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LEGISLATIVO

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

09 de NOVEMBRO de 2020

INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

- por meio do setor competente, para que realize fiscalização nos animais 
que ficam soltos nas ruas dos bairros e avenidas de nossa cidade.
- por meio do setor competente, para que implantar em todas as 
áreas verdes de nossa cidade placas com os dizeres:
“Não jogue lixo, sujeito à multa, de acordo com a Lei Municipal nº 
9605/1998.”
- por meio do setor competente, reiterando á Indicação nº 851/2020, 
para que estude a possibilidade para reservar uma vaga para os 
pais de filhos autistas.
Considerando que, essa vaga é para o estacionamento público 
quanto para o privado e se estende para a zona azul.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a le-
gislação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na 
Avenida Santos Dumont/Bairro Brabância ao lado do número 899, 
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que verifique como está a 
Coleta de lixo no Bairro Costa Azul.
- por meio do setor competente, para que realize limpeza no pas-
seio público coberto de mato na Rua Bela Vista/Bairro Três Marias.
- por meio do setor competente, para que realize limpeza no pas-
seio público coberto de mato na Rua São João Evangelista/Bairro 
Vera Cruz em frente ao número 101.
- por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido 
de intensificar a fiscalização na Coleta de lixo no nosso Município.
Considerando que, uma melhor fiscalização nas coletas de lixo é 
uma cobrança da população, pois em muitas vezes as coletas são 
efetuadas de forma que não agrada os munícipes que são os que 
necessitam de uma coleta adequada e eficiente.
- por meio do setor competente, para que realize com maior efetivi-
dade a coleta de podas de árvores, remoção de entulhos e outros 
materiais depositados em vias públicas, com a finalidade de evitar  
o aparecimento e a proliferação de escorpiões.
- por meio do setor competente, para que realize limpeza nas gale-
rias centrais da cidade.
- por meio do setor competente, para que realize limpeza e manu-
tenção nos bancos e tudo que faz parte do Jardim São João.
- por meio do setor competente, para que estudem a possibilidade 
de Criar um Museu de Esportes com a finalidade de divulgar aos 
avareenses, o conhecimento do celeiro esportivo que temos em 
nosso Município.
- por meio do setor competente, para que providencie a retirada de 
entulhos depositados no passeio público na Rua Abrahm Dabus/
Bairro Ipiranga em frente ao Posto de Saúde.
- por meio do setor competente, para que realize limpeza no pas-
seio público coberto de mato na Rua Carmem Dias Faria/Bairro 
Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que reestruture o quadro de 
especialidades médicas nos Postos de Saúde de nossa cidade.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a legis-
lação vigente, notifique o proprietário do terreno existente na Rua 
Armando Parizze Correa/Bairro Brabância ao lado do número 142, 
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que em acordo com legisla-
ção vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua 
Bela Vista/Bairro Três Marias ao lado do número 326, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a legis-
lação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua 
Berta Bannwart/Bairro Vera Cruz ao lado do número 207, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a legis-
lação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua 
Carmem Dias Faria/Bairro Vera Cruz ao lado do número 307, para 
que realize limpeza e manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua do Calvário/Bairro Vera Cruz em frente ao número 311, para 
que realize limpeza e manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que providencie a recupera-
ção do leito carroçável da Rua do Calvário/Bairro Vera Cruz.

- por meio do setor competente, para que em acordo com a legis-
lação vigente, notifique o proprietário do terreno existente na Rua 
dos Pardais/Bairro Bem-te-Vi ao lado dos números 23, 31, 39 e 47, 
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que providencie a retirada de 
entulhos acumulados no passeio público da Rua Jacy Coutinho/
Bairro Jardim Paineiras.
- por meio do setor competente, para que realize recapeamento 
asfáltico na Rua João Batista Dalcim/Bairro Camargo.
- por meio do setor competente, para que realize limpeza no pas-
seio público coberto de mato na Rua João Roberto Kenedy/Bairro 
Paraíso em frente ao número 370.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a legis-
lação vigente, notifique o proprietário do terreno existente na Rua 
José Ferreira de Albuquerque/Bairro Brasil Novo ao lado do núme-
ro 56, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que providencie iluminação 
adequada na Rua Maria Cruz Pera/Bairro Avaré I.
Considerando que, no local está com lâmpadas queimadas e está 
muito escuro.
- por meio do setor competente, para que providencie retirada dos 
entulhos e lixos depositados na Rua Oscar Alves/Bairro Vera Cruz 
em frente ao número 15.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a legis-
lação vigente, notifique o proprietário do terreno existente na Rua 
São João Evangelista/Bairro Vera Cruz ao Aldo do número 322, 
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que realize limpeza no pas-
seio público, guias e sarjeta coberta de mato na Rua Tenente Apiai/
Bairro Alto em frente ao número 832.
- por meio do setor competente, para que verifique junto a SABESP 
qual o motivo da falta de água em alguns bairros da cidade.
- por meio do setor competente, para que realize manutenção em 
todos os sanitários públicos de nossa cidade.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a legis-
lação vigente, notifique o proprietário do terreno existente na Rua 
Carmem Dias Faria/Bairro Vera Cruz em frente ao número 285, 
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a legis-
lação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua 
Miguel Chibani/Bairro Paraíso ao lado do número 660, para que 
realize limpeza e manutenção.
- por meio do setor competente, para que realize manutenção ade-
quada em todas as vias públicas de nossa cidade.

Jairo Alves de Azevedo
- novamente através deste, solicito para que através do De-
partamento competente, providencie o conserto de um bura-
co na Rua Ernesto Vendramini esquina com a Rua Faustino 
Amaral, no bairro Jardim São Paulo, pois o buraco existente 
no local está causando transtornos para as pessoas que pas-
sam por esse local.
- novamente peço para que através do Departamento competente 
providencie o conserto de buracos em toda extensão da Av. Don-
guinha Mercadante, no Bairro Jardim Paineiras, pois os buracos 
vêm causando transtornos para as pessoas que transitam pela 
mesma.
- para que através do Departamento competente, providencie o 
conserto de buracos na Rua Martha Rocha, no Bairro Bonsucesso, 
pois os buracos vêm causando transtornos para as pessoas que 
transitam pela mesma.
- para que através do Departamento competente, providencie 
o conserto de buracos existentes na rua Fernando Costa pró-
ximo ao número 286, no Bairro Vila Jardim, os mesmos vêm 
causando insatisfação aos moradores e pessoas que transitam 
pela mesma.
- novamente através deste, solicito para que através do Departa-
mento competente, providencie a pintura das faixas de sinalização 
da Av. Nova Avaré; a mesma encontra-se de forma que os moto-
ristas fazem ultrapassagem em local proibido causando risco de 
acidentes.
- para que através do Departamento competente, providencie a ro-
çada e limpeza em todo o Bairro Jardim Paineiras, pois o mesmo 
encontra-se de forma propicia para a procriação de bichos peço-
nhentos, gerando um risco enorme para crianças que brincam pelo 
Bairro e também pessoas que moram na localidade.
Roberto Araujo
- para que através do Departamento competente, providencie em 
caráter de URGÊNCIA a limpeza de mato alto no terreno baldio 
localizado na Rua José Vicentini ao lado do número 130, pois está 
havendo a proliferação de bichos peçonhentos naquele local, po-
dendo colocar em risco à vida de pessoas que residem naquela 
redondeza.
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REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora BENEDITA GINO DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora CELIA PEREIRA BUNDER.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora ADINEUZA TEIXEIRA DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora ALICE RODRIGUES DE SOUZA.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto 
de profundo pesar pelo falecimento de Luciana Aparecida Santini 
Cardoso, ocorrido em Avaré, no dia 05 de novembro do corrente, 
fato esse que causou grande consternação perante aos familiares 
e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencen-
te que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do deli-
berado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de 
sua filha Mayara Cardoso Didone, seu pai e demais familiares, na 
Rua Rio de Janeiro, nº 42 – Bairro: Centro- Avaré / SP, transmitin-
do-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste 
Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que 
nos responda:
Está sendo realizada fiscalização no quiosque e localizado na Pra-
ça Romeu Bretas e nos locais públicos de nossa cidade? Conside-
rando que, no final de semana essa vereadora recebeu inúmeros 
telefonemas, questionando sobre a aglomeração no local e falta do 
uso de máscara dos jovens que estavam no recinto. Segue na ín-
tegra questionamento de uma munícipe:  “Estamos saindo apenas 
para atender nossas necessidades e a bagunça está solta em nos-
sa cidade, cadê o prefeito e sua equipe para fiscalizar?” Conside-
rando também que, à falta de fiscalização e aplicação de sanções 
vem sendo muito criticada pelos munícipes.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
por meio do setor competente, para que envie a esta Casa de Leis 
Notas Fiscais, Contratos e Empenhos dos banheiros químicos, ten-
das e Gradril no valor e 1 milhão de reais desde 2017 até 2019.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
por meio do setor competente, para que nos preste esclarecimen-
to sobre as disparidades nos valores do mesmo item do mesmo 
fornecedor:  Pregão eletrônico 177/2020 – 04 carrinhos de lixo – 
R$ 1.589.000,00.  Pregão eletrônico 12/2020 – 30 carrinhos de 
lixo – R$ 30.465,00.  Considerando que, 30 unidades custam R$ 
30.465,00, enquanto 04 unidades custam R$ 1.589.000,00. Qual 
a explicação?  Solicito que seja encaminha a esta Casa de Leis 
Notas Fiscais, Contrato, Empenhos da compra dos carrinhos para 
armazenar lixo para o setor de varrição para verificação e confe-
rência.  Considerando que, faz parte das atribuições do vereador 
verificar e fiscalizar os gastos do dinheiro público.
-por meio do setor competente, nos informe:  O Município possui 
Plano Municipal de saneamento Básico instituído?  Quando foi ins-
tituído esse Plano?
Como está sendo desenvolvido o Plano Municipal de Saneamento 
Básico em nossa cidade?

Flavio Eduardo Zandoná-2º Secretário
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que informe a esta Casa de Leis a quanto 
tempo os médicos em plantão de retaguarda estão sem receber e 
qual a razão do atraso no repasse.  Que este requerimento seja 
respondido com base no artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que informe a esta Casa de Leis a neces-
sidade da compra e aquisição de termômetros pela Secretaria de 
Educação justamente no final do ano letivo e sem que exista previ-
são concreta para o retorno as aulas. Que este requerimento seja 
respondido com base no artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor 
competente, para que informe a esta Casa de Leis informações sobre 
o Processo de n.º 322/2020 para aquisição de totem para álcool em 
gel, qual a quantidade será adquirida e onde serão implantados esses 
totens.  Que este requerimento seja respondido com base no artigo 11, 
§1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio 
do setor competente, para que informe a esta Casa de Leis se o 
contrato de pagamento com a empresa Vigent Construções Ltda. 
ME, que realizou o asfaltamento do Jardim Califórnia, está sendo 
cumprindo, pois conforme matéria do site do Ogunhê, funcionários 
estariam sem receber seus devidos pagamentos. Que este requeri-
mento seja respondido com base no artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011.
-votos de parabenização a JOVEM PAN DE AVARÉ  na pessoa 
do Dr. Claudio Mansur Salomão que completou seis anos no ar no 
último dia 05 de novembro de 2020.

Antonio Angelo Cicirelli
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, para que responda a esta Casa de Leis se os pagamentos 
à Empresa VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA ME, a qual realizou os 
serviços de pavimentação do Bairro Jardim Califórnia, encontram-
-se em dia. Requeiro ainda, havendo ainda pagamentos penden-
tes, que sejam informados todos os dados em relação aos mesmos 
e qual a previsão para a devida quitação, bem como se o município 
tem conhecimento de que teriam funcionários da referida empresa 
contratados, trabalhando sem registro na CTPS.
JUSTIFICATIVA: O presente requerimento justifica-se pelo fato de 
ter sido este vereador procurado por funcionários da citada em-
presa reclamando que ainda não teriam recebido pelos serviços 
prestados, bem como informaram de que haveria funcionários tra-
balhando sem o devido registro em carteira.

Jairo Alves de Azevedo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Sr. Antonio Celso Pereira de Souza, ocorrido 
em Avaré, no dia 07 de Novembro do corrente, fato esse que causou 
grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que 
se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui 
radicada.  REQUEIRO mais que, do deliberado em Plenário, seja 
cientificada a família enlutada, através de sua Esposa Sra. Rosana de 
Jesus Correia de Souza, à Rua Fartura nº 197 – Bairro: “Parque São 
Jorge”, transmitindo-lhe ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de 
pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor CARLOS ROBERTO FRANCISCO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora LAZARA BENTO VIVEIROS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora CECILIA MARIA DEMICIANO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora FLORENTINA DA CONCEIÇÃO 
COUTINHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ROSÂNGELA OZÓRIO

CIRCULAR N º 34/2020-DG
Avaré, 12 de novembro de 2020

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
16/11/2020 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou para a Ordem do 
Dia da Sessão Ordinária de 16 de novembro do corrente ano, que tem 
seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria: 
1. PROJETO DE LEI Nº 88/2020 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, e 
dá outras providências (Rancho Rio Novo).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 88/2020 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública.
2. PROJETO DE LEI Nº 97/2020 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal da Estância Turísti-
ca de Avaré a firmar parceria com a empresa Fazenda dos Milagros 
Empreendimentos SPE LTDA, e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 97/2020 e dos Pareceres do Jurídico; 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orça-
mento e Dir.do Consumidor; e de Serviços, Obras e Adm. Pública.
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
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AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna 
público a propositura protocolada e lida na Sessão Ordinária de 
09/11/2020, 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 97/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo Municipal da Estância Turística de Ava-
ré a firmar parceria com a empresa Fazenda dos Milagros Empre-
endimentos SPE LTDA, e dá outras providências.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Termo Aditivo 20/2020
 **Contrato 75542*0002**
Referente: Processo 01/2018 – Dispensa de Licitação 01/2018 – 
Contrato 01/2018 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – 
CIEE
Objeto: Inclusão de responsabilidades à Contratada e da possibili-
dade de pagamento integral à Contratada do custo para  realização 
de Processo Seletivo.
Assinatura do Termo Aditivo em 04 de novembro de 2020.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara



EDIÇÃO 988 | AVARÉ, 13 DE NOVEMBRO DE 2020 5

INEDITORIAIS

AVISO DE PREGÃO
 

PROCESSO FREA-004/2020 
PREGÃO PRESENCIAL nº FREA-003/2020-PP 

 
ABERTO PREGÃO TIPO REGISTRO DE PREÇOS 
PARA COMPRAS FUTURAS DE PRODUTOS DE 

LIMPEZA E HIGIENE PARA A FUNDAÇÃO REGIO-
NAL EDUCACIONAL DE AVARÉ

A Fundação Regional e Educacional de Avaré torna público que 
se acha aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) para 
REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor preço por lote, para fu-
tura aquisição de material de limpeza e higiene para a Fundação 
Regional Educacional de Avaré, conforme Termo de Referência 
anexo I do edital que estará disponível da seguinte forma a partir 
de 16/11/2020: 
Gratuitamente, até 48h antes da abertura da licitação, no endereço 
eletrônico da Fundação Regional Educacional de Avaré www.frea.
edu.br , ou;
Cópias impressas, em qualquer dia útil e durante o expediente 
normal, mediante o recolhimento da quantia de R$ 15,00 (quinze 
reais) que deverá ser depositada em nome da Fundação Regio-
nal Educacional de Avaré na Conta nº 3.980-2, Agência 0203-8 do 
Banco do Brasil S/A.
DATA DE REALIZAÇÃO: 26 de novembro de 2020 às 10h 
INFORMAÇÕES: no setor de Licitações da Fundação Regional 
Educacional de Avaré,
Diariamente das 07:30h às 16h.
Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Centro, Estância Turística de Avaré – SP
Fone: 14 – 3711 1828

Luiz Mourato Neto
Diretor Executivo - FREA

 

CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, 
EMPREGO E RENDA DE AVARÉ

E D I T A L  D E C O N V O C A Ç Ã O
Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Avaré 
(CTER), em conformidade com a Lei nº 2.353, de 10 março de 
2020, bem como Decreto Municipal nº 5.802, de 16 de abril de 2020 
e seu Regimento Interno, vem pelo presente C O N V O C A R to-
dos os Conselheiros do CTER/Avaré, para a reunião ordinária que 
se realizará no dia 30 de novembro de 2020 às 17h00, na sala de 
reuniões da Casa do Cidadão, localizada na Rua Bahia, nº 1.580, 
Centro- Avaré/SP, para que se delibere a pauta abaixo designada:
I. Abertura; 
II. Credenciamento do CTER/Avaré SP, conforme dispõe o artigo 
19-A da Resolução CODEFAT nº 831, de 2019; 
III. Comunicação da Presidência; 
IV. Palavra Livre e;
V.  Encerramento.
Estância Turística de Avaré, 11 de novembro de 2020.

Ronaldo Aparecido Silva
Presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e 

Renda de Avaré

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

    Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente        

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.456/Abr2019

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros 
Conselheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária 
que ocorrerá no dia 19/11/2020- Quinta- Feira às 14:00 h- Platafor-
ma ZOOM-Online.
Pauta:
* Leitura da Ata anterior;
* Ofício 044/AAS/2020- Associação Amigo Solidário e Ofício 
143/2020- APAE- solicitando autorização para uso do recurso do 
FUMCAD;
* Ofício 040/AAS/2020- Amigo Solidário, Ofício 033/2020- SEARA 
e 081/2020- NOCAIJA- Plano de Trabalho referente a Resolução 
CMDCA 003/2020;
* Plano de atividades pra 2021- apresentação de propostas pelos 
conselheiros;
* Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência no e-mail: crfelipe69@
gmail.com  e  (cmdca@avare.sp.gov.br )
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 12 de novembro de 2020.

Clóvis Rodrigues Felipe
 Presidente do CMDCA

Gestão 2019-21
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 200/2020 – PROCESSO Nº. 372/2020
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de gêneros ali-
mentícios que serão utilizados no Velório Municipal e no preparo do 
café da manhã dos funcionários públicos da Garagem Municipal, 
Varrição e outros da Secretaria de Serviços
Recebimento das Propostas: 16 de novembro de 2.020 das 10 ho-
ras até 26 de novembro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 26 de novembro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 26 de novembro de 2.020 
às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 12 de novembro de 2.020 
– Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 201/2.020 – PROCESSO Nº. 373/2.020
EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP

Objeto: Aquisição de equipamento e materiais permanentes para 
o Tiro de Guerra
Recebimento das Propostas: 16 de novembro de 2.020 das 10 ho-
ras até 26 de novembro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 26 de novembro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 26 de novembro de 2.020 
às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2508 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 11 de novembro de 2.020 – Eliana da Silva 
Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 206/2.020 – PROCESSO Nº. 386/2.020
EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de itens diversos 
para o Serviço de Acolhimento Institucional I e II, Casa de Passa-
gem e Serviço de Acolhimento Emergencial
Recebimento das Propostas: 16 de novembro de 2.020 das 10 ho-
ras até 27 de novembro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 27 de novembro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 27 de novembro de 2.020 
às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2508 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 11 de novembro de 2.020 – Eliana da Silva 
Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 207/2.020 – PROCESSO Nº. 387/2.020
EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP

Objeto: Aquisição de materiais de construção
Recebimento das Propostas: 16 de novembro de 2.020 das 10 ho-
ras até 30 de novembro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 30 de novembro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 30 de novembro de 2.020 
às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2508 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 12 de novembro de 2.020 – Eliana da Silva 
Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 208/2020 – PROCESSO N° 388/2020
EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP

Objeto: Aquisição de equipamentos e móveis para uso no Velório 
Municipal
Recebimento das Propostas: 17 de novembro de 2.020 das 10 ho-
ras até 01 de dezembro de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 01 de dezembro de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 01 de dezembro de 2.020 
às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2508 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 13 de novembro de 2.020 – Eliana da Silva 
Almeida – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2020 – PROCESSO Nº 379/2020
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mate-
riais de supermercado para o Corpo de Bombeiros de Avaré.
Data de Encerramento: 27 de novembro de 2.020 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de novembro de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 13 de novembro de 2.020 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020 – PROCESSO Nº 382/2020
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para fornecimento e execução de implantação de materiais 
de sinalização vertical, horizontal, semafórica e elementos de segu-
rança viária para a municipalidade.
Data de Encerramento: 30 de novembro de 2.020 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de novembro de 2.020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 13 de novembro de 2.020 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Carlos Alexandre Prandini – Tenente PM do Corpo de Bombeiros 
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 empre-
sa LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP, responsável 
pelo registro de preços para eventual aquisição futura de materiais 
de supermercado, relativa ao Pregão Eletrônico n° 167/2.020 – 
Processo n° 325/2.020. Homologado em: 23/10/2.020.

Patrícia de Cássia Furno Olindo Franzolin – Secretária Municipal 
de Governo da Estância Turística de Avaré, no uso das atribui-
ções 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 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, res-
ponsável pelo fornecimento de Veículo Automotor tipo Pick-Up para 
uso da Defesa Civil, relativa ao Pregão Eletrônico n° 183/2.020 – 
Processo n° 348/2.020. Homologado em: 03/11/2.020.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 049/2020 – Processo nº. 362/2020

Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 049/2020 às empresas 
GS3 SERVIÇOS LTDA (LOTE 01) e G3 SEGURANÇA PRIVADA 
EIRELI (LOTE 02), referente ao Registro de preços para eventual 
contratação futura de empresa para a prestação de serviços de bri-
gadistas e vigilantes/seguranças desarmados. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 10 de novembro de 2.020 – Thais Francini 
Christino – Secretária Municipal de Cultura da Estância Turística 
de Avaré.

Pregão Presencial nº. 050/2020 – Processo nº. 363/2020
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 050/2020 à empresa 
R. J. BALDASSARI RUSSO ME, objetivando o Registro de pre-
ços para eventual contratação futura de empresa para manutenção 
corretiva e preventiva em veículos da frota do Corpo de Bombeiros 
de Avaré com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) 
meses. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de novembro 
de 2.020 – Carlos Alexandre Prandini – 1º Tenente PM do Corpo de 
Bombeiros da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº. 052/2020 – Processo nº. 376/2020
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 052/2020 à empresa 
BOARETO & RUIZ LTDA ME, objetivando o Registro de preços 
para eventual contratação futura de empresa para locação, com 
instalação (inclusive ligação na rede elétrica), manutenção e remo-
ção de elementos de iluminação para serem utilizados nas come-
morações de final de ano da Estância Turística de Avaré. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 13 de novembro de 2.020 – Judésio 
Borges – Secretário Municipal de Turismo da Estância Turística de 
Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 139/2020 – Processo nº. 
279/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: POSITIVO TECNOLOGIA S. A.
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de microcom-
putadores e notebooks para atender as necessidades das secreta-
rias, departamentos e setores da Municipalidade, conforme solici-
tação da Secretaria Municipal da Administração
Valor Global: R$ 225.340,00 (Duzentos e vinte e cinco mil, trezen-
tos e quarenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 28/10/2.020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 167/2020 – Processo nº. 
325/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição futura de ma-
teriais de supermercado, conforme solicitação do Corpo de Bom-
beiros
Valor Global: R$ 772,20 (Setecentos e setenta e dois reais e vinte 
centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 23/10/2.020

EXTRATO DE CONTRATO DE PREÇOS PREGÃO 
ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 183/2020 – Processo nº. 
348/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Objeto: Aquisição de Veículo Automotor tipo Pick-Up para uso da 
Defesa Civil, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Go-
verno
Valor Global: R$ 139.900,00 (Cento e trinta e nove mil e novecen-
tos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 03/11/2.020

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 049/2020 – Processo nº. 
362/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GS3 SERVIÇOS LTDA (LOTE 01)
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa para a prestação de serviços de brigadistas e vigilantes/
seguranças desarmados
Valor: R$ 121.257,50 (cento e vinte e um mil, duzentos e cinquenta 
e sete reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 10/11/2.020

Modalidade: Pregão Presencial nº. 049/2020 – Processo nº. 
362/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: G3 SEGURANÇA PRIVADA EIRELI (LOTE 02)
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa para a prestação de serviços de brigadistas e vigilantes/
seguranças desarmados
Valor: R$ 119.318,50 (cento e dezenove mil, trezentos e dezoito 
reais e cinqüenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 10/11/2.020
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Modalidade: Pregão Presencial nº. 050/2020 – Processo nº. 363/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: R. J. BALDASSARI RUSSO ME
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para manutenção corretiva e preventiva em veículos da frota 
do Corpo de Bombeiros de Avaré com fornecimento de peças, pelo 
período de 12 (doze) meses
Valor: R$ 325.117,00 (trezentos e vinte e cinco mil, cento e dezes-
sete reais)
Data da Assinatura do Contrato: 13/11/2.020

Modalidade: Pregão Presencial nº. 052/2020 – Processo nº. 376/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BOARETO & RUIZ LTDA ME
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa para locação, com instalação (inclusive ligação na rede 
elétrica), manutenção e remoção de elementos de iluminação para 
serem utilizados nas comemorações de final de ano da Estância 
Turística de Avaré
Valor: R$ 170.700,00 (cento e setenta mil e setecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 13/11/2.020

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 004/19 – PROCESSO N° 253/19 (Contrato n° 315/19), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa 
URBANO & ABDALA LTDA, objetivando a realização de exames de 
ressonância magnética, fica prorrogado o prazo de vigência contratual 
até 04 de novembro de 2.021, no valor global de R$ 36.180.000,00 
(Trinta e seis mil, cento e oitenta reais). Roslindo Wilson Machado – 
Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA N° 009/19 – PROCESSO N° 152/19 (Contrato n° 
241/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA ME, objetivando o for-
necimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra 
para execução da pavimentação asfáltica em diversas ruas do bair-
ro Jardim Califórnia, com prorrogação do prazo de vigência contra-
tual até 31 de dezembro de 2.020. Alexandre Leal Nigro – Secretá-
rio Municipal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 017/19 – PROCESSO Nº 229/19 (Contrato Nº 
345/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME, objeti-
vando a prestação de serviços de publicidade e marketing a serem 
realizados na forma de execução indireta, com prorrogação do pra-
zo de vigência contratual até 18 de novembro de 2.021, no valor 
global de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais). Joselyr Benedito 
Costa Silvestre– Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 141/17 – PROCESSO N° 386/17 (Contrato n° 429/17), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e em-
presa MASTER PUBLIC SOLUTION EIRELI ME, objetivando a 
prestação de serviços de informática para Secretaria Municipal da 
Educação, com prorrogação de prazo da vigência contratual até 09 
de maio de 2.021, com valor global de R$ 796.805,28 (Setecentos 
e noventa e seis mil, oitocentos e cinco reais e vinte e oito centa-
vos). Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal 
de Educação da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE
Fica PRORROGADO E REAJUSTADO o contrato na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/18 – PROCESSO Nº 428/18 (Con-
trato nº 514/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e a empresa MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI EPP, obje-
tivando a prestação de serviços de transporte, tratamento adequa-
do e destinação final dos resíduos de serviço de saúde e carcaças 
de animais mortos de pequeno porte conforme RDC (resolução de 
diretoria colegiada) na cidade de Avaré, com prorrogação do prazo 
de vigência contratual até 11 de novembro de 2.021, no valor global 
de R$ 234.281,74 (Duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e oiten-
ta e um reais e setenta e quatro centavos). Judésio Borges – Secre-
tário Municipal de Meio Ambiente da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/19 – PROCESSO Nº 339/19

Considerando a solicitação da Secretaria de Saúde de adequação 
na Cláusula Primeira do Contrato n° 425/2019 os atos praticados 
por este setor deverão ser rerratificados e assinados pelas partes, 
conforme segue:

Onde se lia:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Nos termos do Pregão Presencial n° 149/19 – Processo n° 340/19, 
de 20 de dezembro de 2019, fica a empresa NEUROCENTRO 
CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DIAGNÓSTICOS LTDA 
ME, responsável pela prestação de serviços de laudos por teleme-
dicina de exames de eletroencefalograma para pacientes cadastra-
dos na Secretaria Municipal de Saúde.
Agora se leia: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Nos termos do Pregão Presencial n° 148/19 – Processo n° 339/19, 
de 20 de dezembro de 2019, fica a empresa NEUROCENTRO 
CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DIAGNÓSTICOS LTDA 
ME, responsável pela prestação de serviços de laudos por teleme-
dicina de exames de eletroencefalograma para pacientes cadastra-
dos na Secretaria Municipal de Saúde.
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO os lotes 01 e 02 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 
167/2020 – PROCESSO N° 325/2020, objetivando o registro de 
preços para eventual aquisição futura de materiais de supermerca-
do, conforme preceitua o artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogada em: 
23/10/2020. Carlos Alexandre Prandini – Tenente PM do Corpo de 
Bombeiros da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO os Lotes 04, 32, 41, 69 e 71 do PREGÃO ELE-
TRÔNICO N° 180/2020 – PROCESSO N° 344/2020, objetivando o 
registro de preços para eventual aquisição futura de materiais des-
cartáveis para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme 
preceitua o artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogada em: 11/11/2020. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré.
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EDUCAÇÃO

Arte, Ciências Biológicas, 
Educação Física, História, 
Letras, Matemática e 
Pedagogia são as 
graduações disponíveis 

As Faculdades Integradas Regionais de Avaré 
(FIRA) estão com inscrições abertas para o Vesti-

FREA: vestibular 2021 está 
com inscrições abertas

bular 2021. 
Arte, Ciências Biológicas, Educação Física (ba-

charelado e licenciatura), História, Letras, Matemá-
tica e Pedagogia são as graduações oferecidas pela 
instituição de ensino superior. 

A FIRA tem como mantenedora a Fundação 
Regional Educacional de Avaré (FREA), que forma 
profissionais de qualidade há mais de 50 anos. 

Inscrição gratuita
Além de preços acessíveis, a novidade para 

2021 é a diminuição do tempo de permanência do 
aluno na faculdade. 

A inscrição é gratuita e pode feita pelo site 
www.fira.edu.br. A plataforma digital permite que 
o interessado escolha se vai prestar o vestibular 
de forma presencial, por meio de agendamento, 
ou online. 

A FREA/FIRA fica na Praça Romeu Bretas, nº 
163. Outras informações pelos telefones (14) 3711-
1828 e (14) 99850-3357.   


