ao MUNICÍ-
PIO, no prazo de até 30 dias, a documentação comprobatória do cumprimen-
to das obrigações assumidas até aquela data.
§ 2  º – Ha vendo indícios fundados de malversação do recurso publico, o 
MUNICÍPIO deverá instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar irre-
gularidades que tenham motivado a rescisão da parceria.
§ 3  º – Quando a conclusão , denuncia, rescisão ou extinção do presente 
ajuste, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos financeiros recebi-
dos do MUNICÍPIO, fica a OSC obrigada a restituir, no prazo improrrogável 
de 30(trinta) dias contados da data do evento, os saldos financeiros rema-
nescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, devendo 
encaminhar o respectivo comprovante de depósito bancário á Secretaria Mu-
nicipal da Assistência Social.
§ 4 º – A inobservância do disposto no paragrafo anterior ensejará a imediata 
instauração da tomada de contas especial do responsável.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES
 Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de 
suas clausulas e condições, exceto no que tange seu objeto, por acordo 
entre os partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto no para-
grafo único da Cláusula Primeira.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E SAN-
ÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com 
as normas da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e da legislação 
específica, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC 
as sanções previstas no artigo 73 da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho 
de 2014.
§ 1.º Aplicadas as sanções previstas no caput desta cláusula, deverão ser as 
mesmas registradas no portal de parcerias com a organização civil.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes.
§ 1.º – Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam nenhum víncu-
lo empregatício com o MUNICÍPIO, inexistindo, também qualquer responsa-
bilidade desse último em relação as obrigações trabalhistas e demais encar-
gos assumidos pela OSC.
§ 2º – O MUNICÍPIO não responde, subsidiaria ou solidariamente, pela au-
sência de cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias 
e comerciais assumidas pela OSC, não se responsabilizando, ainda, por 
eventuais demandas judiciais.
§ 3º – A OSC deverá entregar ao MUNICÍPIO, mensalmente, sob forma de 
meio magnético ou por transmissão eletrônica, a relação nominal atualizada 
dos beneficiários das ações relativas á parceria, contendo seus endereços 
completos, de acordo como modelo de instruções fornecidos pelo MUNICÍ-
PIO, a fim de integrar o respectivo cadastro próprio de instituições, na forma 
do regulamento.
§ 4º – Todas as comunicações relativas a esta parceria serão consideradas 
como regularmente efetuadas quando realizadas por meio eletrônico.
§ 5º – As exigências que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico de-
verão ser supridas  através da regular instrução processual, em meio físico.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Avaré do Estado de São Paulo para dirimir 
quaisquer questões resultantes da execução ou interpretação deste instru-
mento e que não puderem ser resolvidas administrativamente.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam 
o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemu-
nhas abaixo, para que produza os efeitos legais.
Estância Turística de Avaré, 17 de julho de 2018.

Joselyr Benedito da Costa Silvestre
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE AVARÉ

Erica Alessandra Alves
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Helena de Fátima Rodrigues da Silva
PRESIDENTE DA OSC

   

DECRETO Nº 5.232, de 20 de Julho de 2018.
(Dispõe sobre homologação do Concurso Público
nº 001/2018, para provimento de cargo público)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, a vista da classificação final apresentado pela CONSCAM – 
Assessoria e Consultoria, após prazo e análise recursal,
DECRETA:
Artigo 1º – Fica homologado o resultado obtido na prova objetiva e 
títulos, conforme lista de classificação final em ordem decrescente 
de notas, abaixo discriminada, para provimento de cargos públicos 
de :AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, MONITOR, 
PEB II- INGLÊS (Professor de Educação Básica II- Inglês) E PEB I 
(Professor de Educação Básica I), do quadro de pessoal da Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, realizado nesta cidade, no dia 
10 de Junho de 2018, de acordo com Edital do Concurso Público nº 
001/2018, publicado em 17 de Março de 2018.
Paragrafo Único – Expeçam -se os atos necessários às respectivas 
nomeações dos candidatos aprovados, de acordo com as necessi-
dades da administração, cuja convocação se dará através de Edital 
especifico, publicado no semanário oficial .

DECRETO
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ESPORTES

Início é no dia 26
de julho

Com organização da Secre-
taria Estadual de Esportes, La-
zer e Juventude, em parceria 
com as secretarias de esporte 
municipais, os atletas da SEME 
de Avaré confirmaram presen-
ça na 1ª Copa Infantil do Esta-
do de São Paulo, para atletas 
nascidos de 2002 a 2007. O 
torneio terá início na próxima 
quinta-feira, 26.

Avaré participará de
1ª Copa Infantil do Estado

A SEME participará da compe-
tição com atletas das seguintes 
modalidades: basquete, futsal, 
handebol e natação, nas catego-
rias masculino e feminino.

A fase sub-regional será re-
alizada em Avaré, no Ginásio 
Municipal Kim Negrão, com 
jogos marcados até o dia 11 
do mês de agosto. A primeira 
disputa, no dia 26, será às 19h 
quando o time de futsal mas-
culino avareense enfrentará o 
da Estância de Águas de Santa 
Barbara. 

 

A Secretaria Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência e o Conselho 
Municipal (CMDPD) pedem a colabora-
ção da população a respeito do uso de 
indevido de vagas para deficientes. 

De acordo com ofício enviado 
pela Secretaria de Estado dos Negó-
cios da Segurança Pública, a Polícia 
Militar do Estado de São Paulo ga-
rante realizar a fiscalização contínua 
em todas as vagas especiais. 

Ainda segundo o documento, no 
ano de 2017, “foram lavrados 130 Au-
tos de Infração de Trânsito referentes 
ao estacionamento em desacordo com 
a regulamentação, vagas de deficiente, 
vagas de idosos e vagas destinadas a 
carga e descarga; a nomenclatura para 
os três tipos de autuação é a mesma, 
impossibilitando a precisão da quanti-

INCLUSÃO 

SMDPD alerta sobre o uso
indevido de vagas para deficientes

dade de autuações confeccionadas nas 
vagas especiais destinadas a pessoa 
com deficiência”. 

A coordenadora da SMDPD relata 
que muitas pessoas estão utilizando 
somente adesivos nos carros com o 
símbolo de deficiência, o que não 
é permitido. “O correto é utilizar a 
carteirinha com foto fornecida pelo 
Demutran e solicitada aqui na SM-
DPD, junto aos adesivos. Lembramos 
que a vaga é para pessoas com defi-
ciência física ou deficiência que resul-
te em mobilidade reduzida”. 

Quando observar tais irregularida-
des, a pessoa deve acionar a Polícia 
Militar através do canal de emergência 
190, para que a verificação seja con-
secutiva e não ocorra transtornos aos 
que necessitam legalmente das vagas.
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GESTÃO

A Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré recebeu nesta terça-feira, 
17, uma motoniveladora 0 Km da 
marca New Holand para auxiliar as 
secretarias municipais na manuten-
ção da cidade.

O Modelo RG 170 B se destaca 
pela alta tecnologia e pela eficiência, 
com comandos hidráulicos de eleva-
da precisão, articulação do chassi à 
frente da cabine, lâmina central Roll 

Prefeitura adquire
motoniveladora 0 KM

Away com perfil evolvente, transmis-
são de controle eletrônico inteligente 
e precisão sem suas operações.

A aquisição custou exatos R$ 580 
mil aos cofres da Prefeitura. Os recur-
sos são provenientes da arrecadação 
de multas municipais via Demutran. 
A Secretaria de Transportes e Sinali-
zação Viária, responsável pelo depar-
tamento, realizou a compra através 
do Pregão Presencial 73/2018.
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SAÚDE

Cerca de R$ 1 milhão foi gasto
somente com a última entrega 
feita no último dia  18

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por 
meio da Secretaria da Saúde, está investindo cada 
vez mais na aquisição de medicamentos e insumos 
utilizados na rede municipal de saúde. Cerca de R$ 
1 milhão  foi gasto somente com a última entrega 
feita na quarta-feira, 18 de julho.

Com a chegada de novos lotes em períodos re-
gulares, a pasta já atende 82% de toda a demanda 
produzida nas unidades. No Almoxarifado Central 
da Saúde, são cerca de 500 itens em estoque entre 
antibióticos, anti-histamínicos, medicação para tra-
tamento de diabetes, antialérgicos, anti-inflama-
tórios, além de manter uma sala de controle para 
armazenar os medicamentos de uso controlados.

Do Almoxarifado, medicamentos e insumos são 
levados até as 7 farmácias instaladas na rede: 5 em 
postos de saúde 1 no CAPS e ou no DST Aids. O re-

Prefeitura mantém 
alto investimento na 
compra de remédios

abastecimento das unidades é feito semanalmente.
A Prefeitura é responsável pela medicação pres-

crita em todo o sistemade saúde e responde pela 
medicação oferecida no Pronto Socorro Municipal, 
onde são atendidos pacientes de toda a região.

Segundo o responsável pela pasta “uma Prefeitura 
chegar ao nível de atendimento de 82% da deman-
da é algo que precisa ser reforçado. O restante (18%), 
nós não podemos manter em estoque pelo fato de 
serem medicamentos que não estão inseridos na 
padronização do Ministério da Saúde. É o Ministério 
que indica para o município quais os medicamentos 
e insumos que deve manter em estoque. Nós esta-
mos em dia com essa obrigação. Quando um remé-
dio é indicado e a Prefeitura não tem, muito prova-
velmente, o produto não está relacionado na lista de 
padronização, mas ainda assim, a Secretaria analisa o 
pedido e faz a compra e entrega ao paciente. Nestes 
casos, o processo todo pode levar alguns dias”.

Para reforçar a importância da prescrição de medi-
camentos mantidos em estoque, a Secretaria da Saúde 
mantém cartazes afixados nos consultórios médicos, re-
lacionando a disponibilidade do Almoxarifado Central.
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EDUCAÇÃO

Meta é acessibilidade
Com o objetivo de garantir a aces-

sibilidade e adequar as instalações do 
espaço escolar, a Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré deu início, no 
último dia 2 de julho, às reformas do 
prédio da Escola Municipal de Ensino 
Básico Maneco Dionísio.

A empresa contratada para o ser-
viço, seguindo o edital de concor-
rência pública nº 008/18 processo 
nº 094/18, foi a Ecco Construções 

Prefeitura da inicio à reforma
da EMEB Maneco Dionísio

Ltda. O valor dos serviços é de R$ 
1,4 milhão, provenientes de recursos 
próprios da Secretaria Municipal da 
Educação.

Por motivos de segurança, duran-
te as obras, os alunos da EMEB Ma-
neco Dionísio serão  transferidos para 
outras unidades escolares. Em breve, 
a Secretaria da Educação comunicará 
quais unidades acolherão os estu-
dantes, professores e servidores du-
rante o segundo semestre, uma vez 
que os trabalhos deverão ser execu-
tados ao longo desse período. 

Iniciativa atraiu 230 funcionários
Nos últimos dias 12 e 13, a Secretaria Municipal da 

Educação promoveu encontro de formação para os 
servidores da pasta, que teve lugar no Auditório Elias 
de Almeida Ward, no Centro Cultural Esther Pires Nova-
es. Dentre Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs), 
monitores e inspetores, tomaram parte 230 funcioná-
rios da Rede Municipal de Educação. 

A psicóloga Luciana Marestoni explanou sobre o 
tema “Monitores e Inspetores em ação”, enquanto a fi-
sioterapeuta Tatiana Idalgo Zanforlin fez exposição so-
bre “Desenvolvimento Neuropsicomotor”. 

Segundo os técnicos da Secretaria da Educação, tais 
encontros de capacitação têm o objetivo de “preparar 
os profissionais com práticas educacionais em diversos 
aspectos da saúde, higiene, segurança e prevenção, vi-
sando oferecer ao público um serviço de qualidade”. 

Além destes encontros, outros já foram realizados 
sobre “Ética Profissional e Atendimento ao Público”, 
“Primeiros Socorros”, além de formações pedagógicas 
para ADIs com a Equipe de Coordenadores Técnicos. 
A proposta da pasta é oferecer novos conhecimentos, 
dinâmicas, troca de experiências e motivar o trabalho 
em equipe. 

Servidores participam de evento de capacitação
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Edital de Convocação nº. 010 de 18 de julho de 2018.

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, nos ter-
mos do Decreto nº. 5134 de 11 de abril de 2018, CONVOCA os 
seus agentes públicos ocupantes de cargo, função ou emprego 
público, independentemente de estarem afastados, licenciados ou 
cedidos com ou sem ônus, a qualquer órgão da União, do Estado 
ou de outros Municípios, ou ainda em férias ou licença prêmio; os 
Secretários Municipais, os aposentados e pensionistas que rece-
bam seus proventos dos Cofres da Administração Direta; o pessoal 
admitido por tempo determinado, nos termos do art. 37, inc. IX, da 
Constituição Federal; e conselheiros tutelares, abaixo relacionados 
para participarem do Recadastramento Funcional.
Os convocados deverão comparecer no Paço Municipal situado à 
Praça Juca Novaes, 1169, Centro, na sala da Controladoria do Mu-
nicípio, na data e horário abaixo indicados.

ANEXO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Anexo Edital de Convocação nº. 010 de 18 de julho de 2018

No ato do recadastramento o servidor deverá apresentar original 
dos seguintes documentos:
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JUSTIFICATIVAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 029/2018 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas 
na Ci nº 471235/2018-SEMADS e considerando o não compare-
cimento do 36º classificado convocado pelo Edital de Convoca-
ção nº 028/2018, CONVOCA, classificados do Concurso Publico 
007/2016, homologado através do Decreto nº 4528, de 25 de ju-
nho de 2016, publicado em 25 de junho de 2016, prorrogado pelo 
Decreto nº 5202/2018, de 21 de Junho de 2018, publicado em 22 
de Junho de 2018, no Semanário Oficial, para o cargo/função de 
COZINHEIRO, 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 documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação Nome
37º CLAUDETE DE FATIMA ANTUNES GONÇALVES
Jornada de Trabalho- 40 horas semanais/08 horas diárias
Estância Turística de Avaré, aos 20 de Julho de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - COZINHEIRO (LC 127/2010)
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO
Compreende em executar as tarefas correspondentes ao preparo 
e distribuição de merenda e refeições, adicionando os ingredientes 
necessários para atender aos cardápios estabelecidos, atendendo 
as normas pertinentes de manuseio e armazenamento de alimen-
tos. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata
REQUISITO - Ensino Fundamental Incompleto – Mínimo 4ª série 
CARGA HORÁRIA - 40 horas semanais / 08 horas diárias
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade – Ensino Fundamental In-
completo – mínimo 4ª série
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis 
e criminais (fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

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 ne-
cessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de aquisição de pendrive, pilhas, monitor, HD externo, estabilizador, equi-
pamentos e materiais de informática, materiais de escritório e fonte de ali-
mentação, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para o para 
o bom funcionamento dos serviços administrativos de diversos setores da 
Municipalidade.
Fornecedor: Alirio Ferreira Barbosa ME
Empenho(s): 11978, 15065, 14514, 11519, 16586/2017 e 5930, 5991, 7224, 
2351, 4271, 4246, 5929, 4107, 4248, 762, 3855, 3851, 3853, 4365, 716/2018
Valor: R$ 17.563,79
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

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 ne-
cessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de gerenciamento do projeto “Viva o Largo São João”, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Cultura 
e Lazer.
Fornecedor: Bonaide Ruy de Oliveira
Empenho(s): 7719/2018
Valor: R$ 4.755,00
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

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 neces-
sidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de 
serviço para fornecimento de 18 praticáveis modulares em aço e madeira 
naval, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender os 
eventos “Batalha na Concha – Seletiva Estadual” (Concha Acústica) e Show 
provenientes de Proac – Vamo que Vamo (Largo São João).
Fornecedor: Diogenes Francisco Nunes
Empenho(s): 9073/2018
Valor: R$ 2.500,00
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

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 ne-
cessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de aquisição de cadeiras de rodas, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atender a população de baixa renda assistida por este equi-
pamento.
Fornecedor: Equipos Comercial Ltda ME
Empenho(s): 2295/2018
Valor: R$ 2.563,20
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

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 neces-
sidade 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): 10709/2018
Valor: R$ 6.905,03
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

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 neces-
sidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de 
aquisição de bebedouro, tal quebra de ordem se faz necessária para atender 
a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.
Fornecedor: Intera Comercial Ltda
Empenho(s): 7907/2018
Valor: R$ 960,00
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Convocação n° 001/2018
Em cumprimento ao Decreto nº 5058 de 03 de Janeiro de 2018 em 
seu Artigo nº 33, Inciso I, Parágrafos 1º e 4:
Fica convocado o servidor Francisco Carlos Vicente, motorista, 
inscrito na Matrícula Funcional nº 1530, para que apresente ao De-
partamento de Análise e Conferência, no prazo de até 72 horas a 
contar da data de publicação, a Prestação de Contas ou o compro-
vante de depósito do valor não utilizado, referente ao Requerimen-
to de Adiantamento nº 233/18.
Estância Turística de Avaré, 18 de julho de 2018.

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 neces-
sidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de 
realização de 50 horas de serviços de torno, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender a Garagem Municipal.
Fornecedor: J. Sorbo & Cia Ltda ME
Empenho(s): 6009/2018
Valor: R$ 5.000,00
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

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 neces-
sidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de 
fornecimento de canula de traqueostomia, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender paciente de Mandado Judicial.
Fornecedor: Lucena Com. de Equip. Médicos Ltda
Empenho(s): 777/2018
Valor: R$ 2.390,40
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

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 neces-
sidade 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 avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publicidade Ltda.
Empenho(s): 10715/2018
Valor: R$ 2.870,00
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

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 ne-
cessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de contratação de visita técnica de empresa especializada em manutenção 
corretiva aparelho raio X, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para a bom funcionamento dos serviços no Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor: Philips Medical Systems Ltda
Empenho(s): 6040/2018
Valor: R$ 2.870,00
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

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 neces-
sidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de 
serviços de dosimetria, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atender o Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor: Sapra Landauer Serv de Assessoria e Proteção Radiológica 
Ltda
Empenho(s): 4243/ 2018
Valor: R$ 303,16
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

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 neces-
sidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de 
serviço de massagista desportivo, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atender as equipes da SEME.
Fornecedor: Sebastião Pedro Filho
Empenhos: 8197/2017
Valor: R$ 770,00
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

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 material elétrico, material de higiene e luminárias para lâmpadas, tal quebra 
de ordem se faz necessária para a manutenção e conservação de bens imóveis, 
manutenção da casa de passagem e da iluminação pública.
Fornecedor: Zub Distribuidora Ltda ME
Empenho(s): 3806, 3908, 5732/2018
Valor: R$ 20.639,59
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e adita-
mento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alte-
ração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços  
funerários com aquisição de urnas mortuárias, tal quebra de ordem se faz necessá-
ria para Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Fornecedor: A. R. Sorbo ME
Empenho(s): 12901/2016
Valor: R$ 3.152,24
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

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 neces-
sidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de 
aquisição de água mineral, tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para a manutenção do Gabinete do Prefeito.
Fornecedor: Leandro Cabral Passareli ME
Empenho(s): 10688/2018
Valor: R$ 192,00
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

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 neces-
sidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de 
aquisição de medicamentos, tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sário por se tratar de atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Lumar Com. De Prods. Farmacêuticos Ltda
Empenho(s): 3878/2018
Valor: R$ 1.526,76
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

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 adi-
tamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação de má-
quinas   multifuncionais a laser, tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para a bom funcionamento dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s): 9003/2018
Valor: R$ 457,94
Avaré, 20 de Julho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Decreto nº 5.228, de 19 de Julho de 2018.
(Reorganiza a Comissão Permanente de Avaliação e Desempe-

nho do Servidor durante o Estágio Probatório.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D e c r e t a:-
Art. 1º – Fica reorganizada, nos termos do que dispõe o artigo 19, 
da Lei Complementar nº 126/2010, regulamentada pelo Decreto nº 
2989, de 01 de dezembro de 2011, e do artigo 39 e inciso III, do § 1º 
do artigo 41, ambos da Constituição Federal, a COMISSÃO PER-
MANENTE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDOR 
EM, ESTÁGIO PROBATÓRIO, responsável pela organização, co-
ordenação e supervisão dos trabalhos de avaliação de desempe-
nho dos servidores municipais, que se encontram em estágio pro-
batório, a qual será composta pelos membros abaixo relacionados: 
Membros: 
ALINE APARECIDA ANDRADE MASSEI COLELLA
ALEXANDRA MACIEL CORRÊA
BENEDITA APARECIDA DALCIN
MARCELO HOLTZ DE ALMEIDA
PAULO ROBERTO VILLA
LEONARDO DO ESPIRITO SANTO
MARIA APARECIDA FERRAZ PERA
Suplentes:
MARIANA DE OLIVEIRA MACHADO MELO
LUCIENE DE MELO VILLEN FÁVARO DE OLIVEIRA
Parágrafo Único – Os trabalhos da comissão serão Secretariados 
pela Servidora THAIS APARECIDA ENGEL
Art. 2º – Os membros, assim como os suplentes, devem ser servi-
dores de carreira e estáveis, sendo vedada a designação de ser-
vidores em estágio probatório ou em situação de suspensão de tal 
condição.
Art. 3º – Os suplentes substituirão os membros titulares nos impe-
dimentos legais, enquanto perdurar a substituição, elencados no 
artigo 62, da Lei Municipal nº 315/1995.
Art. 4º – A ausência injustificada, de membro da Comissão em três 
reuniões no bimestre acarretará desligamento automático, deven-
do o suplente ser empossado de imediato.
Art. 5º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogado o Decreto nº 5.011 de 09 de novembro de 2017, 
retroagindo os efeitos deste para 02 de julho de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Julho de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Decreto nº 5.229, de 19 de Julho de 2018.
(Reorganiza a Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D e c r e t a:-
Art. 1º - Fica reorganizada, nos termos do que dispõe o § 2º, artigo 
31, da Lei Complementar nº 126/2010, do artigo 39 e inciso III, do 
§ 1º do artigo 41, ambos da Constituição Federal, a COMISSÃO 
PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL, respon-
sável pela coordenação e supervisão dos trabalhos de avaliação 
de desempenho dos servidores municipais, necessária para even-
tual progressão funcional, a qual será composta dos membros 
abaixo relacionados: 
Membros: 
ANA PAULA PEREIRA LEITE MENDES
JOSÉ BENTO CORREA
MEIRI REGINA DE ALMEIDA CARROZZA
PAULA RENATA BONAN DE OLIVEIRA
REGINA CÉLIA POMPIANI LOPES
SANDRA APARECIDA SILVEIRA THEODORO
ANTÔNIO CARLOS PIMENTEL
Suplentes:
JORGE EDUARDO QUARTUCCI NASSAR
KELI DE OLIVEIRA MOREIRA
Parágrafo Único – Os trabalhos da comissão serão Secretariados 
pela Servidora KARINA MELLES TRENCH
Art. 2º – Os membros, assim como os suplentes, devem ser servi-
dores de carreira e estáveis, sendo vedada a designação de ser-
vidores em estágio probatório ou em situação de suspensão de tal 
condição.
Art. 3º – Os suplentes substituirão os membros titulares na hipó-
tese de saída ou nos impedimentos legais, enquanto perdurar a 
substituição, elencados no artigo 62, da Lei Municipal nº 315/1995.
Art. 4º – A ausência injustificada, de membro da Comissão em três 
reuniões no bimestre acarretará desligamento automático, deven-
do o suplente ser empossado de imediato.

INTIMAÇÃO FISCAL
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Art. 5º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogado o Decreto nº 4.673 de 13 de dezembro de 2016, 
retroagindo os efeitos deste para 02 de julho de 2018.
nos impedimentos legais, enquanto perdurar a substituição, elen-
cados no artigo 62, da Lei Municipal nº 315/1995.
Art. 4º – A ausência injustificada, de membro da Comissão em três 
reuniões no bimestre acarretará desligamento automático, deven-
do o suplente ser empossado de imediato.
Art. 5º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogado o Decreto nº 5.011 de 09 de novembro de 2017, 
retroagindo os efeitos deste para 02 de julho de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Julho de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Decreto nº 5.230, de 19 de Julho de 2018.
(Reorganiza e define os Membros a Comissão Técnica de Gestão 
de Carreiras da Educação Básica para Avaliação de Desempenho 

dos Profissionais da Educação Básica.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D e c r e t a:-
Art. 1º – Pelo presente Decreto fica reorganizada e nomeados, 
nos termos do que dispõe o artigo 18, da Lei Complementar nº 
216/2016, os membros da COMISSÃO TÉCNICA DE GESTÃO DE 
CARREIRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, responsáveis pelos traba-
lhos e competências descritas nos termos do parágrafo § 3º do art. 
18 da Lei complementar nº 216, de 03 de maio de 2016, a qual será 
composta pelos membros abaixo relacionados: 
Presidente: 
Selma dos Santos – Representante da Secretária Municipal de 
Educação.
Membros:
Silvia Construcci Gambini – Representante da Secretaria Municipal 
de Educação.
Juliana Danielle Pilar Carneiro – Representante da Secretaria Mu-
nicipal de Administração.
Takeo Nishihara – Representante da Secretaria Municipal de Ad-
ministração.
Elisangela Maciel Rocha – Representante da Secretaria Municipal 
da Fazenda.
Parágrafo Único – Os trabalhos da comissão serão Secretariados 
pela Servidora ADRIANA VIDAL DA SILVA ALVES.
Art. 3º – Os membros da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras 
da Educação Básica deverão se reunir a cada 60 dias, devendo os 
atos e a presença serem registrados em Ata própria.
Art. 2º – A ausência injustificada, de membro da Comissão em três 
reuniões consecutivas acarretará desligamento automático, deven-
do ser indicado outro servidor para a substituição pela Secretaria.
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogado a Portaria nº 8.883, de 03 de março de 2017, 
retroagindo os efeitos deste para 02 de julho de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Julho de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 007/18 – PROCESSO Nº. 315/18

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de servi-
ço de gestão de pessoas para o CER.
Data de Encerramento: 23 de agosto de 2018 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 23 de agosto de 2018 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 Es-
tância Turística de Avaré, 20 de julho de 2.018 – Érica Marin Henrique 
– Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 117/18 – PROCESSO Nº. 319/18
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos 
para o funcionamento do CER II
Recebimento das Propostas: 06 de Agosto de 2.018 das 10 horas até 
15 de Agosto de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 15 de Agosto de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.

Início da Sessão: 15 de Agosto de 2.018 às 10h30min
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, 20 de Julho de 2.018 – Andréia de Fátima 
Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 118/18 – PROCESSO Nº. 328/18
Objeto: Aquisição de veículos – Secretaria Municipal de Saúde
Recebimento das Propostas: 10 de Agosto de 2.018 das 10 horas até 
21 de Agosto de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 21 de Agosto de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 21 de Agosto de 2.018 às 10h30min
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, 20 de Julho de 2.018 – Andréia de Fátima 
Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/18 – PROCESSO Nº 321/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Ata de Registro de Preços para eventual contratação futura de 
empresa para locação de máquinas com operador.
Data de Encerramento: 06 de agosto de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de agosto de 2.018 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 Es-
tância Turística de Avaré, 20 de julho de 2.018 – Crislaine Aparecida 
Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/18 – PROCESSO Nº 322/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exa-
mes de ecocardiograma.
Data de Encerramento: 06 de agosto de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de agosto de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax 
(14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, 20 de julho de 2.018 – Crislaine Aparecida 
Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/18 – PROCESSO Nº 323/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de consul-
toria e gerenciamento de bens móveis motorizados.
Data de Encerramento: 07 de agosto de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de agosto de 2.018 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 Es-
tância Turística de Avaré, 20 de julho de 2.018 – Crislaine Aparecida 
Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/18 – PROCESSO Nº 324/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de camisetas para a Vigilância Sanitária.
Data de Encerramento: 07 de agosto de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de agosto de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax 
(14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, 20 de julho de 2.018 – Crislaine Aparecida 
Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/18 – PROCESSO Nº 325/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Aquisição de um veículo oficial – UR – Unidade de Resgate 
para o Corpo de Bombeiros de Avaré.
Data de Encerramento: 08 de agosto de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de agosto de 2.018 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 Es-
tância Turística de Avaré, 20 de julho de 2.018 – Crislaine Aparecida 
Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/18 – PROCESSO Nº 326/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Aquisição de veículos para a Secretaria de Saúde, Secretaria 
de Serviços e Gabinete do Prefeito.
Data de Encerramento: 03 de agosto de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 03 de agosto de 2.018 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 Es-
tância Turística de Avaré, 20 de julho de 2.018 – Crislaine Aparecida 
Santos – Pregoeira.

II REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/18 – PRO-
CESSO Nº. 247/18

Objeto: Aquisição de gás P13 e P45 para a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social.
Data de Encerramento: 02 de agosto de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 02 de agosto de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax 
(14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, 17 de julho de 2.018 – Crislaine Aparecida 
Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 088/18
PROCESSO Nº. 280/18

Objeto: Contratação de empresa especializada para retífica de motor 
em veículos da Secretaria Municipal de Saúde.
Data de Encerramento: 02 de agosto de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 02 de agosto de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax 
(14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, 17 de julho de 2.018 – Crislaine Aparecida 
Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 108/18 – PROCESSO N° 288/18

Analisando os autos, nesta data, e considerando a CI 475559 da Secretária 
Municipal de Saúde, referente ao Pregão em epígrafe, a Senhora ANDRÉIA 
DE FÁTIMA FRAGOSO, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, 
DETERMINA a rerratificação do edital em epígrafe, nos termos a serem confe-
ridos nos sites: www.avare.sp.gov.br e www.bllcompras.org.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 10.520 
de 17 de julho de 2002, tendo em vista que as alterações não irão afetar 
o prazo de publicação para formulação das propostas, mantêm-se:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 24 de julho de 2018 das 10:00 
horas até 02 de Agosto de 2018 às 08:00 horas. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02 de Agosto de 2018 das 08:30 às 
09:30 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02 de Agosto de 2018 
às 10:30 horas. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré,18 de Julho de 2.018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 087/18 – PROCESSO N° 267/18
O Senhor ABELARDO FERREIRA MENDES, Secretário Municipal de Ser-
viços, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do 
edital nos termos a serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 10.520 de 17 
de julho de 2002, fixa-se o dia 08 de agosto de 2018, às 15 horas para início da 
sessão. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de julho de 2018.

TERMO DE SUSPENSÃO
O senhor Abelardo Ferreira Mendes, Secretário Municipal de Serviços, 
no uso de suas atribuições legais, determina a SUSPENSÃO, Sine Die, 
o processo licitatório de PREGÃO PRESENCIAL N° 094/18 – PRO-
CESSO N° 287/18, com data marcada para 20/07/2018 às 15 horas, 
objetivando a aquisição de trator e roçadeira. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 20 de julho de 2.018.

ADJUDICAÇÃO
Chamamento Público nº. 004/18 – Processo nº. 240/18

Fica ADJUDICADO o Chamamento Público 004/18 às empresas as 
empresas M.Y.K. CLÍNICA MÉDICA LTDA (ginecologia – 50 consultas) 
– R$ 30.000,00 e A.C.P. CENTRO GINECOLÓGICO LTDA (ginecologia 
– 50 consultas) – R$ 30.000,00, para o Credenciamento de empresa 
para prestação de serviços de consultas médicas na área de gineco-
logia, com base na Lei Municipal 1209/09, alterada pelas leis 1.496/11, 
1.708/13 e 1655/13 e Lei Municipal n° 1.998 de 12 de abril de 2.016, no 
valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 19 de julho de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – 
Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO
Chamamento Público nº. 004/18 – Processo nº. 240/18

Fica HOMOLOGADO o Chamamento Público 004/18 às empresas M.Y.K. 
CLÍNICA MÉDICA LTDA (ginecologia) e A.C.P. CENTRO GINECOLÓGI-
CO LTDA (ginecologia), para o Credenciamento de empresa para presta-
ção de serviços de consultas médicas na área de ginecologia, com base 
na Lei Municipal 1209/09, alterada pelas leis 1.496/11, 1.708/13 e 1655/13 
e Lei Municipal n° 1.998 de 12 de abril de 2.016. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 19 de julho de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Se-
cretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turís-
tica de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI 
da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas FRAGNARI 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, EXEMPLARMED COMÉR-
CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME e AVAREMED DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI – EPP, responsáveis pelo registro de 
preços para eventual aquisição de medicamentos para atender os pacientes 
cadastrados de mandado judicial, relativo ao Pregão Eletrônico n° 071/18 – 
Processo n° 194/18. Homologado em: 20/07/2.018.
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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 as empresas CIRÚRGI-
CA UNIÃO LTDA (itens 08, 09, 10), SANIMED PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA – ME (itens 01, 02, 03, 13, 15), PRIORITTÁ PRODUTOS 
HOSPITALARES – EIRELI – ME (itens 06, 07, 14, 18, 19, 20, 21) e 
EQUIPOS COMERCIAL LTDA – ME (itens 11, 12, 22, 23), responsáveis 
pelo registro de preços para futura aquisição de materiais para o Pronto 
Socorro, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 075/18 – Processo nº. 204/18. 
Homologado em: 05/07/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância 
Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo De-
creto 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 SANIMED PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA – ME, responsável pelo fornecimento de 
Colares Cervicais de resgate para o SAMU, relativo ao Pregão Eletrônico 
nº. 083/18 – Processo nº. 214/18. Homologado em: 13/07/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância 
Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo De-
creto 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 TREND COMERCIAL 
– EIRELI – EPP, responsável pelo registro de preços para eventual aqui-
sição de Mocho Odontológico giratório – Saúde Bucal, relativa ao Pregão 
Eletrônico nº. 084/18 – Processo nº. 215/18. Homologado em: 10/07/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância 
Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
empresa HC SUPRIMENTOS EIRELI ME, responsável pelo registro de 
preços para eventual aquisição de enceradeira industrial para todas as 
Unidades de Saúde, relativo ao Pregão Eletrônico n° 089/18 – Processo 
n° 230/18. Homologado em: 19/07/2.018.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 053/18 – Processo nº. 285/18

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa P. J. DE OLIVEIRA E 
OLIVEIRA LTDA, com valor total de R$ 3.980,00 (Três mil, novecentos 
e oitenta reais), objetivando o fornecimento de bomba injetora de alta 
pressão, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 12 de julho de 2.018 – Murilo Daniel da 
Silva – 1° Tenente – Comandante do Corpo de Bombeiros da Estância 
Turística de Avaré.

Dispensa nº. 061/18 – Processo nº. 327/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa KARINA LEARDINI 
29049081886, com valor total de R$ 3.060,00 (Três mil e sessenta re-
ais), objetivando o fornecimento de gradil para contenção e organização 
para o evento Arraiá do “Nhô Musa”, com fulcro no artigo 24 da Lei 
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de julho 
de 2.018 – Diego Beraldo – Secretário Municipal da Cultura da Estância 
Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 071/18 – Processo n° 194/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor global: R$ 14.628,95 (Quatorze mil, seiscentos e vinte e oito reais 
e noventa e cinco centavos)
Detentora: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA ME
Valor global: R$ 91.963,76 (Noventa e um mil, seiscentos e sessenta e 
três reais e setenta e seis centavos)
Detentora: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI-
RELLI – EPP
Valor global: R$ 604.021,68 (Seiscentos e quatro mil, vinte um reais e 
sessenta e oito centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos 
para atender os pacientes cadastrados de mandado judicial 
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 20/07/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 075/18 – Processo nº. 204/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA (itens 08, 09, 10)
Valor Global: R$ 9.639,80 (nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e 
oitenta  centavos).
Detentora: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (itens 
01, 02, 03, 13, 15)
Valor Global: R$ 8.478,80 (oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais 
e oitenta centavos)
Detentora: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI – ME 
(itens 06, 07, 14, 18, 19, 20, 21)
Valor Global: R$ 2.680,00 (dois mil, seiscentos e oitenta reais)
Detentora: EQUIPOS COMERCIAL LTDA – ME (itens 11,12,22,23)
Valor Global: R$ 42.044,75 (quarenta e dois mil, quarenta e quatro reais 
e setenta e cinco centavos) 
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de materiais para o 
Pronto Socorro.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 05/07/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 084/18 – Processo nº. 215/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: TREND COMERCIAL – EIRELI – EPP.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Mocho Odonto-
lógico giratório – Saúde Bucal.
Valor Global: R$ 10.530,00 (dez mil, quinhentos e trinta reais).
Data da Assinatura da Ata de Registro: 10/07/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 089/18 – Processo n° 230/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: HC SUPRIMENTOS EIRELI ME 
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de enceradeira in-
dustrial para todas as Unidades de Saúde
Valor global: R$ 22.499,20 (Vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e 
nove reais e vinte centavos)
Data da Assinatura da Ata Registro de Preços: 19/07/2018

EXTRATO DE CONTRATO DE
CHAMAMENTO PÚBLICO

Modalidade: Chamamento Público nº. 004/18 – Processo nº. 240/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M.Y.K. CLÍNICA MÉDICA LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços de 
consultas médicas na área de ginecologia – 50 consultas por mês, com 
base na Lei Municipal 1209/09, alterada pelas leis 1.496/11, 1.708/13 e 
1655/13 e Lei Municipal n° 1.998 de 12 de abril de 2.016.
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 19/07/2.018.

Modalidade: Chamamento Público nº. 004/18 – Processo nº. 240/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A.C.P. CENTRO GINECOLÓGICO LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços de 
consultas médicas na área de ginecologia – 50 consultas por mês, com 
base na Lei Municipal 1209/09, alterada pelas leis 1.496/11, 1.708/13 e 
1655/13 e Lei Municipal n° 1.998 de 12 de abril de 2.016.
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 19/07/2.018.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 053/18 – Processo nº. 285/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: P. J. DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA
Objeto: Aquisição de bomba injetora de alta pressão, conforme solicita-
ção do Corpo de Bombeiros
Valor Global: R$ 3.980,00 (Três mil, novecentos e oitenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 12/07/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 061/18 – Processo nº. 327/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: KARINA LEARDINI 29049081886
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gradil para con-
tenção e organização para o evento Arraiá do “Nhô Musa”, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 3.060,00 (Três mil e sessenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/07/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 083/18 – Processo nº. 214/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
Objeto: Aquisição de Colares Cervicais de resgate para o SAMU
Valor Global: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/07/2018

TERMO ADITIVO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/18 – PROCESSO Nº 042/18 (Con-
trato n° 025/18), fica aditado o valor total de R$ 44.632,62 (Quarenta e 
quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), 
com a FUNDAÇÃO “PROF. DR MANOEL PEDRO PIMENTEL” - FU-
NAP, o que corresponde a aproximadamente 25% (Vinte e cinco por 
cento) do total do contrato, o que objetiva a contratação de empresa 
para mão de obra prisional, através do Programa de Alocação de mão 
de obra prisional junto ao Centro de Ressocialização de Avaré (CR). 
Assinatura do Termo de Aditivo: 03/07/2.018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/14 – PROCESSO Nº 183/14 (Contrato 
nº 205/14), fica aditado o valor total de R$ 33.440,00 (Trinta e três mil, 
quatrocentos e quarenta reais) com a empresa CENTRO DE INTE-
GRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, o que corresponde a aproxima-
damente 3,12% (Três vírgula doze por cento) do total do contrato, o que 
objetiva a contratação de empresa que atue como agente de integração 
para operacionalização de programa de estágio de estudante, para se-
leção de estagiários para as secretarias e setores da Municipalidade. 
Assinatura do Termo Aditivo: 03/07/2.018.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO N° 044/17 – PROCESSO N° 258/17 (Contrato n° 214/17), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
PARAÍSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, objetivando a 
locação de imóvel situado a Rua Seme Jubran, nº980 – Jardim Pa-
raíso – Avaré/SP, para a instalação da Clínica Veterinária Municipal, 

com prorrogação do prazo até 02 de julho de 2.019, no valor de R$ 
17.400,00 (Dezessete mil, quatrocentos reais). Ronaldo Souza Vilas 
Boas – Secretário Municipal da Agricultura e Abastecimento da Estân-
cia Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO N° 033/18 – PROCESSO N° 218/18 (Contrato n° 200/18), que faz 
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa PROVAC 
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, objetivando a locação de 
caminhões compactadores para a coleta de lixo comum, com prorrogação 
até 18 de novembro de 2.018, no valor global de R$ 403.200,00 (Quatro-
centos e três mil e duzentos reais). Judésio Borges – Secretário Municipal 
da Meio Ambiente da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
N° 015/16 – PROCESSO N° 364/16 (Contrato n° 109/17), que faz entre 
si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa COMERCIAL 
3D DO BRASIL LTDA, objetivando a reforma e ampliação da EMEB 
Prof. Carlos Papa”, com prorrogação até 06 de novembro de 2.018. 
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Edu-
cação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
N° 002/17 – PROCESSO N° 259/17 (Contrato n° 267/17), que faz en-
tre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a CONSTRUMABE 
CONSTRUTORA LTDA, objetivando o fornecimento de materiais, má-
quinas, equipamentos e mão de obra para execução da construção de 
um Centro de Convivência do Idoso – CCI, com prorrogação até 16 de 
janeiro de 2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Plane-
jamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇO 
N° 002/18 – PROCESSO N° 025/18 (Contrato n° 042/18), que faz entre 
si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa SER REAL 
CONSTRUTORA & EMPREITEIRA LTDA ME, objetivando a contrata-
ção de empresa especializada para fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão de obra para execução de obras de infraes-
trutura urbana – recapeamento asfáltico tipo C.B.U.Q, em diversas vias 
do município, com prorrogação do prazo até 16 de novembro de 2.018. 
Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal do Planejamento e Trans-
portes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto 
à Publicação do Termo de Revogação no dia 14 de julho de 2018, moti-
vo pelo qual estão sendo rerratificados da seguinte maneira:
Onde se lia:
Fica REVOGADO os itens 07, 13, 19, 30, 36, 43, 49, 54, 65, 69, 71 do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/18 – PROCESSO Nº 209/18, objeti-
vando o registro de preços para eventual aquisição de medicamentos 
para atender os pacientes cadastrados na CASE, conforme preceitua o 
artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal. Revogado em: 06/07/2018. Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal de Saúde.
Agora se leia:
Fica REVOGADO os itens 07, 13, 19, 30, 36, 43, 49, 54, 65, 71 do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/18 – PROCESSO Nº 209/18, objeti-
vando o registro de preços para eventual aquisição de medicamentos 
para atender os pacientes cadastrados na CASE, conforme preceitua o 
artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal. Revogado em: 06/07/2018. Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal de Saúde.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 097/18 – PROCESSO N° 256/18, que tem por objeto o registro de 
preços para eventual aquisição de equipamentos permanentes para 
castração de animais (Centro de Zoonoses), conforme preceitua o ar-
tigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal. Revogada em: 18/07/2.018. Roslindo Wilson Macha-
do – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADO os lotes 05 e 06 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
098/18 – Processo nº. 257/18, objetivando Registro de Preços para 
futura aquisição de mobiliário para Residência Terapêutica, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 13/07/18. Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal da Saúde.

Fica REVOGADO os itens 03 e 04 fracassados do PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 104/18 – PROCESSO N° 275/18, que tem por objeto aquisi-
ção de veículos, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado 
em: 13/07/2.018. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de 
Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 058/18 – PROCESSO Nº. 173/18, objetivando o registro de pre-
ços para eventual aquisição futura de braços e luminárias para ilumi-
nação pública, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada 
em: 02/07/2018. Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de 
Serviços.
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A Secretaria da Cultura do Estado 
de São Paulo informou no último dia 
13, que a Estância Turística de Avaré 
é uma das 70 cidades selecionadas 
para sediar o programa “Viagem Li-
terária 2018”. 

De acordo com o comunicado, fo-
ram recebidas 138 manifestações de 
interesse. Das cidades selecionadas, 
39 participaram da edição de 2017 
e 31 estão ingressando no programa 
neste ano, renovando significativa-
mente o grupo de municípios para 
alcançar novos públicos.

Para a seleção, foram utilizados 
critérios técnicos de avaliação, como 

CULTURA

Avaré é selecionada para sediar 
o “Viagem Literária 2018”
 

A equipe da Biblioteca Municipal 
“Professor Francisco Rodrigues dos 
Santos” aderiu à segunda edição da 
campanha “Esqueça um livro e espalhe 
conhecimento”, marcada para ser de-
senvolvida na próxima quarta-feira, 25.

A iniciativa faz parte de um projeto 
de incentivo à leitura e compartilha-
mento de conhecimento que aconte-
cerá em diversas localidades do país. 

“Amigos, precisamos de voluntários 
de várias partes da cidade para ‘esque-

Por iniciativa da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente (SMMA), 
a Estância Turística de Avaré tem 
agora a sua Sala Verde, resultado 
de projeto político-pedagógico 
apresentado ao Ministério do Meio 
Ambiente e classificado em edital 
do governo federal.

Na Sala Verde Sabiá serão desen-
volvidos projetos e ações de edu-
cação ambiental, os quais já estão 
sendo preparados pela SMMA e en-
volvem toda a comunidade escolar, 
incluindo alunos, profissionais edu-
cadores (professores, coordenadores 
e gestores), organizações não-gover-
namentais, técnicos ambientalistas e 
a população em geral.

A Sala Verde Sabiá será inaugura-
da em breve e fará parte das insta-
lações da SMMA, no Horto Florestal. 
A aprovação do projeto no Ministério 
do Meio Ambiente ocorre quando a 

Instalada a Sala Verde 
no Horto Florestal

a análise de desempenho na edição 
anterior, comprometimento com as 
contrapartidas do programa e parti-
cipação em outras atividades realiza-
das pelo Sistema Estadual de Biblio-
tecas Públicas de São Paulo (SisEB).

Durante o mês de setembro, serão 
realizadas duas atividades de Conta-
ção de Histórias em horários diferen-
tes do mesmo dia na Biblioteca Mu-
nicipal Professor Francisco Rodrigues 
dos Santos. Pela manhã, às 9 horas, e 
à tarde, às 14 horas.

Nos próximos dias, a SP Leituras 
divulgará mais detalhes sobre as eta-
pas do programa.

Biblioteca convoca 
para campanha 

cer’ livros no restaurante, no ponto 
de ônibus, no banco da praça ou no 
táxi. A escolha é livre. Para nos ajudar, 
venha buscar um livro na Biblioteca e 
ponha um bilhete explicando o projeto 
e o presente. O modelo do bilhetinho 
pode ser: ‘Ei, você que achou este livro! 
Agora ele é seu!’”, solicitam as biblio-
tecárias. Mantida pela Secretaria Mu-
nicipal da Cultura no espaço da CAIC, 
a Biblioteca Municipal funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

MEIO AMBIENTE

pasta atua na  execução de práticas 
socioambientais. “Nosso objetivo é 
ver cada vez mais a comunidade de-
senvolvendo uma consciência mais 
ética e sustentável em seu cotidiano”, 
explicam os técnicos do setor.

Para a bióloga da SMMA, a edu-
cação ambiental deve despertar a 
compreensão da necessidade de 
compromisso com o meio em que 
vivemos, para assumirmos respon-
sabilidades diante dos desafios 
ambientais atuais. “Neste sentido 
será logo divulgada a agenda de 
atividades da Sala Verde Sabiá e as 
escolas do município serão convi-
dadas. Haverá no local, oficinas de 
plantio de árvores e visita ao viveiro 
de mudas nativas do município, às 
trilhas guiadas para observação e 
registro das aves do Horto Florestal 
sob a guarda responsável de ani-
mais silvestres”, informou.


