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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 0070/2023
CONCURSO PÚBLICO 01/2022 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021,considerando justificativas contidas na 
CI 722084/2023-SMS e não comparecimento do 02º classificado, 
CONVOCA, o(s) 3º classificado(s) do Concurso Publico 001/2022, 
homologado através do Decreto nº 7148/2023, de 25 de Janeiro de 
2023, publicado em 27 de Janeiro de 2023, no Semanário Oficial 
Eletrônico, para o cargo/função de MÉDICO ESPECIALISTA- OR-
TOPEDISTA, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamen-
to de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, munido (s) com 
os documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 
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1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento ad-
missional (nomeação, exames médicos) e entrega da documenta-
ção exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação	 	 Nome	(classificado	(a))
03º   THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA

Estância Turística de Avaré, aos 17  de  março de 2023

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO	 	 MÉDICO	ESPECIALISTA		
   ORTOPEDISTA
DESCRIÇÃO	SUMARIA Realizar atendimento na área de 
DO CARGO  ortopedia; Desempenhar funções 
(L.C.	238/2018)	 	 da medicina preventiva e curativa; 
Executar no âmbito de sua especialidade as atribuições aplicáveis 
para todas as especialidades do cargo de médico; Realizar con-
sultas em crianças, adolescentes e adultos de ambos os sexos 
encaminhados pelos médicos da rede municipal de saúde; Pres-
crever, instruir e acompanhar tratamentos específicos à especia-
lidade exercida; Desempenhar funções da medicina preventiva e 
curativa; Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra ativida-
de que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área.
REQUISITO  Ensino superior completo em Me 
(L.C.	238/2018)		 	 dicina, em instituição de ensino re-
conhecida pelo MEC, Título de Especialista ou Especialização na 
respectiva área (Titularidade reconhecida pela Associação Médica 
Brasileira); Certificado de Residência Médica credenciada pela Co-
missão Nacional de Residência Médica; Registro no Conselho de 
Classe – CRM 
HORÁRIO DE TRABALHO 10 horas semanais / 02 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO Centro de Saúde I

DOCUMENTOS	A	SEREM	APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos filhos (meno-
res de 14 anos para salário-família/maiores para I.R. , incluindo CPF)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
01   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR

Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 071/2023
CONCURSO PUBLICO 001/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6123/2021 de 04/01/2021,  considerando o não comparecimento 
do 25º classificado, convoca os classificados do Concurso Publico 
001/2019, homologado através do Decreto nº 5458/2019, de 17 de 
Abril de 2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Semanário 
Oficial, para o emprego público de  ENFERMEIRO-PSF, a compa-
recer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e 
Gestão de Pessoal , munido com os documentos abaixo descritos, 
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, 

para orientação do procedimento admissional, exames médicos e 
entrega da documentação exigida abaixo listada, para procedimen-
to admissional (nomeação, exames médicos e entrega de docu-
mentos).
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior. 
Classificação	 	 Nome
26   GRAZIELE RODRIGUES ALVES

Estância Turística de Avaré, aos 17 de Março de 2023.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

                                                                       
DENOMINAÇÃO	 	 ENFERMEIRO-PSF
ATRIBUIÇÃO  Vide Anexo da L.C. nº 097/2009
REQUISITO  Nível Superior com Graduação em  
   Enfermagem e registro no COREN
CARGA HORÁRIA  40 (Quarenta) horas semanais / 08  
   (oito) horas diárias
LOCAL DE TRABALHO ESFs

Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado

DOCUMENTOS	A	SEREM	APRESENTADOS
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
01   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR

Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 072/2023
CONCURSO PÚBLICO 02/2022 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021,considerando justificativas contidas no 
Ofício 045/2023/SME  e o não comparecimento do 1º classificado 
e a desistência do 2º classificado  , CONVOCA, o(s) classificado(s) 
do Concurso Publico 002/2022, homologado através do Decreto nº 
7149/2023, de 25 de Janeiro de 2023, publicado em 27 de Janeiro 
de 2023, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de 
DIRETOR DE UNIDADE EDUCACIONAL, a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoal, munido (s) com os documentos abaixo descritos, sito a 
Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orien-
tação 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	(classificado	(a))
6º   Tânia Aparecida Silveira Camilo
7º   Ana Paula Coelho Capelim

Estância Turística de Avaré, aos 17 de Março de 2023
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO	 	 DIRETOR	DE	UNIDADE	
	 	 	 EDUCACIONAL	(Lei	2007/2016)
DESCRIÇÃO	SUMARIA Cumprir e/ou assegurar o cumpri 
DO CARGO   mento das disposições legais e das 
diretrizes da política municipal de educação e da Secretaria Muni-
cipal de Educação;
·Coordenar a utilização de especo físico da escola no que diz res-
peito ao atendimento e acomodação da demanda, inclusive a cria-
ção e supressão da classe, ouvido o Conselho de Escola, e consi-
derando os turnos de funcionamento e distribuição de classes por 
turno;Encaminhar os recursos e processos, bem como petições, 
representações ou ofícios a qualquer autoridade e/ou remetê-lo de-
vidamente informados a quem de direito, nos prazos legais; Autori-
zar a matrícula e transferência dos alunos; Aplicar as penalidades, 
de acordo com as normas estatutárias, bem como as previstas nas 
normas disciplinares da escola, elaboradas pelo Conselho de Es-
cola, e descritas no Projeto Político Pedagógico assegurada ampla 
defesa aos acusados;
Encaminhar mensalmente ao Conselho de Escola prestação de 
conta sobre aplicação dos recursos financeiros, oriundos de qual-
quer fonte;
·Apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha tomar co-
nhecimento no âmbito de escola, comunicando a prestando infor-
mações sobre as mesmas ao Conselho de Escola; Assinar, com o 
Secretário de Escola, todos os documentos relativos a escola e os 
relativos à vida escolar dos alunos expedidos pela unidade; Confe-
rir e expedir diplomas e certificados de conclusão de curso; Atribuir 
tarefas a servidores nomeados ou designados para prestar servi-
ços na escola; Controlar a frequência diária dos servidores, atestar 
a frequência e pagamento do pessoal; Autorizar a saída do servidor 
durante o expediente; Delegar atribuições quando se fizer neces-
sário; Comunicar ao Conselho Tutelar todos os casos considerados 
insolúveis pela escola e que contribuam para o não aprendizado 
do alunado, inclusive faltas injustificadas dos mesmos; Participar 
da elaboração do Projeto Político Pedagógico e acompanhar sua 
execução, em conjunto com a equipe escolar e o Conselho de Es-
cola; Participar da elaboração e acompanhar e execução de todos 
os projetos da escola; Organizar com a equipe escolar as reuniões 
pedagógicas da escola; diligenciar para que o prédio escolar e os 
bens patrimoniais da escola sejam mantidos e preservados; Ga-
rantir a circulação e o acesso de toda a informação de interesse 
da comunidade e ao conjunto de servidores e educandos; Coorde-
nar o processo de escolha e atribuição de classes, aulas e turnos; 
Informar aos pais e responsáveis sobre frequência, o rendimento 
dos alunos bem como sobre a execução da proposta pedagógica; 
Executar demais atribuições afins;
REQUISITO  Graduação em curso superior de 
(Lei	2007/2016)	 	 licenciatura plena em Pedagogia ou 
Pós-graduação na área de Gestão Escolar e 8 (oito) anos de efeti-
vo exercício no magistério

DOCUMENTOS	A	SEREM	APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF fi-
lhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
01   Declaração de Bens, entregue em 
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 073/2023
CONCURSO	PUBLICO	01/2018	

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
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LEGISLATIVO

tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021, considerando Ofício 043/2023/SME, 
considerando o aumento da demanda das CEIs municipais e o não 
comparecimento do 56º, 63 e 64 classificados,  convoca os clas-
sificados do Concurso Publico 001/2018, homologado através do 
Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 
de Julho de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/
função de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, a com-
parecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data 
da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos 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
65   Tatiane Cristina Abilio
66   Maria Christina Leme Fioruci
67   Sabrina Aparecida Gregório

Estância Turística de Avaré, aos 17 de Março de 2023

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO	 	 AUXILIAR	DE	DESENVOLVIMENTO	
	 	 	 INFANTIL
DESCRIÇÃO	SUMARIA	 Compreende as tarefas que se des 
DO CARGO  tinam a atendimento às crianças 
(L.C.	216/2016)		 	 em suas necessidades diárias, 
cuidando da alimentação, higiene, recreação, garantindo seu bem 
estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, visando a alfa-
betização e o desenvolvimento educacional. 
REQUISITO  ENSINO MÉDIO COMPLETO COM 
(L.C.	216/2016)	 	 HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA 
O MAGISTÉRIO OU CURSO COMPLETO DE LICENCIATURA 
PLENA EM PEDAGOGIA
LOCAL DE TRABALHO CEIs

DOCUMENTOS	A	SEREM	APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– conclusão autenticada de habilitação específica para o magisté-
rio ou diploma frente e verso autenticado de licenciatura plena de 
pedagogia
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, Rg e CPF  fi-
lhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via internet) 
01   Certidão de ações cíveis e criminais 
(TJ/fórum)
01   CARTÃO SUS
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 apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

SEC. DE FAZENDA

COMUNICADO	DO	DEPARTAMENTO	DE	
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:

AIIM Nº 014/2023 – AV ESPANHA – 36.411 – AG L – SONORIZAÇÃO 
AIIM Nº 015/2023 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.005-
000 – CAS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
AIIM Nº 016/2023 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.048.006-
000 – WOD – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
AIIM Nº 017/2023 – RUA  JOSÉ STELLA – 4.335.010-000 – GMOF 
– AUSÊNCIA DE LIMPEZA 

NOTIFICAÇÕES:

0213/23 – RUA POÇOS DE CALDAS – R.004.001-000 – AV L – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0229/23 – RUA OURO PRETO – R.005.002-000 – SPAZIO VUPPI 
– AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0291/23 – RUA CAETANO LUCHESI FILHO – 3.293.036-000 – 
ESS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0335/23 – RUA JUDIAI – R.009.003-000 – MGMMRG – AUSÊN-
CIA DE LIMPEZA    
0354/23 – RUA RECIFE – R.010.016-000 – FEHM – AUSÊNCIA DE LIMPEZA      
0562/23 – RUA MATHEUS SUGIZAKI – 5.366.014-000 – ALVV – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA        
0563/23 – RUA MATHEUS SUGIZAKI – R.366.013-000 – DR – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA      
0564/23 – RUA MATHEUS SUGIZAKI – 5.367.018-000 – EMS – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA
0565/23 – RUA MATHEUS SUGIZAKI – 5.367.019-000 – EMS – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0566/23 – RUA MATHEUS SUGIZAKI – 5.367.020-000 – EMSO – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0567/23 – RUA MANOEL MARQUES – 5.370.001-000 – ASP – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA
0568/23 – RUA PEDRO P ALONSO JUNIOR – 5.369.001-000 – 
CYM – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0570/23 – RUA PEDRO P ALONSO JUNIOR – 5.368.016-000 – 

GACM – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0575/23 – RUA DAS PALMEIRAS – 4.164.003-000 – PM – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA 
0576/23 – RUA HOLANDA – 4.218.006-000 – NJG – AUSÊNCIA 
DE LIMPEZA E CALÇADA
0578/23 – RUA DAS PALMEIRAS – 4.162.010-000 – JARN – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA
0579/23 – RUA MATO GROSSO – 3.140.047-000 – AFA – AUSÊN-
CIA DE LIMPEZA
0581/23 – RUA ELZA MOREIRA – 5.012.007/8/9/10-000 – MFSF – 
AUSÊNCIA DE LIMPEZA (04 IMÓVEIS)
0581/23 – RUA MARIANA DA SILVA GARCIA – 4.373.012-000 – 
ECPADF – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0582/23 – RUA CASSIOPEIA – F.054.007-000 – MFQ – SONORIZAÇÃO 
0583/23 – RUA AMAZONAS – 1.093.001-000 – ERAB – SONORIZAÇÃO 
0584/23 – RUA AMAZONAS – 1.093.001-000 – ERAB – SONORIZAÇÃO 
0585/23 – RUA ALICE TOLEDO TEIXEIRA – 4.646.001-000 – KAR 
– SONORIZAÇÃO 
0586/23 – RUA ADELINO AUGUSTO FERREIRA – 3.138.029-000 
– VR – SONORIZAÇÃO 
0587/23 – RUA PERNAMBUCO – 4.021.009-000 – SF – AUSÊN-
CIA DE LIMPEZA 
0588/23 – BECO FREDERICO OZANAN – 4.119.031-000 – MMD 
– AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0590/23 – RUA ERMINIA CAVEZZALI SAMPAIO – 4.348.033-000 
– AF – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0591/23 – RUA ERMINIA CAVEZZALI SAMPAIO – 4.348.034-000 
– CMB – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0592/23 – RUA ERMINIA CAVEZZALI SAMPAIO – 4.348.036-000 
– EBS – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0595/23 – RUA IARAS – 4.555.003-000 – ALMD VLM – AUSÊNCIA 
DE LIMPEZA 
0596/23 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.561.013-000 – 
CAML – AUSÊNCIA DE LIMPEZA 
0598/23 – RUA ANTONIO DURÇO – 5.211.027-000 – CLS – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA
0598/23A – RUA ANTONIO DURÇO – 5.211.027-000 – CLS – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA 
0601/23 – RUA MATO GROSSO – 3.140.053-000 – AFA – AUSÊN-
CIA DE LIMPEZA 
0602/23 – LARGO SÃO BENEDITO – 1.047.012-000 – BP – “ÁR-
VORES. PODA. LIMPEZA”
0603/23 – RUA AMARAL PACHECO – 2.080.013-000 – CJC – AU-
SÊNCIA DE LIMPEZA 

EXTRATO	DE	EDITAL	

Processo	nº	07/2023
Pregão	Presencial	nº	02/2023	
Data	da	realização:	30	de	março	de	2023	às	9h30min.

 A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Ava-
ré faz saber que se acha aberta licitação na modalidade Pregão 
(Presencial) do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
contínuos destinados à impressão e reprografia corporativa de do-
cumentos, por meio de disponibilidade de equipamentos, incluindo 
manutenção e todo o material de consumo necessário para pro-
dução das impressões, exceto o papel, para uso da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré, conforme especifica-
ções constantes do Anexo I – Termo de Referência do edital, que 
estará disponível na Sede do Poder Legislativo e também poderá 
ser acessado através do link: camaraavare.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (14) 3711-3070.

LEONARDO	PIRES	RIPOLI										FLÁVIO	EDUARDO	ZANDONÁ
													Presidente																																								Vice-Presidente													
         
      ROBERTO ARAUJO           ANA PAULA TIBURCIO DE GODOY                                   
											1º	Secretário																																									2ª	Secretária

	 										JAIRO	ALVES	DE	AZEVEDO
	 	 		Membro	Suplente
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Os novos membros do 
Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA) tomaram 
posse na quinta-feira, 9, na 
Sala dos Conselhos ligada à 
Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social (SEMADS).

Na oportunidade, dez 
novos conselheiros titulares 
com os respectivos suplen-
tes assumiram os cargos 
para o mandato do biênio 
2023/2025.

Os representantes do 
poder público foram indica-
dos pelas secretarias muni-
cipais da Assistência Social, 
Cultura, Educação, Esportes 
e Saúde.

Já os representantes da 
sociedade civil foram inscri-
tos pelas entidades eleitas 

CMDCA de Avaré empossa 
conselheiros do biênio 2023/2025
Ato também elegeu nova Mesa Diretora do órgão que atua na defesa dos direitos da 
criança e do adolescente

em Assembleia Geral realiza-
da em 7 de fevereiro.

São elas: Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE), Fundação Padre 
Emilio Immoos, Colônia Espí-
rita Fraternidade, Associação 
Amigo Solidário, Núcleo de 
Orientação e Capacitação da 
Juventude da Infância e Ado-
lescência de Avaré (Nocaija), 
Voluntários Anônimos de 
Avaré (VANA), Rotary Club 
de Avaré, Paróquia Nossa Se-
nhora de Fátima (Grupo de 
Jovens) e Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB – sub-
secção de Avaré).

A Mesa Diretora eleita 
para o biênio 2023/2025 é 
composta pela presidente 
Daiane Correa Novaga (re-
presentante da APAE), a vice-
-presidente Kerlen Mariano 

Ribeiro (representante da 
Colônia Espírita Fraternida-
de) e pelo secretário Clóvis 
Rodrigues Felipe (represen-
tante do Rotary Club).

Em seu primeiro pronun-
ciamento, a nova presidente 
ressaltou a importância do 
CMDCA na defesa e garantia 

dos direitos da criança e do 
adolescente. O órgão atua 
junto ao município por meio 
de planejamento e ações.

“Sabemos do comprome-
timento de todos e temos 
certeza de que daremos se-
guimento aos projetos. Dese-
jo a todos sucesso nessa nova 

missão”, destacou Daiane.
Criado pela Lei Comple-

mentar nº 150/2011, o CMD-
CA de Avaré é órgão normati-
vo, deliberativo e controlador 
da política de atendimento à 
criança e ao adolescente, vin-
culado administrativamente 
à SEMADS.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Fundo Social de Solida-
riedade promove mais uma 
etapa da campanha de do-
ação de roupas entre segun-
da-feira, 20, e sexta-feira, 24 
de março.

Pessoas em situação de 
vulnerabilidade social são 

SOLIDARIEDADE
Fundo Social realiza campanha de doação de roupas entre 20 e 24 de março

Pessoas em situação de vulnerabilidade social são o 
público-alvo da iniciativa

o público-alvo da iniciativa. 
Há roupa adulto e infantil, 
agasalhos e vestimentas de 
verão para ambos os sexos, 
além de sapatos.

O atendimento ao público 
é das 8h às 17 horas. Os be-
neficiários devem levar saco-

las para a retirada dos itens.
O Fundo Social fica na Rua 

Rio Grande do Sul, nº 1842. 
Outras informações sobre 
essa e outras ações promo-
vidas pelo órgão assistencial 
podem ser obtidas pelo tele-
fone (14) 3731-2658.
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ESPORTE

Dezoito equipes vão par-
ticipar do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol que tem 
início no domingo, 19 de 
março, a partir das 9 horas.

São R$ 9 mil em prê-
mios. A edição homenageia 
o esportista Elson Carlota, o 
Niquinho. Falecido recente-
mente, Niquinho contribuiu 
durante décadas para o es-
porte de Avaré e região.

O evento aberto ao públi-
co é uma realização da Pre-
feitura da Estância Turística 
de Avaré, por meio da Se-
cretaria Municipal de Esporte 
e Lazer. “Toda a população 
está convidada a prestigiar a 
competição”, enfatiza a pasta.

Campeonato Municipal de Futebol 
começa neste domingo, 19
Aberta ao público, competição acontece no campo do São Paulo a partir das 9 horas

O Campeonato Municipal 
de Futebol tem arbitragem 
da equipe Salomão Mauro e 
apoio da Secretaria Munici-
pal da Saúde e Polícia Militar.

Rodada
A disputa será realizada no 

campo do São Paulo Futebol 
Clube de Avaré (Avenida Pi-
nheiro Machado, nº 704).

Serão quatro jogos nesta 
primeira rodada: Seme Amé-
rica X Atlético Boa Vista (9 
horas), Vila Martins X Atlético 
Camargo (10h30), Operário 
X São Pedro (14 horas) e V.P 
Shock X Atlético Bonsucesso 
(15h30).

Outras sete rodadas acon-
tecem até o mês de maio. Já 

a final está prevista para o 
mês de junho.

Paineiras, Nova Era, Con-

fiança, Palmeiras Guirm’s, 
Portuguesa, Azulão, Vera 
Cruz, Mulekada, Unidos Do 

Ipiranga e Juventus são as 
demais equipes que partici-
pam do certame.

O Castramóvel da Prefei-
tura da Estância Turística de 
Avaré abre cadastro para cães 
e gatos exclusivamente na se-
gunda-feira, 20 de março.

A inscrição é presencial e 
as vagas são limitadas. Apenas 
animais machos e com menos 
de cinco anos serão submeti-
dos à castração gratuita.

Os tutores devem se dirigir 
ao pátio do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER) 
das 10 às 13 horas. O ende-
reço é Avenida “Dr. Antônio 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Castramóvel cadastra cães e gatos exclusivamente na segunda, 20
Inscrição presencial acontece das 10 às 13 horas no pátio do DER; apenas animais machos 
vão passar pelo procedimento  

Silvio Cunha Bueno”, nº 740.
Vacina contra raiva

Já as cirurgias serão rea-
lizadas na terça, 21, e quar-
ta-feira, 22. Além do proce-
dimento exclusivamente em 
animais previamente cadas-
trados, técnicos da Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Abastecimento disponibiliza-
rão vacina contra a raiva das 
9 às 17 horas no mesmo local 
e data. 

A imunização é aberta 
para qualquer animal, não 

sendo necessário cadastro 
prévio.

Castramóvel
Adquirido pelo município 

no ano passado, o Castramó-
vel disponibiliza cirurgias para 
esterilização de cães e gatos 
mediante inscrição prévia.

A unidade percorre perio-
dicamente diferentes pontos 
do município. A abertura do 
cadastro é comunicada an-
tecipadamente à população 
por meio das redes oficiais 
da Prefeitura de Avaré.
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O Fundo Social de 
Solidariedade realiza 
durante todo o mês de 
março uma campanha 
para arrecadar produ-
tos de higiene pessoal.

A iniciativa aconte-
ce em comemoração 
ao Dia Internacional da 
Mulher, celebrado em 8 
de março.

Toda a população é 
convidada a colaborar. 
Os donativos serão re-

SOLIDARIEDADE

Campanha arrecada produtos de 
higiene durante o mês de março
Iniciativa do Fundo Social teve início no sábado, 11, com série de atividades no Largo São João

vertidos para famílias 
assistidas pelo órgão 
municipal.

A edição conta com 
a parceria de estabele-
cimentos comerciais e 
departamentos muni-
cipais. Além do próprio 
Fundo Social, interessa-
dos em colaborar po-
dem deixar os produtos 
em diversos pontos de 
coleta.

São eles: Merca-

do Paineiras, Mercado 
Cristal, Perfumaria Su-
mirê, Angélica Perfu-
maria (lojas 1 e 2), Mer-
cado Cavalinho, Sansei 
Perfumaria, Supermer-
cado São Pedro, Droga-
ria 3 Marias (lojas 1 e 2), 
Paço Municipal, Centro 
Administrativo, Casa 
do Cidadão, Padaria e 
Mercearia Santana, Jaú 
Serve Supermercado 
(loja da Félix Fagundes). 

Outros locais deve ade-
rir à campanha poste-
riormente.

Pontapé
A campanha foi ini-

ciada no sábado, 11, 
em um evento voltado 
para o público feminino 
realizado no Largo São 
João.

A programação 
gratuita incluiu apre-
sentações esportivas, 
feira de artesanato, 

consultas sobre servi-
ços e direitos, atrações 
musicais e ações em 
parcerias com institui-
ções de ensino.

A iniciativa do Fun-
do Social contou com 
o apoio das secretarias 
municipais de Espor-
te e Lazer, Governo, 
Indústria e Comércio, 
Cultura, Turismo, As-
sistência Social e Co-
municação. 

O Fundo Social de 
Solidariedade fica na 
Rua Rio Grande do Sul, 
nº 1842. O atendimen-
to ao público é de se-
gunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas.

Outras informações 
sobre essa e outras 
ações promovidas pelo 
órgão assistencial po-
dem ser obtidas pelo 
telefone (14) 3731-
2658.
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DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Auxiliar de lavande-
ria - 01

Banhista de animais 
doméstico - 01

Carpinteiro - 01
Cozinheira - 01
Empregada domés-

tica - 02
Encarregado de 

obra - 01
Garçom - 01
Instalador de equi-

pamentos de teleco-
municações - 01

Mecânico de auto-
móvel - 01

Mecânico de motor 
a diesel - 01

Supervisor de logís-
tica - 01

Técnico em informá-
tica - 01

Técnico em seguran-
ça do trabalho - 03

Técnico em edifica-
ções - 01

Trabalhador rural - 
02

Tratorista operador 
de roçadeira articulada 
- 01

Vendedor interno 
(veículos) - 01

Vaga de emprego 
para Pessoas Com De-
ficiência (PCD): 

Auxiliar técnico de 
centro de operações do 
sistema de energia - 01

Recepcionista aten-
dente - 01

Vagas

A Secretaria Especial 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (SEDPD) 
vai exibir o filme "O Fi-
lho Eterno" e promover 
debate com a psicóloga 
Verônica Lima dos Reis 
na quinta-feira, 23, no 
Centro Cultural “Esther 
Pires Novaes”.

A atividade aberta 
ao público acontece por 
ocasião da passagem do 
Dia Internacional da Sín-
drome de Down.

A exibição tem iní-

Evento no próximo dia 23 vai discutir 
desenvolvimento da criança com deficiência
Aberta ao público, atividade no Centro Cultural conta com exibição de filme e exposição de 
psicóloga

cio às 19h30. A pelícu-
la aborda sentimentos, 
medo e incertezas que 
a chegada de um bebê 
com deficiência pode 
trazer, mas discute 
como o enfrentamento 
é importante para pro-
porcionar o verdadeiro 
significado do amor, da 
paternidade e materni-
dade.

A discussão após o 
filme será conduzida 
pela profissional que é 
pós-doutora em Psico-

logia em Desenvolvi-
mento e Aprendizagem 
pela UNESP de Bauru.

Além de lecionar na 
universidade paulista, 
Verônica integra a As-
sociação Internacional 
de Inclusão, Intercultu-
ralidade e Inovação Pe-
dagógica.

A SEDPD vai dispo-
nibilizar certificado de 
participação. O interes-
sado deve solicitar o 
documento na chegada 
ao evento.

O Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador 
(PAT) divulgou na quin-
ta-feira, 16 de março, as 
vagas de emprego dis-
poníveis em Avaré. Há 
opções para Pessoas 
com Deficiência (PCD).

Sujeitas à alteração
As vagas estão sujei-

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

Empregador
É necessário o ca-

EMPREGO

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

dastro da empresa ou 
pessoa física no en-
dereço eletrônico em-
pregabrasil.mte.gov.br 
ou diretamente no PAT 
para a disponibilização 
de vagas e processo se-
letivo.

Candidatos
Já o candidato deve 

se cadastrar no site em-
pregabrasil.mte.gov.br 
ou por meio do PAT. Os 
documentos necessá-
rios são o PIS, NIT, PA-
SEP, Bolsa família, Car-

tão Cidadão, Carteira 
de Trabalho, RG, CPF e 
CNH.

É importante ainda 
que o candidato man-
tenha seu cadastro atu-
alizado junto ao PAT, o 
que pode ser decisivo 
no processo de contra-
tação.

Serviço
O PAT fica na Casa 

do Cidadão (Rua Bahia, 
nº 1.580, centro). Outras 
informações pelo tele-
fone (14) 3732-1414.
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SEC. MEIO AMBIENTE

INEDITORIAIS

Ata	n°013/2022

Aos 10 dias do mês de Novembro do ano de 2022, às 15 h 16 
minutos, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Defi ciência. Estavam presentes,  Adalberto 
Nascimento dos Santos, Gislaine Zamonelli Ferreira Juliana Aguiar 
Carvelli, Kátia Hatsue Endo, Hilton Charles Mattos Pedro, Sílvia 
Barrile, Wilson dos Santos Valério, Regina de Fátima Leôncio, Aline 
Hirata ,Martha Angélica Sossai, Tito Silva. A reunião foi aberta pelo 
Presidente Adalberto, que passou a palavra para a secretária  onde 
foi lida a ata da reunião anterior e que foi aprovada por todos. Adal-
berto deu a devolutiva da visita a feira na Rua Paranapanema que 
ocorre aos Domingos, também passou aos conselheiros que está 
destrinchando o decreto de acessibilidade para que nas visitas não 
pequem pelo excesso posto que tudo tem de ser cobrado de forma 
gradativa até que todos absorvam o sim e o não e assim dissemi-
nar o decreto por todos os cantos .Foram ouvidos pelos comer-
ciantes e muito bem recebidos, portanto há de ser brando para que 
todos aceitem a nova realidade .Citado por Adalberto o apelo de 
Guilherme que é surdo e está sem tradutora intérprete em libras em 
seu curso de Pedagogia na Faculdade FREA, Adalberto diz que o 
CMDPD está falhando como CONSELHO, Hilton discordou pois o 
caso foi levado ao conhecimento da Instituição ,foi agendado visita  
mas conselho não obteve sucesso ,mesmo porque em relato a irmã 
de Guilherme disse ter proposto ser intérprete voluntária para a 
instituição mas não foi aceita a proposta. Foi criada uma comissão 
para acompanhar o caso de Guilherme até que se obtenha a tra-
dutora para que ele realize sua faculdade com suporte necessário. 
A comissão para resolução deste empasse fi cou denominada os 
conselheiros : Juliana ,Regina e Adalberto.  Sobre a troca de horá-
rio e recesso das reuniões foi frutífera  o Presidente ressaltou que 
o conselho continua ativo. Concernente ao regimento o Presidente 
disse precisar fazer adequações. Adalberto diz que o CMDPD tem 
que se mostrar e ter interação com as outras instituições de pesso-
as com defi ciência. A senhora Josana pediu a palavra referente a 
localização referente ao Parque com brinquedos inclusivos ,expli-
citou aos conselheiros o que estaa ocorrendo,os conselheiros não 
concordaram com o local ,Adalberto, Wilson, Tito montaram uma 
comissão para conversarem na secretaria de obras e licitação. Foi 
levantada a questão da aluna Lara que possui baixa visão e con-
tinua sem sala de recursos e não possui material atualizado. Vol-
tando o CMDPD será realizado visita a escola onde a aluna estiver 
matriculada. Nada mais havendo a tratar  a reunião foi encerrada 

às 16 horas e 55 minutos e a ata foi lavrada por mim, Priscila Amicci 
na qualidade de Secretária que será lida e assinada por todos os 
presentes acima nominados e referenciados.

Adalberto	Nascimento	dos	Santos
Vice	Presidente	do	C.M.D.P.D.

Priscila	Amicci
Secretária	do	C.M.D.P.D

Ata	n°014/2022

Aos 06 dias do mês de Dezembro do ano de 2022, às 15 h 10 mi-
nutos, inicia-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Defi ciência no formato online. Estavam 
presentes, Adalberto Nascimento dos Santos, Gislaine Zamonelli 
Ferreira , Kátia Hatsue Endo, Hilton Charles Mattos Pedro, Wilson 
dos Santos Valério, Tito Silva, Josana Souza Carlos, João Neto 
Baptista . A reunião foi aberta pelo vice - Presidente Adalberto ,ex-
plicando o motivo da extraordinária. Relata que pós  inspeção dos 
prédios públicos da secretaria de turismo e alguns não estavam 
totalmente acessíveis a Secretaria de turismo realizou os devidos 
reparos e adequações porém algumas necessitam de licitação. Fi-
cou estabelecido que as adequações para os sanitários da Orla do 
Costa Azul e Camping  fi cou estabelecido:  06(seis) meses, Orla 
do Costa Azul  para grades 12 (doze) meses e piso tátil 06(seis) 
meses ,todos a partir de fevereiro de 2023. Nada mais havendo a 
tratar a reunião foi encerrada às 15 horas e 45 minutos  e a ata foi 
lavrada por mim, Priscila Amicci na qualidade de Secretária que 
será lida e assinada por todos os presentes acima nominados e 
referenciados.

  
Adalberto	Nascimento	dos	Santos
Vice	Presidente	do	C.M.D.P.D.

Priscila	Amicci
Secretária	do	C.M.D.P.D



EDIÇÃO 1.108 | AVARÉ,  18 DE MARÇO DE 202312



EDIÇÃO 1.108 | AVARÉ,  18 DE MARÇO DE 2023 13



EDIÇÃO 1.108 | AVARÉ,  18 DE MARÇO DE 202314

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	015/23	–	PROCESSO	Nº.	019/23
COM	COTA	EXCLUSIVA	PARA	ME,	EPP,	MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material de construção
Recebimento das Propostas: 20 de março de 2023 das 8 horas até 
30 de março de 2023 às 8 horas
Abertura das Propostas: 30 de março de 2023 às 8h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 30 de março de 2023 às 
13h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 14 de março de 2023 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência	Pública	nº.	017/2022	–	Processo	nº.	346/2022
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 017/2022 à empresa 
PARTENON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME, para o 
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-o-
bra para execução da reforma da Vila Dignidade, no valor total de 
R$ 189.570,14 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta 
reais e catorze centavos). Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 15 de março de 2.023 – Regiane de Arruda Daff ara – Secretária 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância 
Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO	CONCORRÊNCIA	PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 017/2022 – Processo nº. 346/2022

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 017/2022 à empresa 
PARTENON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME, para 
o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-
-obra para execução da reforma da Vila Dignidade. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 15 de março de 2.023 – Regiane de 
Arruda Daff ara – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO	PREGÃO	ELETRÔNICO
Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de Edu-
cação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no arti-
go 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empre-
sa EBS COMERCIAL EIRELI ME, referente ao registro de preços para 
eventual fornecimento futuro de peito de frango e pernil suíno para a 
merenda escolar, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 157/2022 – Proces-
so nº. 285/2022. Homologado em: 10/03/2023.

Isabel Cristina Cardoso – Secretária Municipal da Cultura da Estân-
cia Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI 
da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa NI-
CHOLE RIBEIRO 40468195882, responsável pelo registro de pre-
ços para futura contratação de empresa especializada no gênero 
alimentício para prestação de serviços de fornecimento de lanches 
prontos para eventos realizados pela Secretaria de Cultura, relativa 
ao Pregão Eletrônico nº. 011/23 – Processo nº. 013/23. Homologa-
do em: 2/3/2023.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa 
ECO PAPER SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME, referente ao re-
gistro de preços para eventual fornecimento futuro de papel sulfi ta 
para todas as unidades de saúde, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
020/2023 – Processo nº. 028/2023. Homologado em: 10/03/2023.

Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei 
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa LILIANE 
DA SILVA 07084351655 EPP, referente ao registro de preços para 
eventual fornecimento futuro de placas de inauguração em aço es-
covado, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 024/2023 – Processo nº. 
037/2023. Homologado em: 14/03/2023.

HOMOLOGAÇÃO	PREGÃO	PRESENCIAL
Pregão	Presencial	nº.	002/2023	–	Processo	nº.	033/2023
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 002/2023 à empresa RI-
CARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO, 
referente à Contratação de empresa para fornecimento de máqui-
nas, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra para construção 
de canaleta e calçada na Rua Domingos Calamita, Bairro Porto 
Seguro. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de março de 
2.023 – Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Munici-
pal de Transportes e Serviços.

Pregão	Presencial	nº.	004/2023	–	Processo	nº.	053/2023
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 004/2023 à empresa 
RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRU-
ÇÃO, referente ao Registro de preços para eventual contratação 
futura de empresa para fornecimento de materiais, máquinas, equi-
pamentos e mão-de-obra para construção de muro em blocos de 
concreto. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de março 
de 2.023 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Plane-
jamento e Obras.

Pregão	Presencial	nº.	005/2023	–	Processo	nº.	067/2023
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 005/2023 à empresa 
PIATTO ALIMENTOS LTDA, referente à Contratação de empresa 
especializada objetivando a execução do preparo e fornecimento 
de refeições aos comensais do Restaurante Popular Municipal de 
Avaré, 400 almoços de segunda a sábado, pelo sistema de por-
cionamento, com inclusão de mão de obra e gêneros alimentícios 
“in natura”, bem como a limpeza geral, fornecimento de materiais 
descartáveis e de limpeza, aquisição e manutenção dos equipa-
mentos, utensílios utilizados na execução dos serviços, aluguel do 
prédio, energia, água, iptu e demais despesas necessárias para 
a operacionalização total da cozinha industrial, além das devidas 
adequações civil, elétrica e hidráulica do imóvel. Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, 17 de março de 2.023 – Joselyr Benedito 
Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.
Pregão	Presencial	nº.	006/2023	–	Processo	nº.	071/2023
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Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 006/2023 à empresa RI-
CARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO, 
referente à Contratação de empresa para fornecimento de máqui-
nas, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra para reconstrução 
de galeria de águas pluviais na Rua Rio Grande do Sul, 1.751. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de março de 2.023 
– Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de 
Transportes e Serviços.

EXTRATO	DE	ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	PREGÃO	
ELETRÔNICO

Modalidade:	Pregão	Eletrônico	nº.	157/2022	–	Processo	nº.	285/2022
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: EBS COMERCIAL EIRELI ME
Valor Global: R$ 780.380,00 (setecentos e oitenta mil trezentos e 
oitenta reais)
Objeto: registro de preços para eventual fornecimento futuro de pei-
to de frango e pernil suíno para a merenda escolar.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 10/03/2023

Modalidade:	Pregão	Eletrônico	nº.	011/23	–	Processo	nº.	013/23
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: NICHOLE RIBEIRO 40468195882
Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa 
especializada no gênero alimentício para prestação de serviços 
de fornecimento de lanches prontos para eventos realizados pela 
Secretaria de Cultura
Valor Global: R$ 74.500,00 (Setenta e quatro mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 2/3/2023

Modalidade:	Pregão	Eletrônico	nº.	020/2023	–	Processo	nº.	028/2023
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ECO PAPER SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME
Valor Global: R$ 167.992,00 (cento e sessenta e sete mil novecen-
tos e noventa e dois reais)
Objeto: registro de preços para eventual fornecimento futuro de pa-
pel sulfite para todas as unidades de saúde.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 10/03/2023

Modalidade:	Pregão	Eletrônico	nº.	024/2023	–	Processo	nº.	037/2023
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: LILIANE DA SILVA 07084351655 EPP
Valor Global: R$ 31.050,00 (trinta e um mil e cinquenta reais)
Objeto: registro de preços para eventual fornecimento futuro de pla-
cas de inauguração em aço escovado.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 14/03/2023

EXTRATO	DE	CONTRATO	DE	CONCORRÊNCIA	PÚBLICA
Modalidade: Concorrência Pública nº. 017/2022 – Processo nº. 346/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PARTENON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execu-
ção da reforma da Vila Dignidade
Valor: R$ 189.570,14 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e se-
tenta reais e catorze centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 15/03/2023

EXTRATO	DE	CONTRATO	DE	PREGÃO	PRESENCIAL
Modalidade:	Pregão	Presencial	nº.	002/2023	–	Processo	nº.	033/2023
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E 
CONSTRUÇÃO
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de máquinas, 
equipamentos, ferramentas e mão-de-obra para construção de ca-
naleta e calçada na Rua Domingos Calamita, Bairro Porto Seguro
Valor: R$ 11.000,00 (onze mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 15/03/2023

Modalidade:	Pregão	Presencial	nº.	004/2023	–	Processo	nº.	053/2023
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E 
CONSTRUÇÃO
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e 
mão-de-obra para construção de muro em blocos de concreto
Valor: R$ 386.420,00 (trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos 
e vinte reais)
Data da Assinatura do Contrato: 13/03/2023

Modalidade:	Pregão	Presencial	nº.	005/2023	–	Processo	nº.	067/2023
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PIATTO ALIMENTOS LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada objetivando a execu-
ção do preparo e fornecimento de refeições aos comensais do Res-
taurante Popular Municipal de Avaré, 400 almoços de segunda a sá-
bado, pelo sistema de porcionamento, com inclusão de mão de obra 
e gêneros alimentícios “in natura”, bem como a limpeza geral, forneci-
mento de materiais descartáveis e de limpeza, aquisição e manuten-
ção dos equipamentos, utensílios utilizados na execução dos serviços, 
aluguel do prédio, energia, água, iptu e demais despesas necessárias 
para a operacionalização total da cozinha industrial, além das devidas 
adequações civil, elétrica e hidráulica do imóvel
Valor: R$ 1.501.920,00 (um milhão, quinhentos e um mil, novecen-
tos e vinte reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/03/2023

Modalidade:	Pregão	Presencial	nº.	006/2023	–	Processo	nº.	071/2023
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E 
CONSTRUÇÃO
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de máquinas, 
equipamentos, ferramentas e mão-de-obra para reconstrução de 
galeria de águas pluviais na Rua Rio Grande do Sul, 1.751
Valor: R$ 68.866,57 (sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e 
seis reais e cinquenta e sete centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 15/03/2023

TERMO	DE	ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 – PROCESSO Nº 013/2022 
(Ata n° 043/2022)
Considerando a Comunicação interna n°725755, enviada pela Se-
cretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, na qual 
informa que a empresa detentor da Ata de Registro de Preços n°043/
2022do Pregão Eletrônico n° 006/2022 – Processo n°013/2022, co-
munica a alteração do nome empresarial, portanto requer alteração 
dos dados, sendo necessário a rerratificação dos atos praticados por 
este setor e assinados pelas partes, conforme segue:
Onde se lia:
(…) e de outro lado à empresa IVANIL SOLANGE MONTEIRO EI-
RELI EPP, cadastrada no CNPJ sob o número 37.411.686/0001-
13, com sede  na Rua Almir Beneti, n°83 – Bairro Jardim Residen-
cial – CEP.: 18052-736 – Sorocaba/SP  - Telefone (15) 3442-0689, 
neste ato representada pela Senhora IVANIL SOLANGE MONTEI-
RO, brasileira, casada, empresária (…)
Agora se leia:
(…) e de outro lado à empresa B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMEN-
TOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 37.411.686/0001-
13, com sede  na Rua Almir Beneti, n°83 – Bairro Jardim Residen-
cial – CEP.: 18052-736 – Sorocaba/SP - Telefone (15) 3442-0689, 
neste ato representada pelo Senhor BRUNO HENRIQUE MON-
TEIRO, brasileiro, solteiro, empresário (...)
Ficam ratificados os demais termos da referida Ata de Registro de Preços.

TERMO	ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 – PROCESSO N° 006/2022 
(Contrato n° 021/2022) fica aditado o valor de R$ 5.948,80 (cinco mil, 
novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) com a empresa 
SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, o que correspon-
de a aproximadamente 0,28% (zero vírgula vinte e oito por cento) do 
total do contrato, cujo objeto é o fornecimento de serviços de videomo-
nitoramento. Assinatura do Termo Aditivo: 10/03/2.023.

TERMO	DE	PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 019/18 – PROCESSO N° 476/18 (Contrato n° 615/18), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a 
empresa MATSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando 
a construção da Arena de Eventos no Parque de Exposição Dr. 
Fernando Cruz Pimentel, com prorrogação do prazo de execução 
da obra até 15 de junho de 2023. Alexandre Leal Nigro – Secretário 
Municipal de Planejamento e Obras da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 063/16 – PROCESSO N° 163/16 (Contrato n° 145/16), que faz 
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa OCTO-
PLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, objetivando a loca-
ção de imóvel situado a Rua Minas Gerais, nº 1.742 – Vila Isabel – Avaré/
SP – CEP: 18.706-010, para instalação do Almoxarifado da Saúde, com 
prorrogação do prazo de vigência contratual até 14 de março de 2024, 
no valor global de R$ 127.956,00 (cento e vinte e sete mil, novecentos e 
cinquenta e seis reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
de Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 001/22 – PROCESSO N° 004/22 (Contrato n° 
006/22), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Ava-

ré e o senhor JOSÉ CARLOS MARTIN, objetivando a locação de 
imóvel situado a Rua Maria Antônia de Souza, nº 392 – Bairro São 
Judas – CEP: 18705-480, para instalação do Departamento de Vi-
gilância Sanitária, com prorrogação do prazo de vigência contratual 
até 02 de fevereiro de 2024, no valor global de R$ 59.783,52 (cin-
quenta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e 
dois centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 270/21 – PROCESSO N° 462/21 (Contrato n° 
259/21), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO, IMPORTA-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI, 
objetivando o fornecimento de viatura para o Corpo de Bombeiros 
de Avaré, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 27 
de abril de 2023. Fabiano Crivelli de Avila – 1º Subtenente da Polí-
cia Militar Responsável pelo Expediente Administrativo do Posto de 
Bombeiros de Avaré.

TERMO	DE	REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO a modalidade da licitação DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº. 023/2022 – PROCESSO Nº 104/2022 objetivando a 
contratação de empresa responsável pela reconstrução da caixa 
de passagem na Rua Roldão Eufrásio Leal, conforme preceitua o 
artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 14/03/2023. Cesar Augus-
to Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de Transportes e 
Serviços da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO a modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 167/22 – PROCESSO N° 300/22, objetivando o registro 
de preços eventual contratação de empresa para prestação de ser-
viços de manutenção corretiva, sob demanda, dos equipamentos 
Registradores de Ponto Eletrônico (REP) instalados nas depen-
dências da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, conforme pre-
ceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 16/03/2023. Ronaldo 
Adão Guardiano – Secretário Municipal da Administração.

Fica REVOGADO os Itens 02, 03 e 04 do PREGÃO ELETRÔNI-
CO N° 012/23 – PROCESSO N° 014/23, objetivando o registro 
de preços para futura contratação de empresa especializada no 
gênero alimentício para prestação de serviços de fornecimento de 
refeições prontas, água, refrigerantes e sucos para servidores e co-
laboradores em eventos realizados pela Secretaria de Cultura, con-
forme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Sú-
mula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 14/03/2023. 
Isabel Cristina Cardoso – Secretário Municipal da Cultura.

Fica REVOGADO a modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔNI-
CO N° 035/23 – PROCESSO N° 051/23, objetivando a contratação 
de empresa especializada em fornecimento de software gerador de 
senhas para atendimento específico no Departamento de Tributa-
ção, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 
13/03/2023. Itamar de Araújo – Secretário Municipal da Fazenda.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 031/2023 – PROCESSO Nº. 045/2023, objetivando o regis-
tro de preços para eventual aquisição futura de luminárias decorati-
vas, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
14/03/2023. Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário 
Municipal de Transportes e Serviços.

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº. 001/2023 – PROCESSO Nº. 001/2023, objetivando 
a Contratação de empresa especializada para fornecimento de mate-
riais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da re-
forma do Centro Dia do Idoso, Avaré/SP, conforme preceitua o “caput” 
do artigo 49 da Lei 8.666/93 - Revogado em: 13/03/2.023 – Regiane 
de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social da Estância Turística de Avaré.

TERMO	DE	SUPRESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 – PROCESSO Nº 006/2022, 
fica suprimido o valor total de R$ 170.352,00 (cento e setenta mil, 
trezentos e cinquenta e dois reais) com a empresa SERVICE TEC-
NOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, o que equivale a aproximada-
mente 8,046% (oito vírgula zero quarenta e seis por cento) do total 
do contrato, objetivando o fornecimento de serviços de videomoni-
toramento, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Admi-
nistração. Assinatura do Termo de Supressão: 10/03/2023.
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TRÂNSITO

Equipamentos só vão entrar em operação após comunicado oficial

1) Av. Santa Bárbara, nº 
206, Sentido BC/CB, 2 faixas, 
Fixo, 40 Km/h

2) Av. Prof. Celso Ferreira, 
nº 281, Sentido B/C, 1 faixa, 
Fixo, 40 Km/h

3) Av. Prof. Celso Ferreira, 
nº 502, Sentido C/B, 1 faixa, 
Fixo, 40 Km/h

4) Av. Pref. Misael Euphra-

sio Leal a 100 metros da Rua 
Fernando de Moraes, Senti-
do C/B, 1 Fixo, 40 Km/h

5) Av. Pref. Paulo Novaes, 
nº 22, Sentido B/C, 2  faixas, 
Fixo, 40 Km/h

6) Av. Pref. Paulo Novaes, 
nº 31, Sentido C/B, 2 faixas, 
Fixo, 40 Km/h

7) Av. Carmem Dias Faria, 

altura do nº 3.891, Sentido 
C/B, 1 faixa, Fixo, 40 Km/h

8) Av. Vereador Paulo 
Ward próximo ao parque 
infantil, Sentido BC/CB, 2 fai-
xas, Fixo, 40 Km/h

9) Av. Giovani Begnozzii, 
a 100 metros da Av. Fuad 
Haspani, Sentido B/C, 1 faixa, 
Fixo, 40 Km/h

Locais

A Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré informa 
os locais onde serão instala-
dos os novos radares. Nove 
pontos vão receber o equi-
pamento (confira os detalhes 
abaixo).

O Departamento Munici-
pal de Trânsito (DEMUTRAN) 
esclarece que os dispositivos 
ainda não estão em funcio-
namento.

A população será comuni-
cada antecipadamente sobre 
a data do início das opera-
ções. “Os radares só entrarão 
em atividade após ampla di-

vulgação por meio de faixas 
indicativas e comunicado ofi-
cial nas redes oficiais do mu-
nicípio e imprensa”, ressalta o 
setor.

Pontos críticos
As vias que vão receber 

os radares têm histórico de 
excesso de velocidade e aci-
dentes. A proposta da Pre-
feitura de Avaré é chamar 
a atenção para o limite de 
velocidade permitido nes-
ses trechos, aumentando a 
segurança de condutores e 
pedestres. Confira os locais 
ao lado.

Confira os locais onde serão 
instalados os novos radares


