
SAÚDE

Avaré recebe o
prêmio “Top Destinos

Turísticos 2017” 
Página 12

TURISMO

Página 11

Obras de pavimentação da 
Avenida Santa Bárbara e da 
Interligação de Bairros devem 
começar nos próximos dias

Av. Santa Bárbara, bairro São José Continuação da Avenida Paulo H. Contrucci Leal,
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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

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Siocial vem por 
meio desta CONVOCAR todos os membros Conselheiros Titula-
res e os Suplentes, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 
30/05/2018 às 09:00 na Sala de Reunião dos Conselhos Munici-
pais na SEMADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388, Centro.
Pauta:
* Ofício Ministério do Desenvolvimento Social;
* Relatório das Atividades Bom Samaritano;
* Ofício da DRADS;
* Outros assuntos relacionados.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência.
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 23 de  maio 2018.

Marina Tezza Cruz
 Presidente do CMAS

Fundo Social de Solidariedade
Conselho Municipal do Fundo Social de Solidariedade

Lei Estadual n.º 10.064/68 – Lei Municipal n.º 1.405/83
Lei Municipal n.º 1.669/13 - Lei Municipal n.º 1.960/15

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solida-
riedade de Avaré vem por meio desta CONVOCAR a todos os mem-
bros, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 30/05/2018 às 
9h00 na Sala de Reunião dos Conselhos Municipais na SEMADS, 
sito a Rua Piauí, n.º 1.388, Centro.
Pauta:
* Leitura da Ata anterior;
* Plano de Trabalho da Escola da Beleza;
* Assuntos relacionados ao Inho Musa.
* Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência no e-mail: fundosocial@
avare.sp.gov.br 
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 24 de Maio de 2018.

Érica Alessandra Alves
Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo 

Social de Solidariedade de Avaré

CMPC – Conselho Municipal de Politica Cultural
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO

O CMPC – Conselho Municipal de Política Cultural, convida os 
conselheiros eleitos pela Sociedade Civil, os membros do poder 
público e toda a sociedade para a   Reunião do CMPC a se realizar 
no próximo dia 29 de maio de 2018, no Centro Cultural Esther Pires 
Novaes situado na rua Ceará n° 1507, com início às 18:30 horas e 
aberta a toda população.
A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 – Palavra da Presidente;
2 – Determinação de data sobre a Comissão de leitura da Lei do 
Fundo; 
3 – Assuntos internos pendentes.
Palavra Livre (inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 minu-
tos);
Agradecemos a disposição de todos e contamos com a colabora-
ção para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente
Avaré, 22 de maio de 2018,

POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV  
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA - MAIO DE 2018.



SEC. DE EDUCAÇÃO
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Despachos dos Supervisores de Ensino – 22/05/2018
Os Supervisores de Ensino da Secretaria Municipal da Educaçã 
de Avaré, com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012, expede os 
seguintes atos decisórios:

Ato Decisório n° 01/2018
APARECIDO VICENTE VIEIRA, RG: 18.443.619-9, Dieretor da 
Emeb “Professora Maria Nazareth Abs Pimentel”, efetivo, preten-
de acumular com o cargo de Professor da Educação Básica I, no 
Colégio Universitário de Avaré – Fundação Regional Educacional 
de Avaré na cidade Avaré, SME.
Decisão: ACÚMULO LEGAL.

Supervisores de Ensino
Secretaria Municipal da Educação

Vestibular da UNIVESP
Banca organizadora: VUNESP
Inscrições: 21/05/2018 a 19/06/2018
A oferta do vestibular é para os cursos de Pedagogia (6.100 va-
gas), Engenharia de Computação (4.450 vagas), Engenharia de 
Produção (5.600 vagas), Matemática (3.000 vagas) e Superior em 
Tecnologia em Gestão Pública (2.500). 

Vagas para o POLO de AVARÉ
Pedagogia: 50 vagas
Engenharia de Produção: 50 vagas
Engenharia de Computação: 50 vagas
Tecnologia em Gestão Pública: 50 vagas

Inscrições através do site https://www.vunesp.com.br
Mais Informações
Janaina ou Reinaldo
Horário de Atendimento: 14:00 as 22:00
Telefone: UNIVESP (EMEB Salim Curiati) - 14 3732 - 2868 / 14 
3733 - 9599
Secretaria de Educação - 14 3711 - 2211
Rua Dr. Antono Ferreira Inocêncio, 394 – Vila Martins

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL DE AVARÉ

01.  COMUNICADO – ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 22/05/2018
AUTO DE INFRAÇAO Nº 662 de 27/04/2018, protocolo/processo 
nº 0691/18  de 27/04/2018
Interessado: JUVENAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 
Endereço: Rua José Constâncio, 346– Avaré/SP

02.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 23/05/2018
AUTO DE INFRAÇAO Nº 074 de 05/04/2017, protocolo/processo 
nº 0549/17 de 05/04/2017, AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDA-
DE  Nº 057, protocolo/processo nº 0774/17 de 26/05/2017 
Interessado: RENAN RODRIGUES MILANELLO - ME
CPF/CNPJ: 19.902.117/0001-99.
Endereço: Rua São Paulo nº 1110 – Avaré/SP

03.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 23/05/2018
AUTO DE INFRAÇAO  Nº 356 de 23/03/2017, protocolo/processo 
nº 0472/17 de 23/03/2017, AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDA-
DE  Nº 355, protocolo/processo nº 592/18 de 11/04/2018.
Interessado: ROTISSERIE BIFÃO - ME
CPF/CNPJ: 64.860.133/0001-99
Endereço: Rua Santa Catarina nº 1162 – Avaré/SP

04.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 23/05/2018
AUTO DE INFRAÇAO  Nº 706 de 17/01/2017, protocolo/processo 
nº 0114/18 de 17/01/2018.
Interessado: GIOVANA GOUVEA SIMÕES
CPF/CNPJ: 
Endereço: Rodovia  Castelo Branco km 247 – Avaré/SP.

05.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 23/05/2018
AUTO DE INFRAÇAO  Nº 328 de 26/03/2018, protocolo/processo 
nº 0463/18 de 26/03/2018, AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDA-
DE  Nº 308, protocolo/processo nº 695/18 de 27/04/2018 
Interessado: D.C DOS SANTOS PANIFICADORA ME
CPF/CNPJ: 96.468.751/0001-35
Endereço: Rua América nº 122 – Avaré/SP

06.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 23/05/2018
AUTO DE INFRAÇAO  Nº 574 de 06/12/2017, protocolo/processo 
nº 2241/17 de 06/12/2017.
Interessado: FABIO AUGUSTO DA SILVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 171.777.968-94
Endereço: Rua Rio de Janeiro nº 1769 – Avaré/SP

07.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 23/05/2018
AUTO DE INFRAÇAO  Nº 576 de 07/02/2018, protocolo/processo 
nº 0256/18 de 09/02/2018. 
Interessado: ANDREIA JULIANA RIGOLIN DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 
Endereço: Praça da Indepedência nº 114 – Avaré/SP

08.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 23/05/2018
AUTO DE INFRAÇAO  Nº 654 de 26/05/17, protocolo/processo nº 
0773/17 de 26/05/2017, AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  
Nº 268, protocolo/processo nº 1107/17 de 23/06/2017 
Interessado: BCA TURISMO E HOTELARIA
CPF/CNPJ: 10.946.537/0003-64
Endereço: Av. Pref. Paulo Araújo Novaes nº 466 – Avaré/SP

REQUERIMENTOS e INDICAÇÕES
APRESENTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

21 de MAIO de 2018

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora MARIA APARECIDA DE SALES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor PAULO LOURENÇO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora BENEDITA DA SILVA PAULINO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor ANTONIO ALEXANDRE FOGAÇA FILHO.

Antonio Angelo Cicirelli- Presidente
- que seja oficiado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, bem 
como à Direção do Horto Florestal em Avaré, para que informe esta 
Casa de Leis se existe em andamento algum projeto no sentido 
de coibir a proliferação das capivaras naquele local, posto que tais 
animais vêm aumentando demasiadamente sua quantidade e, por 
estarem habitando as margens do lago do Horto Florestal da nossa 
cidade, vêm causando alguns transtornos aos usuários do local, 
principalmente no tocante ao ataque aos cães os quais acompa-
nham seus donos nas caminhadas e passeios pelo referido local. 
JUSTIFICATIVA: Apesar de não tratar-se de um animal dotado de 
ferocidade, a Capivara pode, como qualquer outro animal, tornar-
-se indócil ante à ameaça aos seus filhotes e, tal ameaça tem se 
dado às margens do Lago do Horto Florestal em questão por conta 
dos cães frequentadores do local. Ademais, as margens do citado 
Lago é muito frequentada por munícipes os quais fazem caminha-
das diárias e constantes no lugar, e o mesmo vem se tornando a 

LEGISLATIVO

cada dia com menos espaço para comportar usuários e o bando do 
referido animal, necessitando de um trabalho de controle urgente, 
antes que  venha a torna-se incontrolável.
-que seja oficiado ao setor de Contabilidade para que envie a esta 
Casa de Leis cópia integral do Adiantamento de Viagem, bem 
como do R.A. Relatório Analítico da viagem a qual teve a finalidade 
de receber o Prêmio Top Destinos Turísticos. Requeiro ainda seja 
enviada relação das pessoas as quais foram ao evento para rece-
bimento do referido prêmio.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, considerando a Lei nº50/2005;  considerando o adven-
to no Anexo III da Lei Complementar nº126/2010, que denomina 
as Secretarias Municipais; considerando a Lei Complementar nº 
204/2014, a qual cria a Secretaria Municipal de Serviços; conside-
rando o Projeto de Lei nº04/2018 o qual foi retirado desta Casa de 
Leis;  para que esclareça a  mesma acerca das nomeações publi-
cadas no Semanário Oficial do Município do dia 18/05/2018 através 
dos Decretos Municipais nº 5153/2018, 5155/2018 e 5156/2018 os 
quais nomeiam os Secretários Municipais de Obras e Serviços, Ha-
bitação e Planejamento, Transportes e Sistema Viário, respectiva-
mente, demonstrando o amparo legal para tais nomeações, posto 
terem sido as mesmas publicadas com base na Lei nº2.168/2017, 
Lei Orçamentária Anual do Município.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
- que seja oficiado a JUCESP – Junta Comercial do Estado de São 
Paulo, se no CNPJ de número 29.187.944/0001-00,  existe o ca-
dastro de um jornal virtual ou blog com o mesmo nome.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que encaminhe a esta casa de Leis a có-
pia de todo o processo de compra do empenho 4283/2018, para a 
Matesc Comércio e Serviços de Confecções Eireli no valor de R$ 
47.680,00.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do se-
tor competente, para que encaminhe a esta casa de Leis cópia de 
todo o processo de compra do empenho 4774/2017, para Grande 
Eletro Eletônicos Ltda ME, no valor de R$ 2.130,76.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turísti-
ca de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor com-
petente, para que encaminhe a esta casa de Leis a cópia das CNHs 
dos motoristas da Prefeitura e quais veículos cada um utiliza.
-que seja oficiado que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
por meio do setor competente, para que encaminhe a esta casa de 
Leis cópia de todo o processo de compra do empenho 19208/2017, 
para a TV Studios de Jaú S/A, no valor de R$ 4.504,07.

Sérgio Luiz Fernandes- 1º Secretário
- que seja oficiado ao Departamento de Convênios para que envie 
a esta Edilidade cópia das notas fiscais dos veículos adquiridos 
pela municipalidade no período de 01/01/2017 até a presente data, 
sejam através de convênios ou por aquisição com verba própria da 
Prefeitura Municipal de Avaré.
-que seja oficiado ao Departamento de Análise e Conferencia, para 
que informe este Vereador sobre o resultado final das prestações 
de contas dos empenhos 13.473, 13.474, 15.108 e 15.109, os 
quais foram alvos de processo de tomada de contas, devidamente 
relatados no Oficio nº 005/2018 desse Departamento.
-que seja oficiado ao Departamento de Contabilidade para que 
atenda o solicitado no Requerimento nº 220/2018 da Câmara de 
Vereadores de Avaré e Ofício nº 247/2018 da Prefeitura Municipal.
Seguem em anexo cópia dos documentos citados.
-que seja Oficiado à Sabesp, para que a mesma tome providência 
urgente com relação a um bueiro de esgoto localizado na Avenida 
Gilberto Filgueiras, em frente ao número 1170 tendo em vista que a 
tampa da mesma encontra-se quebrada, podendo ocorrer um aci-
dente nesse local, conforme se verifica na foto anexa.
-que seja Oficiado a Secretaria da Fazenda no sentido de enca-
minhar a este Vereador, copia relatório de repasse referente à 
concessão da empresa Autoparque do Brasil Empreendimentos e 
Serviços Ltda, referente aos últimos 6 meses.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a toda 
equipe de Basquetebol Feminino que venceu no dia 13 (domin-
go) a equipe de Sorocaba pelo Jogos da Juventude pelo Placar 
de 40x39 e se classificou para a final Estadual que acontecerá em 
Franca de 25/05 á 02/06. Parabéns as meninas que se dedicam 
nos treinamentos e que estão sempre representando muito bem 
nossa Cidade.
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A jogadora Beatriz Antunes foi a cestinha da partida com 23 pontos 
marcados.
Jogadoras de Avaré:Julia Martins,Brenda Almeida, Malu Reis, 
Duda Aguiar, Maria Fernanda, Bianca Azevedo, Rafaella Souza, 
Giovana, Beatriz Antunes, Técnica Neusania Martins.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado a Policia Militar para que 
seja intensificado oo policiamento na praça do Largo Santa Cruz 
pois todo final de semana à noite está tendo um grande grupo de 
adolescentes que estão excedendo em relação a bebidas e até 
drogas e não se contentando estão acabando com o patrimônio 
público pois recentemente foram quebrados dois bancos de cimen-
to do Largo.

Adalgisa Lopes Ward
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos 
esclareça se existe algum tipo de Ação Emergencial de Fiscaliza-
ção sobre o Descarte Inadequado de Entulho em nossa cidade e 
na região periférica, bem como a aplicação de penalidades legais 
sobre os responsáveis por esses crimes ambientais? De que forma 
está sendo realizada essa fiscalização?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio 
setor competente, nos informe: Medidas preventivas deverão ser 
feitas urgentemente para minimizar os problemas de enchente em 
nossa cidade? Quais são as medidas que já foram realizadas até 
a presente data? Já foi mapeado os pontos gritantes de enchente 
em nossa cidade? Quais pontos? Que ações estão sendo feitas por 
parte do executivo e Secretaria Municipal do Meio Ambiente para 
conter as enchentes em nossa cidade?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente, para que nos informe: Está 
sendo realizada limpeza periódica das galerias de águas pluviais 
em nossa cidade? Quando foi feito a última limpeza das galerias? 
Considerando, que a desobstrução de galerias de águas pluviais 
minimizará as inundações, acreditamos que o Poder Executivo e 
Secretaria do Meio Ambiente já estejam empenhados nessa ne-
cessidade em favor da população, da Saúde e do Meio Ambiente, 
pois a falta de um planejamento de limpeza nas galerias ocorrerá 
enchentes e sérios danos para nossa cidade e moradores próxi-
mos. Não há dúvida de que as inundações são causadas por má 
conservação, principalmente devido ao entupimento das galerias 
de águas pluviais.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos 
esclareça sobre a Progressão Funcional dos Profissionais da Edu-
cação. Quais as tratativas sobre a Evolução Funcional dos Profes-
sores, que está atrasada desde 2014? Considerando, que houve 
muitas tentativas de conversa e acordo junto à Secretaria Municipal 
da Educação para que marcasse uma reunião com o Prefeito e até 
o momento nada foi feito e não houve nenhum diálogo entre Pro-
fessores e Executivo e com essa atitude os professores temem que 
o Plano de Cargos e Salários seja engavetado. Considerando, que 
de acordo com o Plano de Carreira e Remuneração (Lei Comple-
mentar nº 216 de 03 de maio de 2016 – Título II, Capítulo II, Artigo 
20, 21 e 22) devem ocorrer a cada três anos e deveria ser publica-
do em março de 2017 e até a presente data nada foi resolvido. Que 
providências serão tomadas para resolver essa pendência, sendo 
que os Professores estão sendo prejudicados em decorrência des-
se atraso?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secre-
tária Municipal da Educação, Sra. Josiane Aparecida Lopes de 
Medeiros, considerando o Art.8º, parágrafo 1º, inciso I da Lei nº 
11494/2007 c/c o Art.77º, inciso III, parágrafo 1º da Lei 9394/1996, 
para que informe a esta Casa de Leis qual a possibilidade de retor-
nar as salas de Etapa I e II na Creche São Benedito, posto que as 
crianças daquela comunidade têm de se locomover a outras Uni-
dades Escolares do Município, sendo que vinham sendo atendidas 
pela referida Instituição Filantrópica nas citadas salas. Requeiro 
ainda, que seja encaminha uma cópia do presente ao Ministério 
Público local para ciência da situação.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Compa-
nhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), visando em 
caráter de urgência REPAROS NO SERVIÇO ABAIXO DESCRI-
TO: Denúncia de Morador do Bairro Brabância: “Então, Alessandro 
Rios, venha dar uma volta aqui pelo Brabância, principalmente na 
esquina da Rua Luiz Emanuel com a Rua Allan Kardec. Detalhe: 
faz meses que a Sabesp abriu a rua e fechou do jeitão deles.” Dian-

te do exposto, SOLICITO QUE A PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA 
SEJA PROVIDENCIADA, tendo em vista que estive no local, onde 
as lajotas estão armazenadas em três calçadas e o local encontra-
-se na terra. Segue fotos em anexo.
-REQUEIRO que seja oficiado o Diretor da CETESB ao que segue: No 
dia 23 de abril de 2018, através do Requerimento 429/2018, solicitei 
vistoria técnica visando verificar possível tubulação obstruída embaixo 
da rodovia SP 255, no trecho do Ribeirão do Camargo desta cidade, 
onde supostamente estaria provocando aumento do assoreamento na 
área de preservação ambiental. Ocorre que em 16 de maio de 2018, 
fui até o local e smj percebi agravamento na situação apontada, visto 
que ao descer nas margens do Ribeirão do Camargo, próximo ao ta-
lude, mesmo sem chuvas recentes, a quantidade de água parada no 
local é muito maior do que a encontrada anteriormente. Ainda, a pavi-
mentação asfáltica apresenta afundamentos e trincas, com o talude, 
num determinado ponto específico, a cerca de apenas 01 (hum) metro 
do acostamento. Diante do exposto, REITERO PEDIDO DE VISTO-
RIA TÉCNICA DO LOCAL COM ENVIO DE CÓPIA DO RELATÓRIO 
CONCLUSIVO para conhecimento.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré no sentido de informar se é possível AVA-
LIAÇÃO TÉCNICA COM ENVIO DE RELATÓRIO CONCLUSIVO 
SOBRE: 1- A CAPACIDADE DA DRENAGEM DE AGUA 
DA TUBULAÇÃO INSTALADA SOB A RODOVIA SP 255 NO RIBEI-
RÃO DO CAMARGO; 2- A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA 
DO TALUDE NA RODOVIA SP 255 PRÓXIMO AO RIBEIRÃO DO 
CAMARGO EM TEMPOS DE FORTES CHUVAS.  Elucido que rea-
lizei em 16 de maio de 2018, nova fiscalização na Duplicação da SP 
255, e smj percebi agravamento na situação, já apontada em reunião 
na Cidade de Jaú/SP, no dia 25 de abril de 2018, diretamente aos re-
presentantes da CCRSPvias, visto que ao descer nas margens do Ri-
beirão do Camargo, próximo ao talude, mesmo sem chuvas recentes, 
a quantidade de água parada no local é muito maior do que a encon-
trada anteriormente. Entendo que referido problema pode estar sendo 
ocasionado pela obstrução na tubulação, podendo smj comprometer 
a segurança da Rodovia SP 255 em caso de fortes chuvas. Ainda, a 
pavimentação asfáltica apresenta afundamentos e trincas, com o ta-
lude, num determinado ponto específico, a cerca de apenas 01 (hum) 
metro do acostamento.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré no sentido de informar se é possível RE-
TIRAR KIT LIVROS CONTENDO 80 ITENS ENTRE CDs, DVDs 
E LIVROS ATUALIZADOS QUE SOLICITEI E JÁ ESTÁ DEVI-
DAMENTE AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DA 
CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando enriquecer o 
acervo da nossa Biblioteca Municipal, ofertando maiores opções de 
leituras aos estudantes e frequentadores do espaço. Informo que 
tenho todos os contatos necessários para o devido agendamento 
de retirada. Permaneço a disposição. 

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-para que seja oficiado ao Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, enviar a esta Casa de Leis o necessário planejamento 
de redução de despesas do Executivo e/ou o aumento de recei-
tas para compatibilizar o comprometimento da folha de pagamento 
com os limites exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal conhe-
cido como Limite Prudencial.

Francisco Barreto de Monte Neto
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que, através do setor competente informe esta Casa 
de Leis qual a razão de estar sendo destruída a Pista de Motocross 
e Bicicross no recinto da EMAPA, posto que tal pista é um local de 
lazer e prática de esportes nos finais de semana.
-que seja oficiado ao setor de Licitações desta municipalidade para 
que envie para esta Casa de Leis cópia integral (capa a capa) do 
Processo Licitatório de contratação de empresa para impressão do 
Semanário Oficial do Município, ocorrido neste ano de 2018.
-que seja oficiado ao setor de Contabilidade da Prefeitura Muni-
cipal, para que envie para esta Casa de Leis cópia da nota fiscal, 
empenho e Ordem de Pagamento da(s) empresa(s) a(s) qual(is) 
procedeu à instalação e fornecimento de material para a colocação 
do semáforo no cruzamento da Avenida major Rangel e Rua Piauí.
-que seja oficiado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Se-
cretaria Municipal de Indústria, Comércio e Tecnologia para que 
informe esta Casa de Leis se existe um projeto em andamento 
no sentido de proceder à retirada do amianto do antigo Barracão 
da Empresa INCO/AUCO. Requeiro ainda, seja informado a esta 
Casa qual a possibilidade de a Secretaria Municipal de Indústria, 
Comércio e Tecnologia em propor e oferecer às empresas as quais 
estejam interessadas em instalar-se no município, de proceder à 
retirada do citado amianto e instalar-se no referido barracão.

Marialva Araujo de Souza Biazon
-que seja oficiado ao Secretário Municipal da Saúde, dr. Roslindo 
Wilson Machado, para que envie a esta Casa de Leis cópia da de-
terminação do Ministério Público local relativa à questão do cumpri-
mento da carga horária dos médicos da rede municipal de saúde.
-que seja oficiado que seja oficiado ao Secretário Municipal da 
Saúde, Dr. Roslindo Wilson Machado para que responda às se-
guintes questões acerca da Rede Pública Municipal de Saúde: 1) 
Quais as especialidades que o município contava em janeiro e fe-
vereiro de 2017? 2) Quantos médicos atendiam por especialidade 
e em quais postos de saúde desde o início da sua gestão? 3) Qual 
a carga horária e salário percebido por cada médico especialista  e 
qual a carga horária de cada um? 4) Quais médicos, até a presente 
data, pediram exoneração e/ou férias de seus cargos e quais suas 
respectivas especialidades?
-que seja oficiado que seja oficiado que seja oficiado ao Secretário 
Municipal da Saúde, Dr. Roslindo Wilson Machado para que res-
ponda às seguintes questões acerca da Rede Pública Municipal de 
Saúde no tocante ao Chamamento Público: 1) Quais as es-
pecialidades o município pretende contratar via Chamamento Pú-
blico? 2) Quantos médicos já estão atendendo na Rede Pública 
Municipal nesse sistema (Chamamento Público) e em quais postos 
de saúde? 3) Qual o valor desses contratos pagos a cada especia-
lidade e qual a carga horária e/ou número de atendimentos a serem 
cumpridos e em quais postos de saúde?
-que seja oficiado que seja oficiado que seja oficiado que seja ofi-
ciado ao Secretário Municipal da Saúde, Dr. Roslindo Wilson Ma-
chado para que envie a esta Casa de Leis cópia integral (capa a 
capa) dos Processos de Chamamento Público realizados neste 
ano de 2018 por esta prezada secretaria, incluindo informações 
sobre os contratados, quais sejam, contrato social, identificação e 
especialização dos médicos (se houver), bem como todos os docu-
mentos constantes do processo.
 

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor BENEDITO DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor APARECIDO BENTO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora LUCIA DE SOUZA PINTO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora HELOISA DAS GRAÇAS DO-
MINGUES DE LIMA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ APARECIDO VENANCIO

INDICAÇÕES
Antonio Angelo Cicirelli- Presidente

-reiterando os termos da Indicação nº312/2018, no sentido de, atra-
vés do setor competente, providenciar roçada no terreno sito à Rua 
Soldado Hugo Mazzone, defronte ao número 475, no Bairro Vila 
Operária, posto que o referido terreno está totalmente tomado pelo 
mato, o que vem causando sérios transtornos à vizinhança, devido 
à presença de animais peçonhentos no local.
-reiterando os termos da Indicação nº342/2018, no sentido de, atra-
vés do setor competente determinar e providenciar troca de lâmpa-
das na Rua Pedro Brandi, no Bairro Vila Martins III.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do Secre-
taria do Desenvolvimento Social verifique a possibilidade de ação 
conjunta com a Policia Militar para que identifique os jovens que 
ficam no Largo Santa Cruz para que seja feito o acompanhamento 
no Cras de sua região.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do Depar-
tamento competente seja feito o recapeamento da Avenida Joselyr 
de Moura Bastos e Rua Bastilho Odiveo Tardivo.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor 
competente, providencie o reparo, ou se necessário a reposição 
dos bancos, da praça do Largo Santa Cruz os quais foram que-
brados. E que providencie também a atuação de um vigia noturno 
no mesmo para que diminua o vandalismo no local e o patrimônio 
Público seja preservado.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competen-
te, providencie a troca e reparo nas lâmpadas da Rua Wellington de 
Paulo Assis, próximo ao número 320, pois há mais de um mês que 
a rua encontra-se sem iluminação
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JUSTIFICATIVAS

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo 
Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do 
DEMUTRAN – Departamento Municipal de trânsito providencie em 
caráter de URGÊNCIA sinalização horizontal (faixa de pedestre) 
defronte à Escola Clarindo Macedo, no Bairro ao Jardim Paineiras.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que estude a probabilidade 
para Implementação de Atividades Esportivas de pequeno porte 
monitoradas nas datas comemorativas do Calendário Municipal, 
no Jardim São João ou Concha Acústica.
-por meio do setor competente, providencie capinação no Beco 
José Ramires/Centro.
-por meio do setor competente, para que realize a recuperação do 
leito carroçável da Rua Fuad Gilbran em frente ao número 86.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de providen-
ciar um funcionário para fazer o Cartão SUS em cada Posto de Saúde.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de 
Implementação de um canal no endereço eletrônico oficial do Muni-
cípio, aonde os munícipes possam enviar fotos, fatos e problemas 
que necessitam de soluções diretamente para as Secretarias.
-por meio do setor competente, para que providencie a retirada dos 
entulhos depositados no passeio público da Rua Mato Grosso em 
frente ao número 3780.
-por meio do setor competente, para que tomem providências com 
relação a Estrada vicinal que dá acesso ao Hotel Península e outros.
-por meio do setor competente, para que providencie a limpeza do 
passeio público coberto de mato e no terreno baldio com presença 
de dois cavalos na Rua Fuad Gilbran próximo ao número 36.
-por meio do setor competente, para que viabilize a Instalação de câ-
mera no Ginásio de Esporte Kim Negrão, devido aos grandes proble-
mas de menores concentrados no período noturno fazendo algazarra.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sen-
tindo de Implantar o Sistema de Identificação de ruas, por CEP em 
nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que providencie a substituição 
das lâmpadas queimadas no Largo São João confluência com Rua 
Alagoas em frente à Loja Vianna Modas/Centro.
-por meio do setor competente, providencie Material de Limpeza 
para as Creches e Escolas do Município.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de 
Implantação de uma Mini Academia ao Ar Livre com Aparelhos de 
Ginástica na Praça Bertinho Rocha/Bairro Colina II.
-por meio do setor competente,  providencie Pediatra no Posto de Saúde 
Maria da Glória R. Ferreira/Bairro Vera Cruz, tendo em vista que esse 
Posto está atendendo também os paciente do PS Bairro Alto.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no Pontilhão 
que vem do Bairro Brabância para o Centro da cidade que está 
muito sujo.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de im-
plementar medidas para sanar o problema existente na Praça Danilo 
Carvalho Batista/Bairro Colina II, que necessita de reparos tais como: 
retirar as pedras que estão atrapalhando a praça, nivelar o fundo do 
terreno, providenciar a iluminação que não tem luz nenhuma.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade 
de colocar o nome do Professor Aquilino Nogueira Cesar em um 
prédio público de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que providencie notificação, 
conforme a legislação ao proprietário do terreno existente na Rua 
Raul Ozuna Delgado número 04/Bairro Plimec, para que realize a 
limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize a limpeza dos matos, 
entulhos e conservação no Loteamento Terras de São José. Morado-
res estão cansados de solicitar melhorias para o referido loteamento.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção 
dos entulhos que estão cobrindo o passeio público na Travessa 
São João em frente ao número 1027.

Alessandro Rios Conforti
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE 
CAPINAGEM NA RUA ARGENTINA VIANA NO BAIRRO PAINEI-
RAS, tendo em vista que o local encontra-se com mato alto.

Francisco Barreto de Monte Neto
- reiterando os termos da Indicação nº897/2017, no sentido de pro-
videnciar a poda de árvores na Avenida Paranapanema defronte à 
Creche Santa Elisabeth. JUSTIFICATIVA: A presente propositura justi-
fica-se pelo fato de encontrar-se as árvores com muitos galhos secos 
os quais correm risco de cair não só sobre os transeuntes que passam 
pelo local, bem como sobre os feirantes que aos domingos montam 
suas barracas na tradicional feira da Paranapanema.
-para que através do setor competente, providencie a poda dos 
galhos secos da Paineira defronte à UBS da Vila Jardim.

Roberto Araujo
- Reiterando as INDICAÇÕES nº 457, nº 475, nº 509 e nº 547 (có-
pias em anexo), indico nos termos regimentais vigentes ao Prefeito 
Municipal,      Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que 
através do Departamento competente, providencie em caráter de 
URGÊNCIA o conserto dos buracos na Rua Naufal Ignatios esqui-
na com a Rua Osvaldo Rodrigues Gonçalves – Bairro: “Avaré I”, 
tendo em vista que os respectivos buracos vem causando trans-
tornos aos moradores da redondeza e aos usuários que trafegam 
naquela via pública.
-Reiterando as INDICAÇÕES nº 511 e nº 548 (cópia em anexo), in-
dico nos termos regimentais vigentes ao Prefeito Municipal, Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que providencie a colocação 
de braços de iluminação com as respectivas luminárias nos postes 
instalados no primeiro quarteirão da Avenida Getúlio Vargas, que 
faz divisa entre a “Vila Esperança” e a “Vila Jardim”, proporcionan-
do mais segurança aos cidadãos que residem na “Vila Esperança” 
e “Jardim Califórnia”, os quais precisam passar naquele trecho à 
noite, quando retornam do serviço ou da escola.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo 11/2018
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos 
especializados em administração pública, visando a captação, lei-
tura e envio de recortes eletrônicos de interesse da Câmara de 
Vereadores, publicados nos Diários Oficiais.
Prazo de vigência do aditivo: 31 de dezembro de 2018.
Valor: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), sendo R$ 120,00 
(cento e vinte reais) mensais.
Referente: Prorrogação ao Contrato nº 09/2017 – Dispensa nº 
08/2017 - Processo nº 12/2017. 
Data do ajuste: 22 de maio de 2018.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, de 
13 de abril de 2017.

 CIRCULAR N º 18/2018- DG                                                            
Avaré, 24 de maio de 2.018.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
28/05/2018 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-
te Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia 
da Sessão Ordinária de 28 de maio do corrente ano, que tem seu 
início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1.    PROJETO DE LEI Nº 45/2018 - Discussão Única 
Autoria: Ver. Alessandro Rios Conforti
Assunto: Altera o Artigo 4º da Lei Municipal nº 1.338/2010, para 
inclusão da Campanha “Outubro Pet Rosa” no Município de Avaré 
e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 45/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
2.    PROJETO DE LEI Nº 46/2018 - Discussão Única 
Autoria: Verª. Adalgisa Lopes Ward
Assunto: Institui no Calendário Oficial do Município a Semana da 
Conscientização sobre a Importância da Coleta Seletiva.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 46/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/
emendas)
3.   PROJETO DE LEI Nº 50/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Sanea-
mento Básico, e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 50/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de 
Serviços, Obras e Adm. Pública; e de Saúde, Prom. Social, Meio 
Ambiente e Dir. Humanos. (c/emenda)
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)     
N E S T A

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na sessão 
ordinária de 21/05/2018, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.

Projeto de Lei nº 48/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo Municipal através da Secretaria Munici-
pal de Esportes, a desembolsar valores para o custeio da delega-
ção avareense dos 62° Jogos Regionais.

Projeto de Lei nº 49/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo a revogar a Lei Municipal nº 1974, de 1º 
de dezembro de 2015, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 50/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Bá-
sico, e dá outras providências.

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de aquisição de duas bobinas térmicas 
57MM x 300M, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atender aos motoristas e funcionários da frota escolar, lotados 
na Garagem Municipal.
Fornecedor: AC Pereira Informática Eireli – ME 
Empenho(s): 5603/2018
Valor: R$ 64,44
Avaré, 25 de maio 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 para 
pagamentos por se tratar de prestação de serviços profissionais 
de consultoria, suporte técnico, e licença de software, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para disponibilização de 
sistemas informatizados para a administração pública municipal.
Fornecedor: Amendola & Amendola Software LTDA
Empenho(s): 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4562, 4563, 4564/2017
Valor: R$ 80.181,98
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios, 
tal quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Educação.
Fornecedor: Atacadão Logística e Alimentos ME
Empenho(s): 5625/2018
Valor: R$ 151,90
Avaré, 25 de maio 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 aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aulas de violão nas Oficinas Culturais 
“José Reis Filho”.
Fornecedor: Edimilson Guidotti Sabino
Empenho(s): 4802/2017
Valor: R$ 1.007,50
Avaré, 25 de maio 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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de aquisição de touca descartável TNT 100% polipro-
pileno, tal quebra de ordem se faz necessária para uso obrigatório dos 
cozinheiros das escolas e creches da rede pública.
Fornecedor: EPI’S Online Comércio Ltda EPP
Empenho(s): 6894/2017
Valor: R$ 1.872,00
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de aulas de canto coral e teclado nas Ofi-
cinas Culturais José Reis Filho e no Centro Cultural “Esther Pires 
Novaes”.
Fornecedor: Frederico Correa Peão
Empenho(s): 4399/2017
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de serviços prestados com aulas de Teatro 
nas Oficinas Culturais José Reis Filho, tal quebra de ordem crono-
lógica se faz necessário para atender os Projetos de Arte e Cultura.
Fornecedor: Giovana de Fátima Sgarbi Augusto
Empenho(s): 4789/2017
Valor: R$ 800,00
Avaré, 25 de maio 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 aquisição e instalação de persianas 
horizontais alumínio 25mm nas cores lisas, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender as salas da Casa do 
Cidadão.
Fornecedor: Graça Maria Gouveia – ME
Empenho(s): 3795/2018
Valor: R$ 1.280,00
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de aquisição freezer, cadeira giratória e 
longarina, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a solicitação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
para a instalação da futura Clínica Veterinária Municipal.
Fornecedor: Grande Eletro Eletrônicos Ltda ME
Empenho: 14946/2017
Valor: 3.718,00
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de aulas de dança infantil, juvenil e melhor 
idade nas Oficinas Culturais “José Reis Filho” e no Centro Cultural 
“Esther Pires Novaes”.
Fornecedor: Igo de Oliveira Brito
Empenho(s): 5941/2017
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos 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): 7404/2018
Valor: R$ 10.518,88
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de material de limpeza e 
papel higiênico, tal quebra de ordem se faz necessária para aten-
der várias Secretarias do Município.
Fornecedor: Jofran Comércio Produtos para Higienização Ltda 
Empenho(s): 11312, 11983, 11984, 11985, 11986, 11987, 
12001/2017
Valor: R$ 1.933,50
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de locação de  multifuncionais e manuten-
ção de copiadora, tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária para a bom funcionamento dos serviços administrativos da 
municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s): 8022/2017
Valor: R$ 2.976,61
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de aquisição de material hospitalar, fraldas 
geriátricas, soluções específicas e material descartável para pronto 
socorro, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atendimento emergencial em pronto socorro e atender as neces-
sidades de paciente avaliado pelo CASE (Comissão de Análise de 
Solicitações Especiais).
Fornecedor: Medimport Comércio de Prod. Hospitalares Ltda.
Empenho(s): 2205, 1881, 2357, 3801/2018
Valor: R$ 2.667,58
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos 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/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 6041, 7137/2018
Valor: R$ 3.526,00
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de fretamento de 11 veículos para uso na 
área urbana e rural de Avaré e aquisição de passagens intermunici-
pais, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para aten-
der a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal 
de Assistência Social.
Fornecedor: Rápido Sumaré Ltda.
Empenho(s): 5666, 734/2018
Valor: R$ 1.336,60
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de aquisição suplementos alimentares, tal 
quebra de ordem se faz necessária para atender Mandado Judicial 
e pacientes cadastrados no Programa Municipal de Nutrição.
Fornecedor: Ricardo Rubio ME
Empenho(s): 2360, 3658, 3659, 4041, 4076, 4077, 4294, 5593/2018
Valor: R$ 97.606,83
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de locação de sistemas informatizado, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para uso na Con-
troladoria Geral do Município.
Fornecedor: Confiatta Sistemas e Tecnologia Ltda ME 
Empenho(s): 5208/2018
Valor: R$ 4.000,00
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de aquisição de peças, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a Manutenção dos Serviços de 
Transporte da Municipalidade.
Fornecedor: Luiz André Pilar – ME
Empenho(s): 15342, 15343, 16477, 16478, 16479, 16536, 
17493/2016
Valor: R$ 1.166,29
Avaré, 25 de maio 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 pa-
gamentos por se tratar de aquisição de eletrodomésticos de cozi-
nha, notebooks, bebedouro coletivo em fibras de vidro, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento das cre-
ches, do gabinete da Secretaria Municipal de Educação e para o 
funcionamento do Centro Educando.
Fornecedor: L.A. Ferreira Souza-Máquinas ME
Empenho(s): 16091, 10370, 10369, 18082/2016
Valor: R$ 40.599,97
Avaré, 25 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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EVENTO

Pelo sexto ano consecutivo a Estância Turística 
de Avaré terá festa de Corpus Christi celebrada de 
maneira solidária. Com o tema “Alimentados pelo 
Cristo, seremos sal e luz” acontece na próxima 
quinta-feira, 31, a celebração da festa em que a 
Igreja Católica lembra o Corpo e Sangue de Cristo. 

Além da costumeira decoração das ruas cen-
trais com tapetes ornamentais, a proposta é colo-
car sobre o leito dessas vias também produtos de 
higiene pessoal oferecidos pela comunidade. “Mais 
uma vez as paróquias de nossa cidade vão cele-
brar o Corpus Christi de maneira solidária. E como 
gesto concreto deste ano, solicitamos a doação de 
fraldas geriátricas, nos tamanhos G e GG, os quais 
depois serão entregues aos nossos irmãos doentes 
e acamados, pois eles necessitam de nossa ajuda”, 

Avaré terá o seu 
6º Corpus Christi Solidário

explicou o pároco da Igreja de São Benedito, padre 
Ademar Domingos Roma. 

As fraldas podem ser entregues desde já nas 
secretarias paroquiais ou nas igrejas de Nossa 
Senhora das Dores, São Benedito, São Judas Ta-
deu, São José, São Pedro Apóstolo e Nossa Se-
nhora de Fátima. Também durante o feriado de 
Corpus Christi as doações podem ser entregues 
tanto no Largo São Benedito como na Praça Pa-
dre Tavares, fronteiriça ao Santuário da padroeira 
da cidade.  

Os produtos doados serão recolhidos, emba-
lados e entregues aos membros da Sociedade de 
São Vicente de Paulo e da Cáritas Paroquial de São 
Benedito, organismos encarregados da distribui-
ção aos enfermos necessitados.

CULTURA

Geladeiroteca é 
disponibilizada no 
Ambulatório da 
Santa Casa

Na tarde desta segunda-feira, 21, o Ambu-
latório da Santa Casa de Misericórdia passou a 
contar com uma Geladeiroteca, a terceira dis-
ponibilizada pelo projeto desenvolvido pela Se-
cretaria Municipal da Cultura, através da equipe 
da Biblioteca Professor Francisco Rodrigues dos 
Santos.

Trata-se de uma geladeira usada e readapta-
da para receber, em seu interior, diversos livros 
oferecidos ao público. Outras duas já atendem 
com êxito usuários do Postão da Rua Acre e do 
Poupatempo.

Desta vez o desativado eletrodoméstico teve 
o seu exterior ornamentado voluntariamente 
pelo artista plástico Waldir Bronson. “A meta 
é facilitar e influenciar o acesso à leitura, tanto 
para o público jovem, quanto ao adulto”, explica 
a bibliotecária Suzely Dainezi. O conteúdo é for-
mado por obras doadas à Biblioteca Municipal, 
cujos títulos já constam do seu acervo. 

“Quando fomos convidados a ceder espaço 
para esse projeto, logo aceitamos porque o Am-
bulatório é um local de grande público e seus 
usuários vão poder aproveitar o tempo de espe-
ra fazendo boas leituras”, afirmou Miguel Chiba-
ni, provedor da Santa Casa. 

De acordo com a Secretaria da Cultura, o 
programa não onera os cofres públicos, já que 
as carcaças da geladeira, tintas e customização 
são arrecadadas por meio de parcerias. 

Ainda de acordo com o Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes (18 de maio), a Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento Social (Semads), junto 
ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) 
e o Centro de Referência Especializado de Assis-
tência Social (Creas), realizam nos dias 29 e 30 de 
maio, oficinas e palestras com os temas “As interfa-
ces do trabalho Intersetorial” e “Violência Infantil”.

As oficinas serão realizadas nas unidades do CRAS 
I, II, III e IV. O objetivo do projeto é conscientizar as 
famílias assistidas para a prevenção de ocorrências, 

SOCIAL

Cras promove palestras e oficinas
e encorajar a formalização de denúncias aos órgãos 
de Repressão, Proteção e Defesa dos Direitos, bem 
como informar sobre a Garantia de Direitos.

Serviço
Cras I: R: Suzana Garcia, nº 399 – Bairro Vila 

Operária – Fone: (14) 3732-1938
Cras II: R: Maneco Dionísio, nº 318 – Bonsucesso 

– Fone: (14) 3731-2034
Cras III: R: Manoel dos Santos Calado, nº 300 – 

Vera Cruz – Fone: (14) 3733-5225
Cras IV: R: Júlio Batista, nº 41 – Jd Presidencial – 

Fone: (14) 3732-4200



EDIÇÃO 859 | AVARÉ, 25 DE MAIO DE 201810

SAÚDE

Postão e Unidades 
farão o agendamento 
pessoalmente

A Secretaria da Saúde comunica 
que, devido a reforma que está sen-
do realizada no Centro de Saúde I, 
mais conhecido como “Postão da rua 
Acre”, o Disque Saúde foi desativa-
do. Conforme decisão dos técnicos, 
não havia possibilidade de realoca-
ção dos funcionários com a estrutura 
adequada do PABX (sistema que dis-
tribui os ramais para os seus respec-

Devido as reformas, 
Disque Saúde é desativado 

 A Secretaria Mu-
nicipal da Saúde in-
forma que as entre-
gas do programa Viva 
Leite estão suspen-
sas até que a greve 
dos caminhoneiros 
seja revertida. Com 
bloqueios ocorren-
do praticamente em 
toda as estradas do 
país, o fornecimento 
regular do produto 
está comprometido, O Programa Via Rápido Emprego, 

realizado em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Indústria, Comércio, 
Ciência e Tecnologia continua com 
as inscrições abertas para o curso de 
soldagem, disponibilizando 16 vagas. 

O curso que será ministrado numa 
unidade móvel estacionada no bos-
que do Centro Avareense de Integra-
ção Cultural (CAIC), terá quatro horas 

tivos setores). 
De acordo com os responsáveis 

da Saúde, as consultas serão mar-
cadas pessoalmente. No Centro de 
Saúde I, em razão da exoneração de 
alguns médicos, o agendamento só 
será feito para os especialistas em of-
talmologia e neurologia. 

Já, nas Unidades de Saúde (UBS), 
ficam as agendas dos médicos que 
estão disponíveis. Nestas, o agenda-
mento também será presencial.

Para marcar, tanto no Postão quan-
to nas Unidades, o munícipe precisa 
levar o RG, CPF e o Cartão SUS. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Programa Via Rápido Emprego 
continua com inscrições abertas

diárias, com carga total de 100 horas. 
 Para se inscrever os interessa-

dos devem apresentar documen-
tos pessoais diretamente na Se-
cretaria de Indústria e Comércio, 
que atende na Casa do Cidadão, 
na Rua Bahia, nº 1580, das 9h às 
16h. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone (14) 
3732.1923.

Entregas do programa 
Viva Leite estão suspensas

inviabilizando a manutenção do 
programa no município.

Somente no início da noite de 
quinta-feira, 24, a Secretaria foi co-
municada da impossibilidade de 
receber novos pedidos que aten-
deriam a demanda a partir de sex-
ta-feira, 25.

A Prefeitura lamenta o ocorrido 
e aguarda o desenrolar do movi-
mento grevista, para que possa re-
tomar as entregas do projeto, que 
atende a população menos favore-
cida com fornecimento regular do 
alimento que é indispensável para 
o desenvolvimento das crianças.



EDIÇÃO 859 | AVARÉ, 25 DE MAIO DE 2018 11

Ordem de Serviço para início 
da Interligação já foi emitida

Boa notícia. A Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré informa que concluiu os processos 
de licitação e contratação da empresa que fará a 
pavimentação da Avenida Santa Bárbara, no São 
José e da Interligação de Bairros da região Sul.

Interligação
Anunciada em Março deste ano,  a pavimentação 

de ruas e avenidas localizadas na região Sul da cida-
de, vai beneficiar milhares de famílias. A interligação 

OBRAS

Obras de pavimentação da Avenida
Santa Bárbara e da Interligação de Bairros 
devem começar nos próximos dias

vai unir  os bairros Vida Nova água Branca, V. Serena, 
V. Esperança, Jd. Dona Laura e V. Jardim. São 10.974 
m2 de asfalto partindo do final da Av. Brasília em di-
reção a Av. Getúlio Vargas passando pela Av. Paulo H. 
Contrucci Leal, seguindo pelas Ruas 8 e Pedro Fara-
co Filho. A ordem de serviço, último documento ne-
cessário, foi recebida no último dia 22 pela empresa 
vencedora da concorrência pública 09/18, permitin-
do que os trabalhos comecem à qualquer momento. 
A obra custará exatos R$ 968.619,27 (novecentos e 
sessenta oito mil, seiscentos e dezenove reais e vinte 
e sete centavos) e os recursos foram destinados por 
meio de emendas parlamentares junto ao orçamento 
estadual.

Avenida Santa Bárbara 
A pavimentação da principal via de acesso ao 

Bairro São José também está muito próxima. Todo 
o processo de aprovação, licitação e contratação da 
empresa concluído. Resta apenas a transferência dos 
recursos por parte do Ministério das Cidades que au-
torizou emendas de Deputados Federais e Senadores 
ao seu orçamento. O projeto foi dividido em 3 ( três ) 
fases que somam R$ 935.161,92 ( novecentos e trinta 
e cinco mil, cento e sessenta e um reais e noventa e 
dois centavos ). A Prefeitura estima que a liberação 
dos recursos deve ocorrer  nas próximas duas sema-
nas, permitindo que  a Ordem de Serviço possa ser 
emitida e os trabalhos se iniciem.
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Entrega aconteceu na Alesp
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré por 

meio da Secretaria Municipal de Turismo recebeu 
o Prêmio “Top Destinos Turísticos 2017”, na última 
sexta-feira, 18, na Assembleia Legislativa do Estado 
(Alesp). Avaré foi destaque nas categorias “Turismo 
de Sol e Praia” junto aos municípios de Guarujá e 
São Sebastião.

O prêmio Top Destinos Turísticos é uma ini-

TURISMO

Avaré recebe o prêmio
“Top Destinos Turísticos 2017”

ciativa da Associação dos Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil (ADVB) e do SKAL Internacio-
nal São Paulo. Essa premiação reconhece e valoriza 
as cidades que acreditam que o turismo é um “ver-
dadeiro gerador de riqueza e autoestima de sua 
população”.

No evento, autoridades estiveram presentes, 
como o gestor da Prefeitura Municipal e a Secre-
taria de Turismo, os quais observaram que “a meta 
de resgatar e fomentar o turismo da nossa cidade 
começou a dar resultados”. 

 

ESPORTES 

“Projeto 1ª Defesa” 
dá aulas de como 
ser um goleiro
Ministrado por Laércio Buranello

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SEME) começou, em fevereiro, o “Projeto 1ª 
Defesa”, em busca de ensinar e aperfeiçoar a 
posição de goleiro na prática coletiva de futsal. 

Aos interessados, o programa é voltado 
tanto para as crianças, a partir de 8 anos, bem 
como aos adultos, não havendo idade limite 
para praticar. Os treinos são realizados no Gi-
násio Kim Negrão, toda as terças e quintas-fei-
ras, das 17h às 19h; sexta-feira, das 8h às 10h; e 
também aos sábados, das 9h às 11h. 

Segundo o treinador, Laércio Buranello, seu 
objetivo é transferir conhecimento aos alunos. 
“O interesse não é formar o melhor goleiro e 
sim educá-los ao esporte”, explica. A caminhada para comemo-

rar o Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, prevista 
para o último dia 18, foi remarca-
da pela Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento So-
cial (Semads) por meio do Centro 
de Referência e Assistência Social 
(Creas) para a manhã da próxima 
segunda-feira, 28, a partir das 10h.

A iniciativa vai reunir integran-
tes do Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência Social 
(Creas) e terá como ponto de 
encontro a Concha Acústica. No 
último sábado, a caminhada não 
ocorreu devido à chuva.

SOCIAL

Caminhada promovida pelo Creas é 
remarcada para próxima segunda-feira
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CONVOCAÇÃO
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ANEXO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Anexo Edital de Convocação nº. 004 de 24 de maio de 2018

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

Lei nº 2.205, de 22 de maio de 2018.
“Autoriza a concessão de bem imóvel, e dá outras providências”. 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 41/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas 
por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder a título 
de direito real de uso o terreno de domínio do Município à empresa 
FREITAS ITAÍ CONCRETO LTDA EPP, estabelecida na Estrada 
Municipal Santa Terezinha s/n, Zona Rural, Itaí/SP, sendo a área 
de terra compreendida pelo seguinte imóvel:
Valor: R$ 291.841,45
Proprietário: Município da Estância Turística de Avaré
Localização: Distrito Industrial Jardim Paineiras – Avaré/SP
Descrição da Área:
“Um terreno designado lote nº 13 do desmembramento Jardim 
Paineiras área “B”, situado no perímetro urbano desta cidade de 
Avaré/SP; fazendo frente para a Avenida Donguinha Mercadante, 
medindo 50,00 metros; pelo lado direito de quem desta avenida 
olha para o imóvel, confronta com o lote nº 12, medindo 107,42 me-
tros do lado esquerdo com o lote nº 14, medindo 107,50 metros; e, 
pelos fundos, com terras da Prefeitura Municipal de Avaré, medindo 
50,00 metros, encerrando a área de 5.373,17 metros quadrados”. 
Matricula nº 58.280 do Cartório de Registro de Imóveis de Avaré.
Art. 2º. O imóvel objeto da presente doação se destinará, exclu-
sivamente, à construção da sede da empresa, com finalidade de 
preparação de massa de concreto e argamassa (concreto usinado) 
para a construção civil em geral.
Parágrafo único. A empresa FREITAS ITAÍ CONCRETO LTDA EPP, 
através de seu representante legal, firmará junto ao Poder Exe-
cutivo Municipal Termo de Concessão de Direito Real de Uso do 
referido terreno.
Art. 3º. A concessão de direito real de uso de que trata esta lei 
será gratuita pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da assinatu-
ra do termo de concessão. Findo tal prazo, estando a Empresa 
devidamente instalada em satisfatório funcionamento, fica, desde 
já, autorizado ao Poder Executivo Municipal efetuar a doação do 
referido imóvel à empresa concessionária, desde que presentes os 
requisitos previstos pela Lei nº 517/2003, inclusive outorgando a 
empresa escritura pública de doação em seu favor.
Parágrafo único. A empresa FREITAS ITAÍ CONCRETO LTDA EPP 
se compromete a manter, desde o início do prazo da presente con-
cessão, 10 (dez) funcionários diretos, comprovando anualmente o 
número de funcionários à Secretaria Municipal de Indústria, Comér-
cio, Ciência e Tecnologia, sob pena de resolução da concessão de 
direito real de uso.
Art. 4º. O prazo de carência para início das obras de instalação da 
empresa é de 3 (três) meses e de 15 (quinze) meses o prazo total 
para o término das obras e início do funcionamento, a contar da 
data de assinatura do termo de concessão e publicação desta lei.
Parágrafo único. Fica a concessionária obrigada a fazer comprova-
ção documental e fotográfica do cronograma das obras a cada 03 
(três) meses, sob pena de revogação da doação.
Art. 5º. O imóvel concedido nos termos desta lei, bem como as 
benfeitorias que porventura nele forem realizadas, no prazo da con-
cessão, reverterão ao patrimônio Municipal se:
I – Cessadas as razões de interesse público que justificarem a sua 
concessão;
II – Por qualquer motivo a concessionária deixar de cumprir as con-
dições desta lei ou do termo de concessão;
III – deixar de cumprir as finalidades previstas em seu objeto social.
§ 1º. A concessionária não poderá alienar o imóvel objeto da con-
cessão.
§ 2º. A reversão do imóvel ao patrimônio público não gerará a con-
cessionária direito à indenização.
Art. 6º. A empresa concessionária fará todas as adequações ne-
cessárias para enquadrar-se ao Plano Diretor de Desenvolvimento 
do Município.
Art. 7º. Fica o Município da Estância Turística de Avaré isento de 
qualquer responsabilidade por danos causados pela concessioná-
ria em razão de suas atividades.
Art. 8º. Fica a empresa concessionária obrigada a urbanizar e manter 
limpa e conservada, praça pública, área verde ou canteiro na cidade, 
nos termos da Lei Municipal nº 1.880, de 24 de fevereiro de 2015.

LEIS
Art. 9º. Para efeitos da concessão prevista nesta lei, o Poder Exe-
cutivo Municipal dispensará o processo licitatório, nos termos da 
Lei Orgânica Municipal, eis que presente o interesse público.
Art. 10. Ocorrendo a extinção da empresa FREITAS ITAÍ CONCRE-
TO LTDA EPP o bem retornará automaticamente ao patrimônio pú-
blico, sem direito a indenizações por eventuais obras ali edificadas.
Art. 11. As despesas com o registro cartorário junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis, bem como de lavratura de escritura pública 
de doação, decorrentes desta Lei correrão por conta da empresa 
concessionária.
Art. 12. Nas omissões desta Lei aplicam-se o disposto na Lei Mu-
nicipal nº 517 de 13 de novembro de 2003 com suas alterações.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Estância Turística de Avaré, 22 de maio de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Lei nº 2.206, de 22 de maio de 2018.
“Dispõe sobre inclusão de artigo na Lei nº 953 de 20 de junho de 

2007”. 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 40/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas 
por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º A Lei nº 953, de 20 de junho de 2007 passa a vigorar acres-
cida do seguinte artigo:
Artigo 2º-A  Fica terminantemente proibida a presença de ambu-
lantes de qualquer natureza, que se sirvam ou não de veículos 
automotores, no passeio público fronteiriço às agências bancárias 
instaladas no município. 
Art. 2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 22 de maio de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 080/18 – PROCESSO Nº. 211/18

EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de kit de ferramentas para fibra ótica
Recebimento das Propostas: 11 de Junho de 2.018 das 10 horas 
até 20 Junho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 20 de Junho de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 20 de Junho 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, 25 de Maio de 2.018 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 081/18 – PROCESSO Nº. 212/18
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Aquisição de moveis (colchões de solteiro, cama de solteiro 
e sofá cama)  para o Samu
Recebimento das Propostas: 22 de Junho de 2.018 das 10 horas 
até 04 de Julho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 04 de Julho de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 04 de Julho 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, 25 de Maio de 2.018 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 082/18 – PROCESSO Nº. 213/18
EXCLUSIVO PARA ME. EPP, MEI

Objeto: Aquisição de Ventilador Mecânico para UTI Móvel que 
atende ao Colegiado.
Recebimento das Propostas: 05 de junho de 2.018 das 10 horas 
até 15 de junho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 15 de junho de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 15 de junho de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax 14) 
3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 25 de maio de 2.018 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 083/18 – PROCESSO Nº. 214/18

EXCLUSIVO PARA ME. EPP, MEI
Objeto: Aquisição de Colares Cervicais de Resgate para o SAMU.
Recebimento das Propostas: 07 de junho de 2.018 das 10 horas 
até 19 de junho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 19 de junho de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 19 de junho de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 25 de maio de 2018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 084/18 – PROCESSO Nº. 215/18
EXCLUSIVO PARA ME. EPP, MEI

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Mocho 
Odontológico giratório – Saúde Bucal.
Recebimento das Propostas: 14 de junho de 2.018 das 10 horas 
até 26 de junho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 26 de junho de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 26 de junho de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 25 de maio de 2018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 085/18 – PROCESSO Nº. 217/18
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de 
construção – Secretaria de Serviços.
Recebimento das Propostas: 28 de maio de 2.018 das 10 horas até 
11 de junho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 11 de junho de 2.018 das 08h30 min às 
09h30min.
Início da Sessão: 11 de junho de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 25 de maio de 2018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/18 – PROCESSO Nº. 219/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de medi-
camentos para atender toda a municipalidade
Data de Encerramento: 12 de junho de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de junho 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 – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 25 de maio de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 075/18 – PROCESSO Nº. 220/18
COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de caixas de papel sulfite para a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, EMEBs de Ensino Fundamental e Infantil e 
Creches
Data de Encerramento: 13 de junho de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de junho 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 – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 25 de maio de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/18 – PROCESSO Nº. 221/18
COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gás 
para EMEBs de Ensino Fundamental. Educação Infantil e CEIs
Data de Encerramento: 13 de junho de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de junho 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 – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 25 de maio de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 077/18 – PROCESSO Nº. 222/18
COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de cestas básicas para a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social
Data de Encerramento: 15 de junho de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 15 de junho 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 – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 25 de maio de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 066/18
PROCESSO Nº. 184/18

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de 
laudos radiométricos para equipamento do Pronto Socorro Muni-
cipal
Data de Encerramento: 14 de junho de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de junho 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 – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 25 de maio de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/18 – PROCESSO N° 194/18

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências re-
ferente 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 conferidos nos sites: www.avare.sp.gov.br e www.bllcom-
pras.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 propos-
tas, mantêm-se RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/06/2018 
das 10 horas até 13/06/18 às 08 horas, ABERTURA DAS PRO-
POSTAS: 13/06/18 das 08h30min às 11 horas, INÍCIO DA SES-
SÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13/06/18 às 14 horas. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 23 de Maio de 2.018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 038/18 – PROCESSO N° 087/18
Considerando questionamentos e solicitação da Secretaria Muni-
cipal de Administração, o Senhor RONALDO ADÃO GUARDIANO, 
Secretário Municipal de Administração, 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 11 de junho de 2018, 
às 10 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 21 de maio de 2018.

TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº. 218/18
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/18

PROCESSO Nº. 133/18
Considerando o relatório através do Processo TC 009398.989.18-6 
e TC 010082.989.18-7 a respeito do Pregão Presencial 046/18, a 
Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Pregoeira, no uso de suas 
atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital em epí-
grafe, nos moldes a serem conferidos através do site www.avare.
sp.gov.br.
Data de Encerramento: 12 de junho de 2.018 das 08h30min às 09 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de junho de 2.018 às 09 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 25 de maio de 2.018 – Érica 
Marin Henrique – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/18 – PROCESSO Nº. 156/18

Fica adjudicado a empresa V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES 
E IMPORTAÇÕES EIRELI ME, com valor total de R$ 38.000,00 
(trinta e oito mil reais), objetivando a contratação de empresa espe-
cializada para manutenção preventiva e corretiva de equipamento 
de telecomunicações no SAMU – adjudicado em: 07/05/2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 064/18 – PROCESSO Nº. 182/18
Fica adjudicado a empresa BONAIDE RUY DE OLIVEIRA 
03956111800, com valor total de R$ 118.000,00, objetivando a con-
tratação de empresa para o gerenciamento do projeto Viva o Largo 
São João – adjudicado em: 17/05/2018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Sandra de Fátima Theodoro – Secretária Municipal da Indústria, Co-
mércio, Ciência e Tecnologia 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 TREND COMERCIAL 
– EIRELI – EPP (lote 01) e CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 
EIRELI – ME (lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09), responsáveis pelo 
registro de preços para futura aquisição de equipamentos mobiliários, 
visando atender a Secretaria Municipal da Ind. Com. Ciência e Tecno-
logia e seus respectivos Departamentos, relativa ao Pregão Eletrônico 
nº. 046/18 – Processo nº. 126/18. Homologado em: 16/05/2018.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da Estância 
Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da 
Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa ISOLINA VAZ 
PAVÃO ME, responsável pelo registro de preços para eventual aquisição 
de materiais de pintura, referente ao Pregão Eletrônico n° 049/18 – Pro-
cesso n° 135/18. Homologado em: 22/05/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estân-
cia Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
EIRELI – ME, responsável pela aquisição de desfibrilador externo au-
tomático (dea) para o SAMU, referente ao Pregão Eletrônico n° 050/18 
– Processo n° 138/18. Homologado em: 24/05/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estân-
cia Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa 
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI – ME, respon-
sável pelo fornecimento de Caixas Térmicas com termômetros para 
a Vigilância Epidemiológica, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 052/18 
– Processo nº. 148/18. Homologado em: 14/05/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, 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 F.B. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI – ME (lote 01) 
e INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI – EPP 
(lote 02), responsáveis pelo fornecimento de Projetor Data Show 
(USF IX) e Tablets (VISA), relativa ao Pregão Eletrônico nº. 054/18 
– Processo nº. 150/18. Homologado em: 17/05/2018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA a empresa NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, 
objetivando o registro de preços para eventual contratação futura 
de empresa para prestação de serviços de revisões em veículos da 
Educação, relativa ao Pregão Presencial nº. 051/18 – Processo nº. 
143/18. Homologado em: 26/04/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no ar-
tigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
empresa V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES 
EIRELI ME, objetivando a contratação de empresa especializada 
para manutenção preventiva e corretiva de equipamento de tele-
comunicações no SAMU, relativa ao Pregão Presencial nº. 053/18 
– Processo nº. 156/18. Homologado em: 07/05/2.018.

Murilo Daniel da Silva – 1º Tenente PM Cmt PB da Estância Turís-
tica 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 INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA, 
objetivando a aquisição de materiais de limpeza para o Corpo de 
Bombeiros de Avaré, relativa ao Pregão Presencial nº. 055/18 – 
Processo nº. 158/18. Homologado em: 03/05/2.018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/18 – PROCESSO Nº. 160/18
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 057/18 à empresa PS-
CICULTURA PEIXE BRAVO LTDA ME, objetivando o Registro de 
Preços para eventual aquisição futura de 8.000 (oito mil) quilos de 
tilápias vivas, variando de 600 gramas a 01 quilo para possíveis 
eventos de pesca a serem realizados durante a vigência contra-
tual, em comemoração a alguns feriados. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 23 de maio de 2.018 – Joselyr Benedito Costa 
Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.
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Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura da Estância Turística 
de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c 
Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa BONAIDE RUY DE OLIVEIRA 
03956111800, objetivando a contratação de empresa para o gerencia-
mento do projeto “Viva o Largo São João”, relativa ao Pregão Presencial 
nº. 064/18 – Processo nº. 182/18. Homologado em: 17/05/2.018.

Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a em-
presa KARINA LEARDINI 29049081886, objetivando o registro de 
preços para eventual locação futura de banheiros químicos para 
eventos de toda a municipalidade, relativa ao Pregão Presencial 
nº. 065/18 – Processo nº. 183/18. Homologado em: 17/05/2.018.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/18 – Processo nº. 126/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME 
(lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos 
mobiliários, visando atender a Secretaria Municipal da Ind. Com. 
Ciência e Tecnologia e seus respectivos Departamentos
Valor Global: R$ 29.664,00 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta 
e quatro reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 16/05/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 049/18 – Processo n° 135/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ISOLINA VAZ PAVÃO ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de pintura
Valor global: R$ 196.242,63(Cento e noventa e seis mil, duzentos e 
quarenta e dois reais e sessenta e três centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 22/05/2018

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 051/18 – Processo nº. 143/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de empre-
sa para prestação de serviços de revisões em veículos da Educação
Percentual de desconto: 15% (quinze por cento)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 26/04/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 057/18 – Processo nº. 160/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PSCICULTURA PEIXE BRAVO LTDA ME
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de 8.000 
(oito mil) quilos de tilápias vivas, variando de 600 gramas a 01 quilo 
para possíveis eventos de pesca a serem realizados durante a vi-
gência contratual, em comemoração a alguns feriados.
Valor: R$ 83.440,00 (oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 23/05/2.018.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 065/18 – Processo nº. 183/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: KARINA LEARDINI 29049081886
Objeto: Registro de preços para eventual locação futura de banhei-
ros químicos para eventos de toda a municipalidade
Valor Global: 538.000,00 (quinhentos e trinta e oito mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 17/05/2018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 050/18 – Processo n° 138/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI – ME
Objeto: Aquisição de desfibrilador externo automático (dea) para o SAMU
Valor global: R$ 5.960,00 (Cinco mil, novecentos e sessenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/05/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 052/18 – Processo nº. 148/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI - ME
Objeto: Aquisição de Caixas Térmicas com termômetros para Vigi-
lância Epidemiológica.
Valor Global: R$ 12.165,00 (doze mil, cento e sessenta e cinco re-
ais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/05/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 054/18 – Processo nº. 150/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EI-
RELI – EPP (lote 02)
Objeto: Aquisição de Projetor Data Show (USF IX) e Tablets (VISA)
Valor Global: R$ 23.436,00 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta 
e seis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/05/2018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 053/18 – Processo nº. 156/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTA-
ÇÕES EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção pre-
ventiva e corretiva de equipamento de telecomunicações no SAMU
Valor Global: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 07/05/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 055/18 – Processo nº. 158/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM-
PEZA MACATUBA LTDA
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para o Corpo de Bom-
beiros de Avaré
Valor Global: R$ 10.595,00 (dez mil quinhentos e noventa e cinco reais)
Data da Assinatura do Contrato: 03/05/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 064/18 – Processo nº. 182/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BONAIDE RUY DE OLIVEIRA 03956111800
Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento do projeto 
“Viva o Largo São João”
Valor Global: R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/05/2018

TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 141/17 – PROCESSO N° 386/17 

(Contrato n° 429/17)
Considerando a solicitação encaminhada pela Secretaria Municipal 
de Educação, fica alterada a Cláusula Décima Quarta do contrato, 
conforme descrito abaixo.
Onde se lia:
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO GESTOR E FISCALIZADOR 
DO CONTRATO
(...) e a fiscalização será de responsabilidade do Agente Adminis-
trativo Endrigo Peres Nishihara, (…)
Agora se leia:
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO GESTOR E FISCALIZADOR 
DO CONTRATO
(...) e a fiscallização será de responsabilidade da Agente Adminis-
trativo Divina Bernete Ortiz Dias (…)
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE ANULAÇÃO
Fica ANULADO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 059/18 – PROCESSO Nº. 164/18, objetivando a aquisição 
de equipamentos para condicionamento físico, conforme pre-
ceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Anulado em: 
25/05/2.018. Murilo Daniel da Silva – 1° Tenente PM Comandante 
do Corpo de Bombeiros.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 001/17 – PROCESSO N° 260/17 (Contrato n° 391/17), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa DR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, objetivando o 
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra 
para execução da reforma para adequação à acessibilidade para a 
Secretaria Municipal de Educação, com prorrogação do prazo até 14 
de agosto de 2.018. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretá-
ria Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO N° 039/17 – PROCESSO N° 209/17 (Contrato n° 189/17), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a 
Senhora MARISA VEIGA DE MEDEIROS, objetivando a locação 
de imóvel situado a Rua Goiás, nº 1.642, Braz II, para instalação 
do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, com prorrogação do 
prazo até 04 de junho de 2.019, com valor global de R$ 66.000,00 
(Sessenta e seis mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇO 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, objeti-
vando a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execu-
ção de obras de infraestrutura urbana – recapeamento asfáltico tipo 
C.B.U.Q. em diversas vias do município, com prorrogação do prazo 
até 19 de julho de 2.018. Alexandre Leal Nigro – Secretário Munici-
pal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 007/18 – PROCESSO Nº. 129/18, objetivando a 
contratação de empresa responsável para a manutenção preventiva 
das câmaras de vacinas existentes no Município, contando com 01 
(uma) visita de manutenção anual, conforme preceitua o artigo 49 da 
Lei 8.666/93. Revogada em: 22/05/2.018. Roslindo Wilson Machado – 
Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 024/18 – PROCESSO Nº. 090/18, objetivando o registro 
de preços para eventual aquisição de material de construção – Se-
cretaria de Serviços, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogado em: 23/05/2.018. Abelardo Ferreira Mendes – Secretário 
Municipal de Serviços.

Fica REVOGADO os lotes 04, 05, 07, 08, 09 do PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 037/18 – PROCESSO Nº. 113/18, objetivando o registro 
de preços para futura aquisição de equipamentos diversos (larin-
goscópios, tesoura cirúrgica, pinças, porta agulha, lanternas, fone 
de ouvido, grelha de alumínio para piso, bateria para DEA, tanque 
inox, lavadora de alta pressão, armário de inox) - SAMU, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmu-
la 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 15/05/2.018. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 056/18 – PROCESSO N° 154/18, que tem por objeto re-
gistro para eventual aquisição de insumo para atender paciente de 
mandado judicial, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 23/05/2.018. Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 060/18 – PROCESSO Nº. 165/18, objetivando a aquisição 
de material de construção para Curso de Pedreiro e Assentador 
de Piso – Fundo Social, conforme preceitua o artigo 49, primeira 
parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Fe-
deral. Revogado em: 14/05/2.018. Joselyr Benedito Costa Silvestre 
– Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO os lotes 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10 do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 063/18 – PROCESSO Nº. 169/18, objetivando o 
registro de preços para futura aquisição de mobiliário para a Resi-
dência Terapêutica, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogado em: 18/05/2.018. Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 064/18 – PROCESSO Nº. 170/18, objetivando a aquisição 
de fogão industrial para o CAPS, conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribu-
nal Federal. Revogado em: 18/05/2.018. Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal da Saúde.

Fica REVOGADO o lote 02 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 068/18 
– PROCESSO Nº. 186/18, objetivando o registro de preços para even-
tual aquisição de material odontológico para a Saúde Bucal, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 23/05/2.018 – Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 069/18 – Processo nº. 190/18, objetivando o registro de 
preços para eventual aquisição futura de gêneros de padaria para 
a Secretaria Municipal de Saúde, conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribu-
nal Federal. Revogada em: 17/05/2018. Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal de Saúde.
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TERMO DE SUPRESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/18 – PROCESSO Nº 106/18, 
fica suprimido o valor do respectivo contrato ganho pela empresa 
PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA, no valor total de R$ 
14.580,00 (Catorze mil, quinhentos e oitenta reais), o que equivale 
a aproximadamente 2,75% (dois vírgula setenta e cinco por cento), 
do total do contrato, objetivando a contratação de empresa para 
fornecimento de material didático, bem como serviços voltados à 
implantação de sistema pedagógico de ensino com suporte peda-
gógico. Assinatura do Termo de Supressão: 16/05/2018.
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DECRETOS

Decreto nº 5.166, de 24 de maio de 2018.
(Dispõe sobre inclusão de artigo no Decreto nº 4.813, de 25 de 

abril de 2017.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré , no uso de suas atribuições legais,  
D E C R E T A: 
Art. 1° - O Decreto nº 4.813, de 25 de abril de 2017, passa a vigorar 
acrescido do seguinte artigo:
Artigo 5-A - Fica delegado aos secretários Municipais relativamente 
às suas pastas, a competência de assinar os termos de ciência e 
notificação exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado.
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de maio de 2018.
 

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO 

Decreto n.º 5.167, de 24 de maio de 2018.
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, nos termos 

da Lei Complementar nº 50/2005.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeado para responder cumulativamente pelo  
cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, nos termos 
da Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005, o Senhor 
GLAUCO FABIANO FÁVARO DE OLIVEIRA, atual SECRETÁRIO 
DE GOVERNO,  a partir desta data. 
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 24 de maio de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO 

Decreto n.º 5.168, de 24 de maio de 2018.
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, nos termos 

Lei Complementar nº 50/2005.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO MUNI-
CIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS respondendo cumulativa-
mente como SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E SISTEMAS 
VIÁRIOS, nos termos da Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro 
de 2005, o Senhor ALEXANDRE LEAL NIGRO, retroagindo os efei-
tos desta para 16 de maio de 2018, ficando revagado o Decreto nº 
5.156, de 16 de maio de 2018.
Artigo 2º – o servidor municipal será responsável civil, criminal e 
administrativamente por atos que praticar no exercício da função 
do cargo, ou a pretexto de exercê-los , nos termos do artigo 90 da 
L.O.M. 
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 24 de maio de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO 

Decreto n.º 5.169, de 24 de maio de 2018.
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, nos termos 

da  Lei Complementar nº 50/2005)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE HABITAÇÃO, nos termos da Lei Complementar nº 50, de 
07 de janeiro de 2005, o Senhor SERGIO APARECIDO GALEGO 
MENDES, retroagindo os efeitos desta para 16 de maio de 2018, 
ficando revagado o Decreto nº 5.156, de 16 de maio de 2018.
Artigo 2º – o servidor municipal será responsável civil, criminal e 
administrativamente por atos que praticar no exercício da função 
do cargo, ou a pretexto de exercê-los , nos termos do artigo 90 da 
L.O.M. 
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 24 de maio de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO 

Decreto n.º 5.170, de 24 de maio de 2018.
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de acordo 

com Lei Complementar nº 204/2014.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE SERVIÇOS, nos termos da Lei Complementar nº 204, de 
16 de dezembro de 2014, o Senhor ABELARDO FERREIRA MEN-
DES, retroagindo os efeitos desta para 16 de maio de 2018, ficando 
revagado o Decreto nº 5.153, de 16 de maio de 2018.
Artigo 2º – o servidor municipal será responsável civil, criminal e 
administrativamente por atos que praticar no exercício da função 
do cargo, ou a pretexto de exercê-los , nos termos do artigo 90 da 
L.O.M. 
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 24 de maio de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO 

VAGAS DE
EMPREGO

PAT - AVARÉ

ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - 01
FONODIÓLOGO -01
IMPRESSOR (FILME PLÁSTICO) – 01
TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE TV A CABO – 01
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA 
INDUSTRIAL - 01
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL - 01
OPERADOR DE EXTRUSORA (FILME PLÁSTI-
CO) – 02 
OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA (CARRE-
GADEIRA) – 01
PSICÓLOGO - 01
SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL – 01
TRABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL - 01
TÉCNICO DE URNAS ELETRÔNICAS – 01
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 01 
VENDEDOR PRACISTA - 01 
 
VAGAS DE EMPREGO PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA
EMPACOTADOR - 01 
 
EMPREGADORES: É necessário o cadastro da 
empresa, ou pessoa física, no endereço eletrônico 
maisemprego.mte.gov.br ou diretamente no PAT, 
para a colocação de vagas e processo seletivo. 

CANDITATOS: É necessário cadastrar-se no 
SISTEMA MAIS EMPREGO através da internet 
ou junto ao PAT (Posto de Atendimento ao Traba-
lhador). Você utilizará os seguintes documentos: 
PIS, NIT, PASEP, Bolsa família, Cartão Cidadão, 
Carteira de Trabalho, RG/CPF/CNH. Estamos 
na Rua Bahia nº 1.580, centro, (Antigo Prédio da 
Justiça Federal). Maiores informações liguem 14-
3732.1414.




