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LEGISLATIVO
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 03/2020

(Dispõe sobre revogação do Processo Licitatório nº 03/2020 – Tomada de Preço nº 01/2020 e adota outras providências)
FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO, Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, no uso de suas
atribuições regimentais e legais:
Considerando que o objeto desta licitação é de suma importância,
pois visa a reforma do prédio da Câmara de Vereadores de Avaré,
que há muito carece de cuidados;
Considerando que, lamentavelmente, após três oportunidades
(11/02/2020, 04/03/2020 e 02/04/2020) não houve interesse de
empresas, mesmo com as devidas publicações, na forma da Lei
de licitações;
Considerando que o Jurídico da Câmara em todas oportunidades
se manifestou a respeito da licitação, e no parecer datado de 29 de
abril de 2020, opina por duas situações: a contratação de empresa,
na forma do artigo 24, inciso V, da Lei 8.666/93 ou revogação, na
forma do artigo 49 da mesma Lei;
Considerando que, assim, analisando a situação, apesar da legislação permitir a contratação na forma de Dispensa de Licitação
(art.24, inciso V, da Lei Federal 8.666/93) diante da atual conjuntura
e incertezas geradas pela pandemia do coronavírus – COVID-19,
prudentemente entende que a melhor opção é a revogação da licitação, e sua realização em momento mais oportuno, quando a
situação do País comece a normalizar;
RESOLVE,
Artigo 1º - Declaro revogado o processo de licitação nº 03/2020 – Modalidade Tomada de Preços nº 01/2020, que visava a contratação de
empresa especializada visando à execução de obras e serviços referentes à reforma da atual sede da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré com fornecimento de todos os materiais, mão de
obra e equipamentos necessários, conforme projetos, planilhas, orçamentos, cronogramas e especificações, de acordo com as condições
e exigências contidas no Edital e seus anexos, na forma do artigo 49,
da Lei nº 8.666/93, deixando claro que esta decisão é exarada em
circunstâncias excepcionais, o que não impedirá no futuro a realização
de outro certame para aquele fim específico.
§ 1º - No presente caso, como não compareceram licitantes interessados nas três sessões públicas realizadas, não havendo
qualquer menção a qualquer nome de licitante no processo, não
gerando qualquer direito subjetivo a quem quer que seja, entendo
ser desnecessário o cumprimento do § 3º do artigo 49 da Lei nº
8.666/93, com o encaminhamento desta decisão para os órgãos de
imprensa para publicação.
Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no
local de costume.
Estância Turística de Avaré, 29 de abril de 2020.
FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente

de executar as ações e serviços na área de regulação das urgências, transporte de pacientes graves e atendimento pré-hospitalar
móvel ligados a Politica Nacional de Atenção às Urgências do SUS,
considerando pedido de demissão de Janaina Gomes Viana CONVOCA, classificados do Concurso Publico 003/2016, homologado
através do Decreto nº 4492, de 20 de maio de 2016, publicado em
21/05/2016, prorrogado pelo Decreto nº 5160/2018, publicado em
18/05/2018 no Semanário Oficial, para emprego publico de TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO - TARM - SAMU, regime CLT,
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos
Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, as 7:00 as 13:00 hs,
para orientação do procedimento admissional, nomeação, exames
médicos, e entrega da documentação abaixo descrita.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação		
12º
Nome
		MARILEI APARECIDA FERREIRA
Jornada de Trabalho
44 horas semanais/jornada 12 X 36
Local de Trabalho		
SAMU
Estância Turística de Avaré, aos 08 de Maio de 2020.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO		
TÉCNICO AUXILIAR DE REGULA
			
ÇÃO - SAMU – LC 141/2011
DESCRIÇÃO SUMARIA
VIDE LEI COMPLEMENTAR Nº
DO CARGO		 141/2011
REQUISITO		
ENSINO MÉDIO COMPLETO
CARGA HORÁRIA		
44 horas semanais / jornada 12 X 36
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02			
Documento de Identidade - RG
02			
Cadastro Pessoa Física - CPF
02			
Comprovante residência (água, luz,
telefone, etc)
01			
Título eleitoral e último comprovante de votação
01			
Carteira Profissional - CTPS
01			
PIS - PASEP
01			
Comprovante grau de escolaridade
01			
Certificado militar
01			
Certidão nascimento / casamento
01			
Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01			
Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (fórum)
01			Foto 3x4
			
Declaração de Bens, entregue em
envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP
Notificação - Processos/expedientes conclusos
para ciência  

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Publicação de notificação de ciência de despacho para os requerentes
dos expedientes abaixo relacionados, conclusos e a disposição para
ciência dos interessados, no Departamento de Recursos Humanos /
Depto. de Pessoal, de segunda a sexta feira, das 7:00 as 13:00hrs,
conforme despacho acostados aos respectivos expedientes:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 029/2020

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr.Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
4984/2017 de 17/10/2017, considerando as justificativas contidas
na CI nº 560417/20120SMS e considerando que a candidata nº
11º é falecida, em conformidade com a Lei 144/2011 e Convênio
nº 038/2016, considerando a necessidade de recompor equipe do
Serviço Pré -Hospitalar Móvel – SAMU Regional; com a finalidade

Data: 06/05/20.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE OBRAS
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SEC. DE FAZENDA
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS
NOTIFICAÇÕES:
309/20-R.FRANCISCO J. DE LIMA,11-5.227.017.000-RRP-ENTULHO
310/20-R.FRANCISCO J. DE LIMA,39-5.227.021.000-MEA-ENTULHO
312/20-R.JANIO QUADROS,2-2.073.034.000-JTF-LIMPEZA/CALÇADA
316/20-R.LUIZ E.BANNWART-4.530.010.000-WGM-LIMPEZA
319/20-R.LUIZ E.BANNWART-4.530.013.000-AM-LIMPEZA
326/20-R.VICENTE PANCIONI-4.604.002.000-EBS-LIMPEZA
327/20-R.ADELINO VICENTINI-4.348.013.000-LGFB-LIMPEZA
328/20-R.ROMEU BRETAS,608-3.057.001.000-EFA-LIMPEZA
329/20-R.ANTONIO C.GUIMARÃES-3.058.016.000-JLD-ENTULHO
334/20-R.WALDEMAR L.PERES-3.288.014.000-JKAR-LIMPEZA/
CALÇADA
339/20-R.ALFREDO J.ALVES-3.300.008.000-GAT-LIMPEZA/CALÇADA
341/20-R.ARMANDO ASSATO,21-5.130.003.000-AJR-SOM
342/20-R.AUGUSTO BARREIRA,66-4.634.001.000-CDHU-SOM
343/20-R.JOSE C. DE SOUZA,275-5.515.004.000-SASA-SOM
383/20-R.EDUARDO CANE FILHO,55-4.711.005.000-JRQ-SOM
385/20-R.FRANCISCO DE OLIVEIRA,574-4.690.023.000-RCB-SOM
392/20-R.PROFA.MACAMBIRA,93-3.200.008.000-BL-SOM
393/20-R.JOSE S.CALLADO,157-5.009.006.000-JPDS-SOM

394/20-R.HELIO C.PIMENTEL,85-4.667.011.000-JCS-SOM
439/20-R.CREPUSCULO SERTANEJO,128-F.012.010.000-CAR-SOM
451/20-R.CONGETA DAGOSTINI,1136-5.189.025.000-WLP-SOM
454/20-AV.SALIM A.CURIATI,1370-CTLME-SOM
460/20-R.MANUEL GONÇALVES,176-4.330.018.000-LB-SOM
461/20-R.DOMINGOS PENABIANCO,86-4.662.001.000-SV-SOM
462/20-R.LINEU PRESTES,920-2.120.015.000-CMC-SOM
463/20-R.JOSE C. DE SOUZA, 267-4.515.003.000-MAMD-SOM
466/20-AV.PARANAPANEMA, 699-3.148.009.000-CLT-SOM
467/20-R.TEREZA LOBO CATIB,140-4.682.020.000-JAMSC-SOM
468/20-R.FABIO L.DAFARRA,85-3.244.009.000-JBP-SOM
470/20-R.MANUEL GONÇALVES,201-4.331.017.000-RASM-SOM
471/20-R.JOSE CONTRUCCI,35-4.522.003.000-LAM-SOM
472/20-R.OSORIO CARVALHO,23-5.212.023.000-RDS-SOM
473/20-R.WALDEMAR L.PERES,1000-3.288.016.000-JEBM-SOM
477/20-R.ANTONIETA PAULUCCI,61-4.339.002.000-JA-ENTULHO
478/20-AV.GOV.MARIO COVAS-4.524.003.000-GMDS-CALÇADA
480/20-R.GABRIEL CARROZA NETO-4.741.013.000-AA-LIMPEZA
481/20-R.EDUARDO CANÉ F.-4.711.001.000-AA-LIMPEZA
482/20-LOT.SÃO ROGÉRIO-AA-LIMPEZA
483/20-R.WALDEMAR L.PERES-3.270.012.000-MFO-LIMPEZA
484/20-R.MANOEL TEIXEIRA-4.711.012.000-AAM-LIMPEZA
485/20-R.LUIGI TALAMONTE-2.113.010.000-AMC-LIMPEZA
486/20-R.ANTONIO PILAR,87-5.311.008.000-CDB-SOM
488/20-R.MÔNACO,400-4.260.022.000-TLC-SOM
489/20-R.MARIA DA G.N.RAMIRES,70-3.261.006.000-NMS-SOM
492/20-R.PEDRO R.CONTRUCCI,273-4.405.016.000-NGF-SOM
493/20-R.PIONEIROS,54-F.009.009.000-MHP-SOM
494/20-R.PAULO VICENTINI,105-5.358.014.000-FGA-SOM
495/20-R.NECO DIAS,1184-5.187.028.000-VCFN-SOM
496/20-R.ARISTIDES C.MESSA,200-4.340.015.000-SOM
497/20-R.PERNAMBUCO, 2237-4.033.001.000-FEA-SOM
504/20-R.SÃO CRISTÓVÃO, 2.017.009.000-DFM-SOM
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LICITAÇÃO

Informações: Dep. Licitações – Praça Juca Novaes n. 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2500 – Ramal 233 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de maio de 2020 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 059/2.020 – PROCESSO Nº. 126/2.020
EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição leite UHT
Integral Zero Lactose para paciente da Case
Recebimento das Propostas: 28 de maio de 2.020 das 10 horas até
09 de junho de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 09 de junho de 2.020 das 08h30min às
09h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 09 de junho de 2.020 às
10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de Maio de 2.020 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO N.060/2020 – PROCESSO N.127/2020
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de artefatos de concreto para conservação de vias públicas.
Recebimento das Propostas: 18 de maio de 2020 das 08 horas até
28 de maio de 2020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 28 de maio de 2020 às 08h30.
Início da Sessão: 28 de maio de 2020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitações – Praça Juca Novaes n. 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de maio de 2020 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2020 – PROCESSO Nº. 129/2020
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de avental impermeável e avental cirúrgico
Recebimento das Propostas: 12 de maio de 2.020 das 10 horas até
22 de maio de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 22 de maio de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão: 22 de maio de 2.020 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de maio de 2.020 – Eliana
da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 062/2020 – PROCESSO Nº. 130/2020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de bolsas de colostomia/ileostomia, urostomia, para atender os pacientes inscritos
no Programa de Ostomia, CASE e Mandado Judicial
Recebimento das Propostas: 13 de maio de 2.020 das 10 horas até
25 de maio de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 25 de maio de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão: 25 de maio de 2.020 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de maio de 2.020 – Eliana
da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/2020 – PROCESSO Nº. 131/2020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material de
limpeza para todas as Unidades de Saúde e Pronto Socorro
Recebimento das Propostas: 18 de maio de 2.020 das 10 horas até
28 de maio de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 28 de maio de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão: 28 de maio de 2.020 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de maio de 2020 – Eliana
da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2020 – PROCESSO N. 128/2020
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual locação futura de tendas
e fechamento.
Data de Encerramento: 21 de maio de 2020 das 09h30 às 10 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 21 de maio de 2020 às 10 horas.

Dispensa nº. 024/2020 – Processo nº. 125/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à DIEGO LEONE 38315612816,
com valor total de R$ 805,00 (Oitocentos e cinco reais), objetivando o
fornecimento emergencial de talonários azul B, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05
de maio de 2.020. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da
Saúde da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em
conformidade com o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas CIRÚRGICA UNIÃO
LTDA e FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP, responsáveis pelo registro de preços para futura aquisição de fraldas
descartáveis para atender o Fundo Social de Solidariedade, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 041/2020 – Processo nº. 089/2020.
Homologado em: 05/05/2020.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial nº. 020/2020 – Processo nº. 081/2020
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 020/2020 à empresa
JOICE ARIANA SCHIMIDT 32856716881, objetivando o registro de
preços para eventual aquisição futura de hortifrutis para atender aos
equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de maio de
2.020 – Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.
Pregão Presencial nº. 021/2020 – Processo nº. 096/2020
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 021/2020 à empresa
ANDIARA DE ANDRADE COSTA, objetivando o fornecimento de
refeições tipo self-service para o Corpo de Bombeiros de Avaré,
pelo período de 12 (doze) meses. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 05 de maio de 2.020 – Carlos Alexandre Prandini – 1º Tenente PM do Corpo de Bombeiros da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 041/2020 – Processo nº. 089/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Valor Global: R$ 117.973,80 (cento e dezessete mil, novecentos e
setenta e três reais e oitenta centavos)
Detentora: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP
Valor Global: R$ 50.496,30 (cinquenta mil, quatrocentos e noventa
e seis reais e trinta centavos)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de fraldas descartáveis para atender o Fundo Social de Solidariedade
Data da Assinatura da Ata de Registro: 05/05/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 024/2020 – Processo nº. 125/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DIEGO LEONE 38315612816
Objeto: Aquisição emergencial de talonários azul B, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 805,00 (Oitocentos e cinco reais)
Data da Assinatura do Contrato: 05/05/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 020/2020 – Processo nº. 081/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOICE ARIANA SCHIMIDT 32856716881
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de hortifrutis para atender aos equipamentos da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social
Valor: R$ 64.815,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e quinze reais)
Data da Assinatura do Contrato: 07/05/2.020
Modalidade: Pregão Presencial nº. 021/2020 – Processo nº. 096/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ANDIARA DE ANDRADE COSTA
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições

tipo self-service para o Corpo de Bombeiros de Avaré, pelo período
de 12 (doze) meses
Valor: R$ 123.750,00 (cento e vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 05/05/2.020.

TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 – PROCESSO Nº
075/2020 (Contrato nº 026/2020)
Considerando a Comunicação Interna n° 570654 da Secretaria
Municipal da Secretaria, que solicita que a data da vigência do
contrato seja a partir da data da assinatura do mesmo. Assim, os
atos praticados por este setor, assinado pelo Secretário, conforme delegação de competência fixado pelo Decreto Municipal n°
4.813/2.017, deverão ser alterados da seguinte maneira.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses,
iniciando-se com a assinatura do auto de entrega das chaves do
imóvel até a data anterior a este no ano de 2.021, data em que a
LOCATÁRIA se obriga a restituir o imóvel objeto da presente locação livre de pessoas e coisas que haja introduzido no mesmo, nas
mesmas condições em que o está recebendo, conforme laudo de
vistoria a ser anexado ao contrato.
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses,
iniciando-se em 30 de março de 2.020 e terminado em 29 de março de 2.021, data em que a LOCATÁRIA se obriga a restituir o
imóvel objeto da presente locação livre de pessoas e coisas que
haja introduzido no mesmo, nas mesmas condições em que o está
recebendo, conforme laudo de vistoria a ser anexado ao contrato.
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/18 – PROCESSO Nº 058/18 (Contrato nº 089/18),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL LTDA EIRELI, objetivando a prestação de serviço e fornecimento de materiais para a
emissão do “Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré”, com
prorrogação de prazo da entrega até 06 de novembro de 2.020, no
valor global de R$ 93.763,44 (Noventa e três mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Joselyr Benedito
Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 016/2020 – PROCESSO Nº. 094/2020, objetivando a
aquisição emergencial de teste rápido para o uso no Pronto Socorro
para atender ao protocolo de manuseio do paciente com infecção
pelo COVID-19, conforme preceitua o artigo 49 da Lei 8.666/93.
Revogada em: 04/05/2020. Roslindo Wilson Machado – Secretário
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Ficam REVOGADO os itens 11, 13, 17, 21, 30, 31, 32, 33, 65, 66,
67, 79, 91, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123,
129, 131, 136, 137, 143, 146, 147, 148, 151, 157, 160, 169, 171,
173, 177, 181, 190, 191, 192, 193, 225, 226, 227, 239, 251, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 282, 283, 289, 296, 297,
303, 306, 307, 308, 311, 317 e 320 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
015/2020 – PROCESSO Nº. 040/2020, objetivando o registro de
preços para eventual aquisição de material de consumo Odontológico e descartável para Centro de Especialidades Odontológicas,
UBS, UFS e EMEBs, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Revogado em: 04/05/2.020. Roslindo Wilson Machado – Secretário
Municipal da Saúde.
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GESTÃO

Funcionários do Cemitério Municipal
recebem equipamentos de proteção
Servidores também
receberam capacitação sobre
uso correto dos itens
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré fez a
entrega de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) a servidores do Cemitério Municipal.
A equipe do Velório Municipal também recebeu
o material. Os departamentos são ligados à Secretaria de Serviços.
Os funcionários públicos receberam ainda uma
capacitação sobre o uso correto dos EPI, que incluem botas, luvas, macacão e máscaras apropriadas para a atuação no setor.
O município já havia concluído a aquisição dos
equipamentos. No entanto, houve atraso na entrega por parte de fornecedores.
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INFRAESTRUTURA

Secretaria de Serviços segue com
manutenção em locais públicos
Rotina inclui a eliminação de
buracos em ruas e combate
a erosões, entre outras
melhorias
A Secretaria de Serviços continua promovendo
melhorias na infraestrutura da cidade mesmo diante da pandemia do coronavírus.
A rotina de trabalhos inclui a eliminação de buracos em ruas, a limpeza de vias públicas e o recolhimento de lixo e entulho descartados irregularmente no entorno da zona urbana.
Os servidores também continuam atuando na
manutenção de praças e jardins, incluindo a lavagem de bancos localizados nesses locais públicos.
Combate a erosões
Paralelamente, a Secretaria de Serviços intensificou o combate a erosões. A pasta finalizou a implantação do sistema de drenagem numa erosão
localizada na Vila Operária.
Também está sendo instalada uma nova galeria pluvial no Jardim Europa II. O combate à erosão
próxima à Avenida Espanha também continua em
andamento, informa a pasta.
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Município amplia estrutura de apoio à
população que busca atendimento na Caixa

Movimento na agência
bancária aumentou depois
que o Governo Federal deu
início ao pagamento do
Auxílio Emergencial
Tendas, cadeiras, álcool em gel, senhas para
controle de chegada e reforço na equipe de segurança fazem parte das novas medidas que devem
ser mantidas enquanto houver um grande número de pessoas em busca de atendimento na Caixa
Econômica Federal.
A estrutura disponibilizada pela Prefeitura da
Estância Turística de Avaré foi montada na Rua Maranhão. Portanto, não há motivos para a população
antecipar a chegada ao local para o dia anterior,

como vinha ocorrendo.
O movimento na agência bancária aumentou
depois que o Governo Federal deu início ao pagamento do Auxílio Emergencial. Por dia, cerca
de 500 pessoas passam pelo local para efetuar o
saque do benefício ou buscar informações sobre
serviços.
Além de garantir o conforto da população, a
proposta da administração municipal é minimizar
o risco de contágio pelo coronavírus.
O atendimento começa a partir das 8 horas com
o público prioritário. Em seguida, os funcionários
da Caixa chamam os clientes por ordem de chegada, fazendo uma triagem rápida para direcionar os
serviços, diminuindo o tempo de espera.
Já os seguranças orientam os usuários sobre a
importância do distanciamento de 1,5 metro entre
cada cliente. Além disso, as 220 cadeiras disponibilizadas no espaço são higienizadas após o uso.
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OBRAS

Prefeitura promove intervenção
em vicinal que será asfaltada
Objetivo é preparar solo para
posterior pavimentação
viabilizada em parceria com
a Fazenda dos Milagros

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por
meio da Secretaria Municipal da Agricultura e
Abastecimento e Secretaria de Serviços, iniciou em
meados de abril a terraplanagem numa estrada vicinal na região da Represa Jurumirim.
O objetivo é preparar o solo para a pavimentação que será feita por meio de parceria entre o
município e a Fazenda dos Milagros.
Transformado em lei no final do ano passado, o
acordo prevê a execução de 42 mil metros quadrados de asfalto que vai contemplar as vicinais AVR
159 e AVR40 no trecho que se inicia junto à margem da Rodovia João Mellão (SP-255).
Com seis metros de largura, a pavimentação vai
avançar por sete quilômetros rumo à propriedade rural.
Além da terraplanagem, a Prefeitura está responsável pelo alargamento da via, compactação
do solo e colocação de brita.
Já a empresa que representa a propriedade rural vai entrar com a pavimentação asfáltica, a aplicação de impermeabilizante, pintura selante e calefação com pó de pedra.

Benefícios
O objetivo da parceria é facilitar o acesso a imóveis rurais da região e ampliar o escoamento da
produção, bem como garantir a ligação ao condomínio de alto padrão que está sendo planejado
pela Fazenda dos Milagros.
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OPORTUNIDADE

Banco do Povo prorroga prazo
para adesão a crédito emergencial
Linha que vai de R$ 200 até
R$ 20 mil pretende auxiliar
pequenos negócios durante
pandemia
O Banco do Povo Paulista (BPP) prorrogou até
20 de maio o prazo para a adesão ao crédito emergencial destinado a auxiliar pequenos negócios
durante a pandemia do coronavírus.
O órgão de fomento vai conceder R$ 25 milhões
em empréstimos a empreendedores de todo o estado com o objetivo de ajudá-los no enfrentamento
aos impactos financeiros causados pela Covid-19.
Os limites para crédito vão de R$ 200 até R$ 20
mil, independentemente de ser formal ou informal (MEI,ME, EIRELLI, LTDA, EPP) ou produtor rural

(com ou sem CNPJ).
Benefícios
A linha de microcrédito do Banco do Povo,
que já é competitiva, tem agora a taxa fixada para
0,35% ao mês.
O prazo para pagamento passa de 24 para 36
meses, incluindo o prazo de carência, que também
aumenta de 60 para 90 dias.
Além disso, agora também é possível solicitar
a prorrogação de parcelas diretamente pelo site
www.bancodopovo.sp.gov.br.
Os valores estão condicionados à análise de
crédito e comprovação de toda documentação
necessária para empréstimos de pessoas jurídicas,
micros e pequenos negócios formais e também
microempreendedores urbanos e rurais, inclusive
do setor informal.

Unidade de Avaré
Convênio com a Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, a unidade local do Banco do Povo fica na
Casa do Cidadão (Rua Bahia, Nº 1580).
O atendimento presencial é das 7 às 13 horas.
Outras informações pelo telefone (14) 3732-6101
ou pelos e-mails avare@bancodopovo.sp.gov.br e
bruna.pera@avare.sp.gov.br.
O programa
O Banco do Povo Paulista é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico (SDE), em parceria com as prefeituras.
O órgão credita valores para capital de giro e investimento fixo, como a aquisição de mercadorias
em geral, matérias-primas, máquinas, ferramentas,
equipamentos, veículos e até mesmo itens para
publicidade e divulgação do empreendimento.
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SAÚDE

Dia D contra a gripe é cancelado e
vacinação segue em escolas municipais
Mobilização nacional estava
prevista para sábado, 9 de
maio; Imunização é realizada
das 8 às 11 horas
O Dia D de vacinação contra gripe, que aconteceria
neste sábado, 9, foi cancelado pelo Ministério da Saúde.
O motivo é a atual situação de pandemia, com
números ascendentes de infectados pelo novo coronavírus.
Diante a mudança, a Secretaria Municipal da
Saúde informa que a vacinação vai continuar ocorrendo nas escolas municipais, de segunda a sexta,
das 8 às 11 horas.
O público-alvo incluiu pessoas com mais de 60

anos, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, integrantes das
forças de segurança e salvamento, funcionários
de instituições prisionais, motoristas, cobradores
e portuários, indígenas, pessoas com deficiência,
crianças de 6 meses a menos de 6 anos, gestantes
e puérperas com até 45 dias, caminhoneiros, funcionários de cemitérios e funerárias, pessoas privadas de liberdade e trabalhadores do pedágio.
Locais de vacinação
A Campanha de Vacinação contra a Influenza
acontece exclusivamente em unidades escolares de
Avaré. O objetivo é evitar aglomerações em unidades
de saúde, afirma a pasta. Confira os locais abaixo.
EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho” (Rua
Paraná, nº 2155, Bairro Brás)

EMEB “Professor Carlos Papa” (Rua Zico de
Castro, nº 1235, Bairro Jardim Tropical)

EMEB “Professor Clarindo Macedo” (Rua Dorita nº 222, Jardim das Paineiras)

EMEB “Maneco Dionísio” (Praça Juca Novaes,
nº 1141, centro)

EMEB “Orlando Cortez” (Rua Francisco Medaglia, nº 32, Vila Operária)

EMEB “Ulisses Silvestre” (Rua Júlio Jacob da
Rocha, nº 71, Vera Cruz)

EMEB “Norma Lilia Pereira” (Rua Maria Joaquina Fonseca Pereira, nº 525, Santa Mônica)
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CULTURA

Clássico de Chaplin, “O Grande Ditador” é
destaque na sessão virtual do Pontos MIS

Exibição on-line para
cadastrados acontece neste
sábado, 9, às 15h30; público
poderá participar de bate-papo sobre obra-prima do
cinema
O Pontos MIS – Bate-Papo de Cinema exibe
neste sábado, 9 de maio, o clássico “O Grande Ditador”, de 1940.

Parceria com a Secretaria Municipal da Cultura, a atividade gratuita traz uma sessão de cinema
online seguida por conversa ao vivo no canal do
Museu da Imagem e do Som (MIS) no YouTube.
Dirigido e estrelado por Charlie Chaplin e considerado uma obra-prima do cinema, o filme aborda
a onda nazifascista e o antissemitismo em ascensão na época pelo olhar de um barbeiro judeu.
Após a exibição online que acontece às 15h30,
tem início bate-papo com o público ao vivo às 18
horas no canal do museu no Youtube.
A inscrição pode ser feita no site www.mis-sp.org.
br. O interessado vai receber por e-mail o link para a

sessão virtual. No endereço virtual também é possível
ainda verificar toda a programação disponível.
Sinopse
Um barbeiro judeu tenta fugir do regime de um
terrível ditador. Porém, em sua fuga, acaba sendo
confundido com o déspota, e aproveita a oportunidade para mudar um pouco as coisas.
A campanha #MISemCASA traz conteúdos em
diferentes formatos em todas as plataformas digitais do MIS.
A ação acontece em conjunto com o #Culturaemcasa, ação da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa diante da pandemia do coronavírus.
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SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho – Parecer Técnico das Condições de
Trabalho
Recebido nesta data.
Avaré, 06/05/2020
Considerando o parecer técnico das condições de trabalho, expedido 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 15,
Acompanho as informações e conclusão descritas no PARECER
TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, dos
servidores abaixo relacionados, até decisão definitiva consubstanciada nas ações a serem implantadas do PPRA e LTCAT.
Base legal : Lei 1954/2015 – Decreto nº 4601/2016

Dê-se ciência aos interessados. Publique-se
Encaminha-se o presente expediente ao DRHGP para implantação/alteração em folha de pagamento,
Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de portaria/vigia
na Garagem Municipal, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para continuidade dos serviços junto à Secretaria de
Serviços.
Fornecedor: Império Segurança e Serviços Ltda.
Empenho(s): 956/2020
Valor: R$ 23.553,87
Avaré, 08 de maio de 2020
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Serviços

