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DEPARTAMENTO DE SAÚDE-D.E.S.S.

COMISSÃO PERMANENTE DE READAPTAÇÃO 
FUNCIONAL – C.P.R.F.

Rua Pará, 673 – Centro 
Telefone: (14) 3733-8111/3731-0632
A O Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – DESS e 
a Comissão Permanente de Readaptação Funcional, reorganizada 
pelo Decreto nº 6.602, de 07 de Dezembro de 2021, vem C O N V 
O C A R o servidor abaixo relacionado a comparecer no Centro de 
Saúde I, sito a Rua Acre, nº 1281, Centro, para Avaliação – Médico 
Especialista, a saber:

MATRICULA SERVIDOR AVALIAÇÃO – MÉDICO  
    ESPECIALISTA

9039  RENATA PERES 03/01/2022 - 07h00
  COSTA 

9039  RENATA PERES 03/01/2022 - 08h30
  COSTA

LEGISLATIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº01/2021 e 02/2021

PROCESSO: 22/2021
MODALIDADE: Pregão Presencial 07/2021 – Registro de Preço nº 
01/2021 e 02/2021
OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de Equipamen-
tos de Informática e Telefonia (Impressoras, monitores, nobreaks 
e smartphones) para Câmara de Vereadores da Estância Turística 
de Avaré.
EMPRESAS VENCEDORAS: 
MALUF & TINÓS LTDA – EPP, (itens 01, 02, 04, 08), inscrita no 
CNPJ sob nº 07.843.588/0001-94, com sede na Rua Espírito San-
to, nº 1289, Centro, Avaré/SP, CEP 18.701-110, no valor global 
estimado de até R$ 20.950,00 (vinte mil, novecentos e cinquenta 
reais), e;
TELEFÔNICA BRASIL S.A, (item 06), inscrita no CNPJ sob nº 
02.558.157/0001-62, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos 
Berrini, n° 1.376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04571-
963, no valor global estimado de até R$ 30.680,00 (trinta mil, seis-
centos e oitenta reais).
VALIDADE DA ATA: até 16 de dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto da 
licitação de que trata o Pregão Presencial nº 07/2021 - Processo 
22/2021, que visa o Registro de Preços para futura e eventual aqui-
sição de impressoras, monitores, nobreaks e smartphones, para 
uso da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, con-
forme especificações contidas nas Atas de Registro de Preço nº 
01 e nº 02, HOMOLOGANDO para os licitantes: MALUF & TINOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.843.588/0001-94, com sede na 
Rua Espírito Santo, nº 1289, Avaré/SP, CEP: 18701-110, os itens 
01, 02, 04, 08, no valor estimado de até R$ 20.950,00 (vinte mil, 
novecentos e cinquenta reais), e; TELEFÔNICA BRASIL S.A, ins-
crita no CNPJ sob nº 02.558.157/0001-62, com sede na Avenida 
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n° 1.376, Cidade Monções, São 
Paulo/SP, CEP: 04571-963, o item 06, no valor estimado de até 
R$ 30.680,00 (trinta mil, seiscentos e oitenta reais), perfazendo 
esta licitação o valor global de R$ 51.630,00 (cinquenta e um mil, 
seiscentos e trinta reais), com fornecimento até 16 de dezembro 
de 2022.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 17 de 
dezembro de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, vem pelo presente, AD-
JUDICAR o objeto do Pregão Presencial nº 08/2021 – Processo 
26/2021 para a empresa SRL INOVAÇÃO CONSULTARIA E DE-
SENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
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nº13.227.163/0001-53, com sede à Rua Coronel Madeira, 68,  sl 
32, CEP: 12.245-760, na cidade de São José  dos Campos/SP, 
visando a aquisição de 24 (vinte e quatro) equipamentos portáteis 
– sendo 23 (vinte e três) para ambientes com até 60m² e 01 (um) 
para ambiente com mais de 250m², que serão utilizados nos depar-
tamentos e plenário da Câmara Municipal de Avaré, conforme itens 
constantes do Anexo I do edital., no valor global de R$ 78.000,00 
(setenta e oito mil reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 23 de-
zembro de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 20/2021
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: SRL INOVAÇÃO CONSULTARIA E DESENVOLVI-
MENTO DE PRODUTOS LTDA.
Objeto: Aquisição de 24 (vinte e quatro) equipamentos portáteis – 
sendo 23 (vinte e três) para ambientes com até 60m² e 01 (um) 
para ambiente com mais de 250m², que serão utilizados nos depar-
tamentos e plenário da Câmara Municipal de Avaré, conforme itens 
constantes do Anexo I do edital.
Prazo de vigência do Contrato: 180 dias.
Valor Estimado: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
Referente: Processo nº 26/2021– Pregão Presencial nº 08/2021.
Data do ajuste: 27 de dezembro de 2021

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei e em conformidade com o 
Termo de Adjudicação datado de 23 de dezembro de 2021, vem 
acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão Presencial nº 
08/2021 - Processo 26/2021, HOMOLOGANDO para a empresa  
SRL INOVAÇÃO CONSULTARIA E DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.227.163/0001-53, 
com sede à Rua Coronel Madeira, 68,  sl 32, CEP: 12.245-760, na 
cidade de São José  dos Campos/SP, visando a aquisição de 24 
(vinte e quatro) equipamentos portáteis – sendo 23 (vinte e três) 
para ambientes com até 60m² e 01 (um) para ambiente com mais 
de 250m², que serão utilizados nos departamentos e plenário da 
Câmara Municipal de Avaré, conforme itens constantes do Anexo I 
do edital, no valor global de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 27 de 
dezembro de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

Despacho – Parecer Técnico das Condições de 
Trabalho

Recebido nesta data.
Avaré, 28/12/2021
Considerando o parecer técnico das condições de trabalho, expe-
dido pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, dos servidores 
abaixo relacionados, verificada as atividades exercidas no local 
atual, o tempo de exposição e a concentração da exposição aos 
agentes de riscos, conforme NR s, 
Considerando que a concessão/alteração/manutenção do adicional de 
insalubridade requerido, não tem como requisito para sua concessão 
nenhum interstício temporal, mas sim a efetiva exposição do servidor à 
condições de trabalho consideradas insalubres a sua saúde, 
Considerando Parecer nº 053/2020- Procuradoria-Geral do Muni-
cípio e por se tratar de um ato administrativo vinculado, sendo que 
esse ato possui característica de mera homologação , que se dá 
após a certificação de que o interessado (a) preencheu integral-
mente os requisitos previstos em lei promulgada em data anterior 
ao advento da LC 173/20, 
Acompanho as informações e conclusão descritas no PARECER 
TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, dos  
servidores abaixo relacionados, até decisão definitiva consubstan-
ciada nas ações a serem implantadas do PPRA e LTCAT.
Base legal : Lei 1954/2015 – Decreto nº 4601/2016, para provi-
dências pertinentes, em sendo o caso de futura analise e /ou outro 
entendimento por parte de órgãos fiscalizadores(TCE), sejam os 
mesmos suspensos.

Dê-se ciência aos interessados. Publique-se                                                                                                                 
Encaminhe-se ao DRH/DP para providências pertinentes.                                                                                        

RONALDO ADÃO GUARDIANO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Departamentos da 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré co-
meçaram a receber o 
novo modelo de pla-
ca sobre atendimento 
prioritário em 2021.  
A iniciativa da Secretaria 
Especial dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
(SEDPD) é uma parceria 
com a Secretaria Muni-
cipal de Administração.

As novas placas con-
têm o laço colorido de 
quebra-cabeça, que 
representa o Transtor-
no do Espectro Autista. 
Os setores também re-
ceberam cartilhas com 
dicas de atendimento a 
esse público-alvo.

A capacitação de 
servidores municipais 

Secretaria da Pessoa com Deficiência 
investiu em inclusão em 2021
Pasta concluiu ano com participação de assistidos no Festival Paralímpico

para atendimento ao 
público-alvo da pasta 
tem sido uma preocu-
pação da SEDPD.

Outra importante ini-
ciativa de 2021 foi a insta-
lação do aplicativo Hand 
Talk no site oficial do mu-
nicípio (avare.sp.gov.br).

A ferramenta traduz 
textos e ícones da pá-
gina eletrônica para a 
Língua Brasileira de Si-
nais (Libras), permitindo 
que pessoas com defi-
ciência auditiva tenham 
acesso a notícias e aos 
serviços disponíveis na 
plataforma.

A ação da Secretaria 
Municipal de Comu-
nicação contou com 
o aval da comunidade 
surda de Avaré, além da 

parceria com a SEDPD, 
que solicitou a implan-
tação do sistema.

Outras ações
Por meio da Biblio-

teca Braille Jairo Amo-
rim, a SEDPD também 
deu início neste ano ao 
desenvolvimento do 
projeto de Orientação e 
Mobilidade, inédito no 
município.

O objetivo é desen-
volver a autonomia e a 
independência de pes-
soas com cegueira.

Além disso, repre-
sentantes da secretaria 
estiveram em outubro 
no Instituto de Medici-
na Física e Reabilitação 
da Rede Lucy Montoro 
de Botucatu.

A proposta da visita 

foi conhecer o espaço 
onde os usuários da pas-
ta são atendidos, além 
de fortalecer o vínculo 
entre as instituições.

Diante da retomada 
das atividades, a pasta 
concluiu o ano com a 

participação de assisti-
dos no Festival Paralím-
pico realizado em São 
Paulo, organizado pelo 
Comitê Paralímpico 
Brasileiro (foto).

O evento contou 
com esportes adapta-

dos para crianças. Me-
lissa Vitoria Lamego de 
Brito, Olavo Ian Salo-
mão e Afonso Sanchez 
representaram Avaré 
nos jogos e brincadei-
ras que fizeram parte 
do festival.

Em 2021, a Estância 
Turística de Avaré foi 
contemplada com 360 
moradias populares 
por meio do programa 
estadual Nossa Casa.

O projeto da Compa-
nhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano 
(CDHU) prevê a constru-
ção de 12 torres habita-
cionais em uma área de 
150 mil metros quadra-
dos doada pelo municí-
pio. Cada prédio tem 4 
andares, totalizando até 
360 apartamentos.

Avaré foi contemplada com 360 moradias populares
Empreendimento está em fase de tramitação junto ao Governo Estadual

O convênio foi assi-
nado recentemente. O 
empreendimento está 
em fase de tramitação 
junto ao Governo Es-
tadual, que ainda não 
deu detalhes sobre o 
início da obra. 

Os imóveis terão 
2 dormitórios com 
45 metros quadrados 
de área útil (casas) e 
40 metros quadrados 
(apartamentos).

Parte das unidades ha-
bitacionais é destinada a 
preço social, ou seja, com 

valor reduzido em relação 
ao preço normal para fa-
mílias de baixa renda.

Novo residencial 
Famílias avareenses 

também receberam em 
março as chaves da casa 
própria no Residencial 
Água Branca III (foto). 

Com 179 moradias, 
o empreendimento 
da Menin Construtora 
contou com o apoio da 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, por 
meio da Secretaria de 
Obras e Habitação.

RETROSPECTIVA
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Após quase dois 
anos de restrições por 
conta da pandemia, a 
Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer come-
çou a retomar as ativi-
dades em 2021, sempre 
levando em considera-
ção as orientações das 
autoridades sanitárias. 

O ano foi iniciado 
com o anúncio da lo-
cação do Estádio Paulo 
Araújo Novaes, o que 
permitiu a realização de 
eventos esportivos. 

A pasta promoveu 
ainda em agosto a 1ª 

Secretaria de Esporte retomou
atividades no ano que termina
Campeonato de futebol e copa digital foram 
algumas das ações da pasta

Copa Thiago Engel de 
Futebol Digital, com 
premiação de R$ 1 mil 
para o vencedor (foto).

O evento homenageia 
Thiago Engel, conhecido 
no mundo dos games 
como Thiago Avaré, que 
tem importantes títulos 
no currículo.

Também foi retoma-
do o tradicional Cam-
peonato Municipal de 
Futebol, cuja final foi 
disputada em novem-
bro no campo do São 
Paulo Futebol Clube de 
Avaré. O título foi con-

quistado pelo América.  
Outra importante 

ação em 2021 foi a inau-
guração do Instituto Fu-
tebol de Rua, projeto so-
cial instalado no Centro 
Social Urbano (CSU) Dr. 
Públio Pimentel.

A iniciativa tem pa-
trocínio da empresa 
CTG Brasil e apoio da 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré. 

A pasta também re-
abriu as inscrições para 
as modalidades espor-
tivas oferecidas gratui-
tamente pela pasta. 

Futebol, basquete, 
judô, natação, futsal, 
karatê e handebol são 
algumas das aulas dis-

ponibilizadas para a 
população. 

Em 2021, atletas 
apoiados pelo Esporte 

também tiveram des-
taque em áreas como 
atletismo, natação, mo-
tocross e karatê. 

O Camping Muni-
cipal, ponto turístico 
que recebe visitantes 
de todo o país, ganhou 
novos banheiros em 
2021. 

A melhoria é um 
convênio entre a Se-
cretaria Municipal de 
Turismo e o Departa-
mento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos 
(Dadetur). 

Um novo parquinho 
também foi instalado 
no espaço em outubro. 
Voltado para crianças 

Turismo: ano é marcado por novidades no Camping Municipal
Confira as principais realizações da pasta em 2021  

de até 12 anos, o play-
ground conta com dois 
tipos de balanço, es-
corregador, gira-gira e 
gangorra.

Outra ação do Tu-
rismo foi a implantação 
de iluminação de Natal 
nos canteiros do Cam-
ping Municipal. 

A pasta também 
promoveu em 2021 o 
projeto “Monumentos 
de Avaré”, exposição de 
telas que retratam os 
principais pontos turís-
ticos da cidade.

A atração no Posto 

de Informação Turística 
(PIT) contou com obras 
do artista plástico Air-
ton Vieira, entre outros. 

Com a retomada 
gradual das atividades 
presenciais, o Turismo 
promoveu ainda 2ª Pe-
dalada Ecológica no 
Horto Florestal, que reu-
niu aproximadamente 
130 ciclistas de diversas 
cidades da região. 

A ação educativa or-
ganizada em parceria 
com a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente 
buscou incentivar o tu-

rismo na estância turís-
tica, além de conscienti-
zar sobre a importância 
da sustentabilidade. 
Iluminação de Natal 

O ano foi encerra-
do com a iluminação 
de Natal implantada 
pelo Turismo em alguns 
pontos da região cen-
tral de Avaré, como o 
Largo do Mercado. 

O Cristo Redentor, 
um dos cartões-postais 
da cidade, também foi 
iluminado pela primeira 
vez, afirma a pasta. 

Além disso, um le-

treiro com a frase “Boas 
festas” foi instalado no 
início da Avenida Pre-
feito Paulo Novaes, um 
dos principais acessos à 
cidade.

Além de embelezar 
a cidade, o projeto cria 
uma atmosfera especial 
para o público que fre-
quentou o comércio du-
rante o horário noturno. 
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O Fundo Social de 
Solidariedade terminou 
2021 com mais uma 
edição do tradicional 
Natal das Crianças. A 
atração havia sido sus-
pensa no ano anterior 
devido à pandemia do 
coronavírus.

O evento que dis-
tribuiu brinquedos a 
pequenos e pequenas 
previamente cadastra-
dos foi realizado no re-
cinto da Emapa no últi-
mo dia 19. 

A festa contou ain-
da com a presença do 
Papai Noel, que veio de 
paraquedas, e tirou fo-
tos com o público, para 
a alegria das crianças. 

Em parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Assistência e Desen-

Fundo Social encerra 
2021 com tradicional 
Natal das Crianças

Evento foi realizado no recinto da Emapa no 
último dia 19

volvimento Social (Se-
mads), o órgão assis-
tencial organizou duas 
importantes campa-
nhas durante o ano: Va-
cina Solidária e Adote 
Uma Família. 

A primeira teve como 
objetivo recolher alimen-
tos durante a vacinação 
contra a Covid-19. Já a 
iniciativa Adote Uma Fa-
mília teve como propos-
ta ajudar famílias caren-
tes por meio da doação 
de cestas básicas e leite 
durante a pandemia da 
Covid-19.

Em parceria com a 
Associação Beneficente 
Oncológica Voluntários 
de Avaré (Abova), foi 
realizada em outubro a 
carreata em alusão ao 
Outubro Rosa. 

Além de alertar so-
bre o câncer de mama, 
o evento arrecadou 
produtos de higiene fe-
minina e foi encerrado 
pelo espetáculo Vozes 
Femininas Avareenses 
no Cristo Redentor.  

Outra iniciativa de-
senvolvido em 2021 
pelo órgão assistencial 
é a campanha perma-
nente para arrecadação 
de móveis e material de 
construção.

O Fundo Social tam-
bém fez a entrega de 
cobertores, colchões e 
televisores, e criou um 
projeto para a doação 
de roupas aos mais ne-
cessitados, entre outras 
ações promovidas coti-
dianamente pelo órgão 
municipal. 

Parcerias fechadas 
pela Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré em 2021 garanti-
ram um incremento na 
segurança pública de 
Avaré. 

A mais recente ação 
é o site que disponibi-
liza imagens da região 
central da cidade, 24 
horas por dia. Acessível 
para qualquer cidadão, 
o serviço pode ser con-

Tecnologia garante 
mais segurança para 
turistas e avareenses
Região central agora é monitorada 24 horas 
por dia

ferido no www.avareca-
meras.com.br. 

Em setembro, a Ser-
vice Security já havia 
instalado câmeras em 
pontos estratégicos. 
Os locais foram defi-
nidos após um estudo 
promovido pela Polícia 
Militar (PM), parceira no 
projeto.   

O trabalho de moni-
toramento é executado 
pela empresa, que já 

supervisiona dezenas 
de prédios municipais, 
e mantém uma central 
de vídeo que funciona 
24 horas por dia. 

As imagens captu-
radas na região central 
são transmitidas para 
o 53º Batalhão de Po-
lícia Militar do Interior, 
sediado em Avaré. A 
proposta é auxiliar a 
PM no trabalho de vi-
gilância.
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Depois de quase dois 
anos sem eventos por conta 
da pandemia do coronaví-
rus, a Secretaria Municipal de 
Cultura reiniciou as ativida-
des presenciais em confor-
midade com as regras deter-
minadas pelas autoridades 
sanitárias. 

A retomada aconteceu 
em 17 de outubro com o 
espetáculo Vozes Femininas 
Avareenses. A apresentação 
musical no Cristo Redentor 
encerrou a carreata em alu-
são ao Outubro Rosa que a 
pasta havia promovido em 
parceria com o Fundo Social 
de Solidariedade e a Associa-
ção Beneficente Oncológica 
Voluntários de Avaré (Abova).

Mas a grande atração do 
ano aconteceu em novem-
bro. Organizado pela Cultu-
ra com recursos da Lei Aldir 
Blanc, o Vacina Cultural con-
tou com a apresentação de 
mais 160 artistas de Avaré. 

Com música, dança, teatro, 
circo, exposições, workshops e 
contação de histórias, a pro-
gramação gratuita foi distri-
buída entre o Centro Cultural, 
Concha Acústica, Parque Fer-
nando Cruz Pimentel (Emapa), 
Horto Florestal e o Largo São 
João.

“Além de mostrar todo o 
potencial artístico da cidade, 
o Vacina Cultural marcou a 
retomada dos eventos pro-
movidos pela pasta”, come-
morou a Cultura em balanço 
divulgado na época. 

Cultura comemora retomada 
das atividades presenciais
Pasta promoveu primeiros eventos após restrições impostas pela pandemia do coronavírus

Protocolos sanitários per-
maneceram obrigatórios du-
rante os quatro dias de even-
tos. 

A preparação para o Vaci-
na Cultural contou com um 
intenso trabalho realizado 
pela pasta nos meses ante-
riores. 

As etapas para a liberação 
do recurso federal incluíram 
reuniões com a classe artísti-
ca, aprovação de projeto de 
lei e cadastramento de pro-
fissionais da área.  

Outro evento realizado 
em 2021 foi a Feira Avareen-
se de Música Popular (Fam-
pop), suspensa no ano ante-
rior devido à crise sanitária. 

Realizado por uma pro-
dutora de Avaré, o festival 
musical – um dos mais im-
portantes do país – contou 
com o apoio da Cultura e foi 
integralmente transmitido 
pelo YouTube.

Avaré contou ainda com 
duas edições da Feira Popu-
lar do Livro realizadas no Lar-

go São João. Com centenas 
de títulos a preços acessíveis, 
o evento apoiado pela pasta 
teve como proposta garantir 
o acesso de todos à leitura. 
Do virtual para o presen-

cial 
Com a ampliação da vaci-

nação contra a Covid-19, a Se-
cretaria Municipal de Cultura 
retomou as aulas presenciais 
das Oficinas Culturais “José 
Reis Filho” e do Projeto Guri, 
parceria entre município e Go-
verno Estadual, sempre obser-

vando os protocolos sanitários 
vigentes. 

O ano de 2021 foi en-
cerrado com uma série de 
atrações gratuitas para toda 
a família, incluindo a Cantata 
de Natal e a descida do Papai 
Noel na tirolesa, ambos reali-
zados na praça do Santuário 
Nossa Senhora das Dores. 

A grade natalina incluiu 
ainda teatro, presépio na Casa 
de Artes e Artesanato e mú-
sica ambiente no Largo São 
João, entre outros eventos.
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O ano de 2021 foi 
marcado pelos inves-
timentos da Prefeitura 
da Estância Turística de 
Avaré na ampliação da 
Frota Municipal. 

O período foi inicia-
do com a aquisição de 
um caminhão-pipa 0 km 
com capacidade para 8 
mil litros de água. 

O veículo equipado 
com mangueira pressu-
rizada é empregado na 
limpeza de vias públicas 
e no abastecimento de 
moradias de famílias 
em situação de vulne-
rabilidade. 

Além disso, a Secre-
taria Municipal de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social (Semads) 
adquiriu dois veículos 
que foram destinados 
ao Serviço de Acolhi-
mento Institucional 
para Crianças e Ado-
lescentes, que presta 
apoio em caso de risco 
à integridade de jovens. 

Investimento na ampliação da
Frota Municipal é mantido em 2021
Assistência Social, Educação 
e Turismo foram alguns dos 
setores beneficiados

Outra conquista de 
2021 foi o veículo recebi-
do pelo Procon de Avaré. 
Essa é a primeira vez que 
o órgão que atua em 
defesa do consumidor 
passa a contar com carro 
próprio, informou o se-
tor na época. 

Já a Secretaria Mu-
nicipal de Educação 
adquiriu uma Van com 
16 lugares que atende 
a equipe pedagógica 
em viagens para for-
mação e capacitações, 
além de ser empregada 
em outras demandas. 
Outra aquisição foi um 
caminhão tipo baú para 
uso do Almoxarifado da 
pasta. 

A Secretaria de Pla-
nejamento e Transpor-
te, por sua vez, adqui-
riu duas picapes em 
momentos distintos de 
2021 para incrementar o 
trabalho de fiscalização 
de obras no município. 

Outro setor que re-

forçou sua frota foi a 
Secretaria Municipal de 
Turismo. A pasta investiu 
na compra de um trator 
traçado para a manuten-
ção do Camping Munici-
pal e do Balneário Costa 
Azul. A Represa Jurimirim 
é o principal cartão-pos-
tal da Estância Turística 
de Avaré. 

O ano de 2021 foi 
encerrado com a com-

pra de um veículo 0 km 
pela Secretaria Munici-
pal da Saúde. O veícu-
lo com sete lugares foi 
destinado ao Centro de 
Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST). 

O órgão presta assis-
tência técnica a 17 muni-
cípios, atendendo a so-
licitações do Ministério 
da Saúde e do Ministério 
Público do Trabalho, en-

tre outros órgãos.
Bombeiros

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré 
fez ainda novos inves-
timentos no Corpo de 
Bombeiros da cidade.

Foram adquiridas 
mangueiras de alta 
pressão e produtos 
para a geração de es-
puma usada no com-
bate a incêndios de alta 

complexidade, totali-
zando R$ 150 mil.

No ano anterior, a 
corporação teve sua 
frota reforçada por 
mais um veículo adqui-
rido pelo Executivo.

Foram investidos na 
época mais de R$ 750 
mil na compra de um 
caminhão auto-bomba 
com capacidade para 4 
mil litros de água.
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A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré 
promoveu novos inves-
timentos em infraestru-
tura durante o ano de 
2021.

O primeiro semestre 
foi caracterizado pelo 
início da pavimentação 
da Avenida Doutor An-
tonio Sylvio da Cunha 
Bueno, atualmente 
em andamento, e pela 
continuidade do asfal-
tamento em ruas do 
Loteamento Terras de 
São José. 

O município tam-
bém concluiu a pavi-
mentação da Avenida 
Vereador Paulo Lopes 
Ward. Ligada ao Túnel 
Milton Monti, a via fa-
cilitou o acesso entre 
os bairros Vila Martins, 
Plimec e Água Branca, 
desafogando o trânsito 
e promovendo a inte-
gração da região. 

Já as ruas da Vila Es-
perança foram integral-

Prefeitura de Avaré promove novos 
investimentos em infraestrutura
Pavimentação, recapeamento e construção de escola foram algumas das ações em 2021

mente recapeadas pela 
Prefeitura, bem como 
um longo trecho da 
Avenida João Victor de 
Maria. 

Também foram pavi-
mentadas as ruas Mário 
Milanello, localizada no 
Parque Santa Elizabeth, 
e João Cruz, no Jardim 
Presidencial. 

Foi iniciada ainda a 
pavimentação de um 
trecho da Avenida Do-
mingos Leon Cruz, lo-
calizada no Jardim San-
ta Mônica. 

No momento, o em-
preendimento está em 
fase de desapropriação 
judicial e será reiniciado 
assim que a etapa for 
concluída. 

O município tam-
bém deu início à cons-
trução de um novo lago 
ornamental ao lado do 
Bertha Bannwart, que 
tradicionalmente recebe 
torneios de pesca reali-
zados pelo município.  

O projeto em execu-
ção contempla pista de 
caminhada, quiosques, 
jardinagem e ilumina-
ção em torno do novo 
e do antigo lago. 

Outra obra de des-
taque foi a remoção do 
terminal urbano de ôni-
bus então localizado na 
Avenida Major Rangel, 
que causava o estran-
gulamento do trânsito 
em uma das avenidas 
mais importantes da 
cidade. 

O projeto da Secre-
taria de Planejamento 
e Transporte em an-
damento prevê a ins-
talação de pontos de 
ônibus ao longo da via, 
além do uso do termi-
nal urbano localizado 
junto à rodoviária. 

Mudanças na de-
marcação viária tam-
bém foram ações da 
pasta desenvolvidas em 
2021. Foram instalados 
semáforos no cruza-

mento da Rua Domi-
ciano Santana e Aveni-
da Major Rangel, bem 
como novas placas. 

Já a sinalização foi 
alterada com o objetivo 
de melhorar o trânsi-
to na região central de 
Avaré. 

A zona rural tam-
bém foi beneficiada. 
Por meio de parceria 
com a Fazenda Mila-
gros, a Prefeitura con-
cluiu a pavimentação 
de um trecho da estra-
da vicinal AVR 040/169.

Além de melhorar o 
acesso às propriedades 
e a um empreendimen-
to imobiliário na região, 
o objetivo é facilitar o 
escoamento da produ-
ção agrícola. 

Outra grande obra 
de 2021 já está na fase 
final. É a escola muni-
cipal Professora Maria 
Pierina Domiciano Sil-
vestre, que terá capa-
cidade para atender 

aproximadamente 700 
alunos. 

Com área total de 
2.966,79 metros qua-
drados, a unidade 
aguarda apenas ajustes 
técnicos para ser inau-
gurada pela adminis-
tração municipal. 

Já as obras da Arena 
de Eventos continuam 
a todo vapor no recin-
to da Emapa. Convênio 
com o Departamento 
de Apoio ao Desenvol-
vimento das Estâncias 
do Estado de São Paulo 
(Dadetur), o espaço terá 
capacidade para 40 mil 
pessoas, um dos maio-
res do país. 

Manutenção
Por meio da Secre-

taria Municipal de Ser-
viços, a Prefeitura man-
teve ainda em 2021 um 
cronograma perma-
nente de manutenção 
da infraestrutura urba-
na e rural de Avaré.   

Isso incluiu a execu-

ção da Operação Tapa-
-buracos em todas as 
regiões da cidade, bem 
como capina, limpe-
za de áreas públicas e 
recuperação de estra-
das rurais, entre outras 
demandas específicas 
como a limpeza no 
lago ornamental Berta 
Bannwart.   

Pontes localizadas 
na zona rural também 
foram revitalizadas. En-
tre elas a Ponte Inglesa, 
localizada no bairro ru-
ral Andrada e Silva. 

Visitada por turistas 
e utilizada por mora-
dores da localidade, a 
estrutura instalada por 
volta de 1895 sobre o 
Rio Novo fez parte do 
leito da antiga Estrada 
de Ferro Sorocabana.  

A Secretaria de Servi-
ços instalou ainda duas 
novas pontes de ma-
deiras nos bairros rurais 
Pedra Preta e Tameiros, 
entre outras ações. 



Educação: reinício das aulas 
presenciais marca ano que termina  
Confira as principais realizações da pasta em 2021

O ano de 2021 foi mar-
cado pelo retorno das aulas 
presenciais na Rede Muni-
cipal de Ensino, que come-
çou de maneira opcional em 
agosto e passou a ser obriga-
tório a partir de novembro. 

A decisão da Secretaria 
Municipal da Educação levou 
em consideração todos os 
protocolos sanitários estabe-
lecidos pelas autoridades sa-
nitárias, garantindo a segu-
rança de alunos, professores 
e funcionários.

Já em abril foi a vez da 
pasta anunciar uma impor-
tante conquista: Avaré havia 
zerado a fila de espera para 
vagas em creches munici-

pais, um problema histórico 
herdado pela atual adminis-
tração. 

O setor ainda registrou 
em 2021 aumento na sua 
aprovação de acordo com a 
pesquisa divulgada pelo Ind-
sat (Indicadores de Satisfa-
ção do Serviço Público). 

Outro destaque foi o Cen-
tro Pedagógico e Adminis-
trativo da Educação Especial 
(CPAEE). Criado em fevereiro, 
o órgão em fase de implan-
tação é responsável pela in-
clusão escolar de crianças 
com deficiência de Avaré. 

Além de resultados já visí-
veis no âmbito da Educação 
Especial, o CPAEE virou re-

ferência para técnicos de ci-
dades como Jaú e Iaras, que 
estiveram no espaço para co-
nhecer a experiência. 

O departamento localiza-
do na escola municipal Vitor 
Lamparelli ainda intermediou 
a instalação de placas em 
Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) em departamen-
tos municipais, entre outras 
ações. 

Além disso, a Educação 
disponibilizou kit-escolar 
para aproximadamente 8 mil 
alunos do Maternal 2 (cre-
che), Educação Infantil (Etapa 
1 e 2), Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA). 

Houve ainda a aquisição 
de material de apoio, dando 
o suporte pedagógico ne-
cessário para atender crian-
ças de toda a rede.

A pasta ofereceu até o 
fim do ano letivo a platafor-
ma digital “Estude em Casa” 
como complemento e ajuda 
a aqueles que não puderam 
frequentar as aulas em razão 
de comorbidades. 

Já os profissionais da Arte 
Educação organizaram a pri-
meira edição do Prêmio Lúcia 
Braga, concurso de desenho 
que marca o encerramento 
da Semana Pintora Djanira, a 
mais importante artista ava-
reense. 

Os alunos vencedores fo-
ram anunciados em novem-
bro. O prêmio homenageia a 
arte-educadora que morreu 
em abril devido a complica-
ções causadas pela Covid-19.

O setor também promo-
veu capacitações para pro-
fessores e servidores, além 
de outras ações administrati-
vas que fazem parte da roti-
na da pasta.

A Secretaria também con-
cluiu e iniciou reformas em 
algumas unidades escolares 
e criou o Regimento Escolar 
Comum, ferramenta que aju-
da na organização adminis-
trativa, didática, pedagógica 
e disciplinar das unidades.
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Avaré passou a con-
tar com mais um equi-
pamento social em 
2021: o Centro de Con-
vivência do Idoso (CCI) 
Evaristo Garcia Pereira 
situado no Conjun-
to Habitacional Duílio 
Gambini. 

Inaugurado pelo vi-
ce-governador Rodrigo 
Garcia, o CCI é uma par-
ceria entre o Governo 
Estadual e a Prefeitura 
da Estância Turística de 
Avaré, através da Se-
cretaria Municipal de 
Assistência e Desen-
volvimento Social (SE-
MADS). 

No momento, o ór-
gão está cadastrando 

Avaré ganhou Centro de Convivência do Idoso em 2021
Confira outras ações da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

usuários para iniciar 
as atividades em 2022. 
O CCI homenageia o 
ex-vereador e comer-
ciante popularmente 
conhecido como Eva-
risto Prazer. O apeli-
do é uma referência à 
forma como ele costu-
mava cumprimentar as 
pessoas. 

Além disso, a SE-
MADS deu continui-
dade em 2021 a cam-
panhas e palestras por 
meio do Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social (CRAS).  

Outra ação foi a 
Campanha Vacina So-
lidária realizada em 
parceria com o Fundo 

Social, que recolheu 
alimentos para os mais 
necessitados. 

O último balanço 
divulgado registrava 
quase 4 mil quilos de 
alimentos doados pela 
população nos pontos 
de vacinação contra a 
Covid-19. 

A parceria gerou 
ainda a campanha Ado-
te uma Família, criada 
com o objetivo de es-
tabelecer uma rede de 
pessoas e empresas do 
bem para ajudar famí-
lias carentes durante a 
pandemia da Covid-19.

Por meio do Centro 
de Referência Especia-
lizado de Assistência 

Social (CREAS) e da 
Casa de Passagem, a 
SEMADS ainda inten-
sificou as ações para 
garantir os direitos de 
pessoas em situação de 
rua durante o inverno, 
bem como diante da 
pandemia do novo co-
ronavírus.

Outra ação foi a re-
tomada das atividades 
presenciais nas entida-
des socioassistenciais 
que têm parceria com 
o município. Todos os 
protocolos sanitários 
foram observados du-
rante o processo, res-
salta a pasta. 

O ano de 2021 foi 
encerrado com o anún-
cio do aumento de 10% 
no repasse do municí-
pio a essas instituições 
que atendem men-
salmente mais de 800 
pessoas em Avaré, in-
cluindo crianças, jovens 
e idosos. 

RETROSPECTIVA

A capacitação de 
mão de obra foi uma 
preocupação para a 
Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio, 
Ciência e Tecnologia 

Indústria e Comércio investiu na
capacitação de mão de obra
Cursos gratuitos foram oferecidos a trabalhadores e empreendedores  

durante 2021.   
Foram disponibiliza-

das vários cursos para 
trabalhadores e empre-
endedores por meio de 
parcerias com a iniciati-

va privada, Associação 
Comercial, Industrial e 
Agropecuária de Avaré 
(ACIA), SENAI, SEBRAE 
e governos estadual e 
federal. 

Informática, cos-
tura, solda industrial, 
confeitaria, recursos 
humanos, almoxarife, 
polimento automotivo 
e boas práticas na ma-
nipulação de alimentos 
foram alguns dos te-
mas contemplados. 

Em agosto, os par-
ticipantes dos cursos 
“Seja um eletricista pro-
fissional” e “Fabrique 
e venda sobremesa e 
bolo no pote” recebe-
ram o certificado du-
rante solenidade reali-
zada Casa do Cidadão.  

A pasta também con-
tratou capacitações nas 
áreas de segurança em 
altura, segurança em ins-
talações elétricas e insta-
lador de ar-condicionado, 
as quais foram ministra-
das gratuitamente para 
os participantes.  

Outra inovação foi 
a criação em julho do 
Centro de Atendimento 
ao Trabalhador e Em-
preendedor (Cate). 

Em processo de im-
plantação, o órgão li-
gado à pasta tem o ob-
jetivo de fazer a ponte 

entre empresas e traba-
lhadores, cadastrar usu-
ários e disponibilizar 
serviços como a elabo-
ração de currículo. 

Convênio com a 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, o 
Banco do Povo Paulis-
ta disponibilizou ainda 
uma linha de crédito 
emergencial para os 
setores mais afetados 
pela pandemia do co-
ronavírus, como bares, 
restaurantes, acade-
mias, salões de beleza 
e produção de eventos. 
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Avaré testemunhou 
a chegada de um gran-
de empreendimento 
em 2021: a granja da 
empresa Raiar Orgâni-
cos.  

Uma das maiores do 
ramo, a expectativa é 
que a Raiar se transfor-
me na maior produtora 
de ovos orgânicos do 
Brasil após o início dos 
trabalhos, com a cria-
ção de quase 1 milhão 
de galinhas caipiras.

A instalação da em-
presa contou com o 
apoio da Prefeitura da 
Estância Turística de 
Avaré, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Agricultura e Abasteci-
mento.

Localizado na região 
do bairro Ponte Alta, o 

Gigante do ramo de orgânicos 
instalou granja em Avaré em 2021
Parceria que trouxe segurança para a zona rural também foi destaque

empreendimento dis-
tribuído em 172 hecta-
res deve gerar centenas 
de empregos diretos e 
indiretos.
Evento internacional 

A empresa, aliás, 
realizou em dezembro 
um fórum internacional 
sobre grãos orgânicos. 
Produtores rurais, pes-
quisadores e interessa-
dos em agricultura or-
gânica participaram do 
evento inédito.  

Avaré também foi 
palco neste ano do Em-
pretec Rural, outra par-
ceria com a Agricultura. 
Voltado para empresá-
rios e empreendedo-
res do agronegócio, o 
programa do Sebrae 
foi uma oportunidade 
para quem almeja am-

pliar a produtividade e 
aprimorar a gestão dos 
negócios.

A Estância Turística 
de Avaré também foi 
sede do I Circuito Es-
tadual de Capacitação 
Sanitária para Controla-
dores de Javali do Esta-
do de São Paulo.

O treinamento reali-
zado pela Defesa Agro-
pecuário do Estado de 
São Paulo reuniu apro-
ximadamente 100 par-
ticipantes na Associa-
ção dos Policiais Civis 
de Avaré (AFPCA).
Segurança no campo 

Outro setor que teve 
destaque em 2021 foi 
a segurança. Parceria 
entre Polícia Militar, 
Prefeitura de Avaré, 
comunidade, Coorde-

nadoria de Desenvolvi-
mento Rural Sustentá-
vel (CDRS) e Sindicato 
Rural de Avaré, o proje-
to Campo Seguro  - Vi-
zinhança Solidária vem 
reduzindo os índices de 
criminalidade na zona 
rural da estância turís-
tica. 

Mais de 800 pro-
priedades rurais estão 
cadastradas em grupos 
de WhatsApp que pos-
sibilitam a comunica-
ção entre moradores e 
a PM.

O resultado positi-
vo chamou a atenção 
da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do 
Estado de São Paulo 
(FAESP).

Em julho, integran-
tes do 53º Batalhão de 

Polícia Militar do Inte-
rior de Avaré e da Patru-
lha Rural apresentam o 
projeto para a entidade.  

A presidência da 
FAESP informou na 
ocasião o desejo de so-
licitar ao Governo Esta-
dual a implantação do 
projeto em todo o terri-
tório paulista, tendo em 
vista a iniciativa bem-
-sucedida desenvolvida 
em Avaré.

Outras ações 
A Secretaria Muni-

cipal de Agricultura e 
Abastecimento também 
concluiu a reforma do 
Mercado Municipal, o 
que permitiu a obtenção 
do Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros. 

A pasta ainda pro-
moveu a revitalização 

de estradas rurais e de 
pontes na zona rural 
em parceria com a Se-
cretaria Municipal de 
Serviços. 

Além de oferecer 
serviço de castração 
gratuita de cães e gato 
mediante agendamen-
to na Clínica Veterinária 
Municipal, a Secretaria 
Municipal da Agricul-
tura e Abastecimento 
deu início ao cadastra-
mento de propriedades 
rurais que possuem ca-
choeiras com potencial 
turístico.

A proposta é fo-
mentar o turismo rural 
por meio da criação da 
Rota Turística do Verde, 
da Água e do Sol, alian-
do geração de renda e 
preservação ambiental. 

RETROSPECTIVA
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Em 2021, a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
deu continuidade a diversas 
ações voltadas à sustentabili-
dade e à conscientização das 
novas gerações. 

O ano teve início com o 
projeto Adote uma Caneca, 
cujo objetivo é incentivar a 
substituição de copos plásti-
cos descartáveis por canecas 
individuais duráveis em todos 
os departamentos municipais. 

Já um projeto em parceria 
com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) 
implantou uma horta orgâni-
ca no Horto Municipal, onde 
também foi realizado um 
curso sobre compostagem. 

Outra ação foi o processo 
de restauração da Nascente 
Modelo. Parte da microba-
cia hidrográfica do Ribeirão 
Lajeado, responsável pelo 
abastecimento da cidade, 
o espaço é utilizado para a 
educação ambiental.

A pasta também disponi-
bilizou no site oficial (avare.
sp.gov.br) uma cartilha on-li-
ne sobre arborização urbana. 

O material traz informa-
ções sobre espécies adequa-
das para o plantio em calça-
das, esclarece dúvidas sobre 
podas e aborda a impor-
tância da arborização para a 
qualidade de vida, entre ou-
tros pontos.

Meio Ambiente buscou
conscientizar novas gerações
Educação Ambiental foi o foco das ações da pasta em 2021

Educação ambiental 
Já alunos da Rede Muni-

cipal de Ensino participaram 
de diversas atividades duran-
te o ano. Um dos projetos 
levou crianças para conhecer 
o projeto de combate às ero-
sões desenvolvido pelo Meio 
Ambiente. 

Palestra sobre prevenção 
a incêndios, discussão sobre 
coleta seletiva e o plantio 
de mudas nativas no Horto 
Florestal foram algumas das 
iniciativas desenvolvidas com 
a participação de estudantes. 

Esta última marcou o lan-
çamento do programa QR 
Árvore, que gradativamen-
te será implantado em todo 
município. O recurso permite 
a identificação de turmas e 
educadores que participa-
ram do reflorestamento. 

Ainda dentro da propos-
ta de conscientização, foram 
instalados papa-pilhas na 
sede da pasta e na Casa do 
Cidadão, órgão que disponi-
biliza uma série de serviços à 
população.

Os recipientes são utiliza-
dos para acondicionar pilhas 
e baterias usadas. Poste-
riormente, os componentes 
serão encaminhados para o 
descarte correto.

Outras ações 
A pasta ainda promoveu 

audiência pública para a atu-

alização do Plano Municipal 
de Gerenciamento de Re-
síduos Sólidos e renovou a 
parceria com o Instituto Flo-
ravida, que promove a reabi-
litação de espécies nativas. 

Avaré também ganhou 
mais um piloto de Floresta 
Urbana, que destaca a im-
portância da arborização 
para a qualidade de vida.

O novo ponto está locali-
zado no loteamento Vila Su-
íça, situado próximo ao Par-
que de Exposições Fernando 
Cruz Pimentel (Emapa), pon-

to turístico que dá acesso ao 
centro do município.

Já os servidores da Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente participaram de 
uma capacitação anual sobre 
corte e poda de árvores, que 
acontece desde 2019.   

A pasta também deu con-
tinuidade à parceria com a 
empresa Copróleo, cujo ob-
jetivo é assegurar a destina-
ção ecologicamente correta 
do óleo de cozinha usado. 
Outras escolas municipais 
receberam coletores de resí-

duo, além do próprio Horto 
Florestal.

Com a retomada gradual 
das atividades, o Meio Am-
biente promoveu ainda 2ª 
Pedalada Ecológica no Horto 
Florestal, que reuniu aproxi-
madamente 130 ciclistas de 
diversas cidades da região. 

A ação educativa organi-
zada em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Turis-
mo buscou incentivar o uso 
da bicicleta, meio de loco-
moção que não emite gases 
causadores do efeito estufa.

RETROSPECTIVA
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LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 171/2021 – Processo nº 302/2021
Fica adjudicado as Empresas CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 
EPP (LOTES 01 E 10), RCJR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
EPP (LOTES 02, 05, 14, 19 E 20), CR SERVICE E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS E PEÇAS EM GERAL EIRELI ME (LOTES 03 E 17), 
RC MOREIRA SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 
(LOTES 04, 13, 15 E 22), CAROLINA SCURO ANDRADA TEIXEI-
RA ME (LOTE 06), AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 
LTDA EPP (LOTES 07 E 18), CHAGURI AUTOMOTIVA EIRELI ME 
(LOTE 08), STAR TRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS MÁQUINAS 
E SERVIÇOS LTDA (LOTS 09 E 16), AUTO MECÂNICA AJS RI-
BEIRÃO PIRES EIRELI ME (LOTES 11, 12 E 21), objetivando o 
registro de preços para eventual aquisição futura de peças e aces-
sórios para veículos, máquinas e equipamentos para a frota muni-
cipal. Adjudicado em: 14/12/2021.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de 
Serviços 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 as empresas CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP 
(LOTES 01 E 10), RCJR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EPP 
(LOTES 02, 05, 14, 19 E 20), CR SERVICE E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS E PEÇAS EM GERAL EIRELI ME (LOTES 03 E 17), 
RC MOREIRA SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 
(LOTES 04, 13, 15 E 22), CAROLINA SCURO ANDRADA TEIXEI-
RA ME (LOTE 06), AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 
LTDA EPP (LOTES 07 E 18), CHAGURI AUTOMOTIVA EIRELI ME 
(LOTE 08), STAR TRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS, MÁQUI-
NAS E SERVIÇOS LTDA EPP (LOTS 09 E 16), AUTO MECÂNICA 
AJS RIBEIRÃO PIRES EIRELI ME (LOTES 11, 12 E 21), referente 
ao registro de preços para eventual aquisição futura de peças e 
acessórios para veículos, máquinas e equipamentos para a frota 
municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 171/2021 – Processo 
nº. 302/2021. Homologado em: 14/12/2021.

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 as 
empresas F EQUIPAMENTOS LTDA ME (LOTE 01), ALEXANDRE 
AUGUSTO VIANTE ME (LOTE 02) E INDREL INDÚSTRIA DE 
REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA (LOTE 03), referente a 
aquisição de equipamentos para a Clínica Veterinária Municipal, 
relativa ao Pregão Eletrônico n° 236/21 – Processo n° 401/21. Ho-
mologado em: 07/12/2021.

Olívia Perrone Cazo – Comandante do Posto de Bombeiros da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas 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 MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI (item 
02), objetivando aquisição de Viaturas para o Corpo de Bombeiros 
de Avaré, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 270/21 – Processo nº. 
462/21. Homologado em: 28/12/2021.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 092/2021 – Processo nº. 475/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa COMER-
CIAL TATUAPÉ SOLUÇÕES LTDA, no valor total de R$ 229.450,00 
(duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), obje-
tivando a contratação de empresa responsável pelo fornecimento 
de seringas descartáveis 1ml e agulhas hipodérmicas 25x6, para 
atendimento ao enfrentamento ao COVID-19, com fulcro no artigo 
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 20 de dezembro de 2.021 – Roslindo Wilson Machado – Secre-
tário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº.171/2021 – Processo nº. 302/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP
Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento)
Detentora: RC MOREIRA SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA ME
Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento)
Detentora: CAROLINA SCURO ANDRADA TEIXEIRA
Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento)
Detentora: CHAGURI AUTOMOTIVA EIRELI ME
Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento)
Detentora: CR SERVICE E COMÉRCIO DE PRODUTOS E PE-
ÇAS EM GERAL EIRELI ME
Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento)
Detentora: AUTO MECÂNICA AJS RIBEIRÃO PIRES EIRELI ME
Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento)
Detentora: STAR TRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS, MÁQUINAS 
E SERVIÇOS LTDA EPP
Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento)
Detentora: RCJR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EPP
Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento)
Detentora: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP
Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de peças 
e acessórios para veículos, máquinas e equipamentos para a frota 
municipal
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 14/12/2021

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 092/2021 – Processo nº. 475/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMERCIAL TATUAPÉ SOLUÇÕES LTDA
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fornecimento 
de seringas descartáveis 1ml e agulhas hipodérmicas 25x6, para 
atendimento ao enfrentamento ao COVID 19
Valor Global: R$ 229.450,00 (duzentos e vinte e nove mil, quatro-
centos e cinquenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/12/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 270/21 – Processo nº. 462/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTA-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI
Objeto: Aquisição de Viaturas para o Corpo de Bombeiros de Avaré
Valor Global: R$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 28/12/2021

TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2.020 – PROCESSO N° 
034/2.020 (Contrato n° 062/2.020), fica aditado o valor de R$ 
25.104,64 (vinte e cinco mil e cento e quatro reais e sessenta e 
quatro centavos) com a empresa CONSTRUTORA ALPHA VITÓ-
RIA LTDA, o que equivale a aproximadamente 0,74% (zero vírgula 
e setenta e quatro por centos) do total do contrato, objetivando o 
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra 
para a execução da construção da escola de Ensino Fundamental 
na Avenida Carlos Ramires, s/n, Avaré/SP. Assinatura do Termo 
Aditivo: 16/12/2.021.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 019/18 – PROCESSO N° 476/18 (Contrato n° 
615/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa MATSERV COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP, ob-
jetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e 
mão de obra para execução da construção da Arena de Eventos 
no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel, através do 
convênio DADE/TUR n° 177/2017 – Processo n° 249/2017; DADE/
TUR n° 010/2016 – Processo n° 276/165; DADE/TUR n° 055/2016 
– Processo n° 220/15 e DADE/TUR n° 162/2018 – Processo n° 
141/2018, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 13 
de outubro de 2.022. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal 
de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato, na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 003/2020 – PROCESSO N° 034/2020 (Contrato 
n° 062/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 

de Avaré e a empresa CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA, 
objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos 
e mão de obra para execução da construção da Escola de Ensino 
Fundamental na avenida Carlos Ramires, s/n, com prorrogação do 
prazo de vigência contratual até 06 de fevereiro de 2.022. Josiane 
Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de Educação 
da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 051/2021 – PROCESSO N° 252/2021 (Contrato n° 
114/2021), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa INSTITUTO EDUCAÇÃO DOM SAÚDE, obje-
tivando a contratação de empresa responsável pelos plantões mé-
dicos de urgência e emergência no Pronto Socorro Municipal, com 
prorrogação do prazo de vigência contratual até 11 de março de 
2.022, no valor global de R$ 1.593.000,00 (hum milhão, quinhentos 
e noventa e três mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato, na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 194/18 – PROCESSO Nº 552/18 (Contrato nº 020/19), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a 
empresa E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, objetivando 
a prestação de serviços informatizados de Gestão Pública, englo-
bando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treina-
mento, customização, migração, conversão do banco de dados do 
sistema legado para o novo sistema, adequação, suporte técnico, 
atualização tecnológica e assistência dos sistemas informatizados 
de Gestão Pública, com prorrogação do prazo de vigência contra-
tual até 22 de janeiro de 2.023, no valor global de R$ 745.262,64 
(Setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois re-
ais e sessenta e quatro centavos). Ronaldo Adão Guardiano – Se-
cretário Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 144/19 – PROCESSO Nº 331/19 (Contrato nº 
419/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa NETSTYLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN-
FORMÁTICA LTDA, objetivando a prestação de serviços no setor 
de tecnologia da informação, de locação de conexão em fibra óp-
tica, com prorrogação do prazo da vigência contratual até 31 de 
dezembro de 2.022, no valor global de R$ 220.080,00 (Duzentos 
e vinte mil e oitenta reais). Ronaldo Adão Guardiano – Secretário 
Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2021– PROCESSO Nº 371/2021
Considerando a solicitação da Secretaria Do Meio Ambiente de 
adequação na Cláusula Segunda, do Contrato n° 196/2021 os atos 
praticados por este setor deverão ser rerratificados e assinados pe-
las partes, conforme segue:
Onde se lia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com o pagamento do referido objeto está previsto na 
seguinte dotação Orçamentária:
12.01.18.541.6006.2224.3.3.90.00.1343
Agora se leia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com o pagamento do referido objeto está previsto na 
seguinte dotação Orçamentária:
12.01.18.541.6006.2224.3.3.90.00.1342
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO os lotes 01 e 02 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
256/21 – PROCESSO Nº. 437/21, objetivando Registro de Preços 
para futura aquisição de equipamentos e mobiliários para atender 
todas as Unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educa-
ção, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 
21/12/2021. Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária 
Municipal de Educação.

Fica REVOGADO o item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 270/21 
– PROCESSO Nº. 462/21, objetivando aquisição de Viaturas para 
o Corpo de Bombeiros de Avaré, conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribu-
nal Federal. Revogado em: 20/12/2021. Olívia Perrone Cazo – Co-
mandante do Posto de Bombeiros da Estância Turística de Avaré.
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TERMO DE SUPRESSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 265/2021 – PROCESSO Nº 449/2021 
(Contrato n° 236/2021) fica suprimido o valor de R$ 21.806,00 
(vinte e um mil, oitocentos e seis reais) com a empresa EDSON 
CARDOSO ROCHA INFORMÁTICA ME, o que equivale a apro-
ximadamente 14,80% (catorze vírgula oitenta por cento) do total 
do contrato, objetivando o fornecimento de licenças de 48 meses 
para solução de antivírus corporativo para toda a municipalidade e 
contratação de serviço de implantação e treinamento da solução. 
Assinatura do Termo de Supressão: 22/12/2021.

NOTIFICAÇÃO Nº 210/2021
À Empresa INFOMED GESTÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS MÉDI-
COS EIRELI
Referente a Concorrência Pública n° 008/2020 – Processo n° 
120/2020 – Contrato n° 190/2020
Considerando Parecer Jurídico que indefere o recurso apresentado 
pela Contratada;
Considerando que o referido Parecer Jurídico opina pelo prosse-
guimento penalização, com a retenção de possíveis créditos que a 
Contratada possa a ter a receber;
Considerando Parecer Jurídico que opina pela continuidade da 
aplicação da sanção de multa, no valor de R$ 658.812,00 (seiscen-
tos e cinquenta e oito mil, oitocentos e doze reais);
Fica a empresa INFOMED GESTÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS 
MÉDICOS EIRELI, NOTIFICADA, para que, proceda ao recolhi-
mento da multa no valor de R$ 658.812,00 (seiscentos e cinquenta 
e oito mil, oitocentos e doze reais), conforme parecer jurídico e auto 
de infração. Informando ao Departamento de Licitações, as medi-
das adotadas;
Observação: A via dos pareceres jurídicos e demais anexos, que 
integram esta notificação está disponível para retirada da empre-
sa no Departamento de Licitação, sito na Praça Juca Novaes, n° 
1.169 – Avaré/SP.
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O combate ao coronavírus 
foi a principal ação da Secre-
taria Municipal da Saúde du-
rante 2021. Graças à vacinação 
em massa contra a Covid-19 
coordenada pela pasta, Avaré 
termina o ano com índices es-
táveis depois de um primeiro 
semestre difícil.  

A vacinação teve início 
em janeiro. Desde então, as 
equipes da Saúde vem traba-
lhando incansavelmente para 
que a vacina chegue a todos 
os públicos contemplados.   

Além da vacinação em 
postos, foi montado um drive-
-thru no recinto da Emapa nas 
primeiras etapas para agilizar 

RETROSPECTIVA

Saúde: vacinação em massa contra a
Covid traz esperança de dias melhores
Combate ao coronavírus foi principal ação da pasta em 2021

o atendimento e garantir a se-
gurança dos munícipes, princi-
palmente dos idosos. 

Além disso, Vigilância Epi-
demiológica disponibilizou 
o imunizante em horários 
noturnos e aos finais de se-
mana na tentativa de chegar 
ao maior número possível de 
pessoas e diminuir o número 
de faltosos.  

Outra ação foi a transfe-
rência do Ambulatório de 
Síndrome Respiratória para a 
Brabância, facilitando o aces-
so de pacientes com suspeita 
de Covid-19 e desafogando 
a demanda no Pronto Socor-
ro Municipal. 

Até o fechamento des-
ta edição, Avaré registrava 
89,21% da população com o 
ciclo vacinal iniciado. Apesar 
dos avanços, a Saúde reco-
menda que as pessoas conti-
nuem adotando regras como 
distanciamento, uso de más-
cara e higienização de mãos 
com álcool em gel. 
Veículo com acessibilidade 

Em julho, a Saúde anun-
ciou que uma Van utilizada 
para o transporte de pacien-
tes havia sido equipada com 
plataforma para cadeirantes.  

Foi a primeira vez que 
um coletivo daquele porte 
ganhou acessibilidade, infor-

mou o setor na ocasião. 
Outras ações 

A Secretaria Municipal da 
Saúde terminou 2021 lan-
çando a campanha Natal 
Imunizado. A proposta foi 
estimular o avareense a se 
vacinar contra a Covid-19 no 
final de ano.

A pasta ainda reinaugu-
rou a UBS Jardim Brasil e 
promoveu manutenção e 
pintura em outras unidades 
de saúde. 

Paralelamente, a Secreta-
ria Municipal de Saúde deu 
continuidade a ações que fa-
zem parte da rotina da pasta. 

Isso inclui a realização de 

campanhas de vacinação, 
contratação de médicos, 
aquisição de insumos, dispo-
nibilização de medicamen-
tos, administração do Pronto 
Socorro Municipal, transpor-
te de passageiros para tra-
tamento e consultas e assi-
natura de convênio com a 
Santa Casa de Misericórdia, 
entre outras demandas.  

Já o trabalho da Vigilância 
Sanitária teve continuidade 
com vistorias em estabeleci-
mentos e o desenvolvimento 
de ações para o combate à 
dengue, zica e chikungunya, 
entre outras iniciativas em 
prol da saúde coletiva.


