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MOÇÕES, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

24 DE MAIO DE 2021

MOÇÕES
MOÇÃO DE APLAUSOS

Carlos Wagner Januário Garcia, e outros
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja consignado em Atas dos nossos trabalhos, MOÇÃO 
DE APALUSOS E PARABENIZAÇÕES, aos Policiais Militares Rodoviários 1º 
Sgt Aurélio, Cabo Tamyres, Soldado Carara e Soldado Pelares pertencentes 
ao efetivo do Policiamento Rodoviário, que na tarde do dia 20 do corrente, 
quando em fiscalização pelo km 258 da Rodovia Marechal Rondon, aborda-
ram um caminhão Ford F4000 com placas de Herculandia/SP transportando 
mudas de plantas diversas.

MOÇÃO DE APOIO
Hidalgo André de Freitas, e outros

- SOLICITAR que seja encaminhada a presente MOÇÃO DE APOIO, ao Ex-
celentíssimo Senhor RODRIGO OTAVIO SOARES PACHECO – Presidente 
do Senado Federal, ao Presidente da Câmara Federal o DEPUTADO AR-
THUR LIRA e ao Excelentíssimo Senhor FABIANO CONTARATO, Senador 
e propositor do projeto de Lei nº 2564/2020, que altera a Lei nº 7498/1986, 
para instituir o piso salarial nacional e a carga horária do Enfermeiro, Técnico 
de Enfermagem, e do Auxiliar de Enfermagem.

INDICAÇÕES
Carla Cristina Massaro Flores- 2a Secretária

- ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Mu-
nicipal, a Implantação de um canil, após a Reestruturação da Guarda Mu-
nicipal, tendo em vista o mesmo já ter atingido êxito em outros municípios, 
trazendo mais segurança aos munícipes.
- ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Muni-
cipal, a Reestruturação da Guarda Municipal, tendo em vista a importância 
do serviço prestado pela mesma a população, somente com a Reestrutura-
ção vamos poder implantar novos projetos de interesse popular.

Adalgisa Lopes Ward
- por meio do setor competente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifique o proprietário do terreno existente na Rua Sergio Gonçal-
ves Chaddad/Bairro Alto da Colina ao lado do número 138, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que realize limpeza na área verde que 
está com mato alto, da Rua Fernando de Moraes/Bairro Colina Verde em 
frente ao número 1020. Considerando que, as áreas verdes precisam ser 
cuidadas, arborizadas pelo Poder Público e não podem ser depósitos de 
lixos e abrigo de escorpiões, ratos, cobras, aranhas, etc.
- por meio do setor competente, para que realize limpeza em uma grande 
área com mato alto na Avenida Angelo Contrucci/Bairro Colina Verde ao lado 
do número 680.  Considerando que, é dever da Prefeitura zelar pela limpeza 
pública da cidade. Em época de chuvas, a vegetação tende a crescer mais 
rápido. O mato, quando alto, poder servir de habitação para animais peço-
nhentos e outras pragas, que se aproveitam da sujeira para proliferarem.
- por meio do setor competente, para que realize avivamento na pintura de 
solo na faixa “PARE” que está apagada na Avenida Angelo Contrucci conflu-
ência com a Rua Heitor de Barros/Bairro Colina Verde . Considerando que, 
o tráfego de veículos e motos é grande e a placa tem muita importância e 
precisa ser reavivada com urgência, para evitar acidentes.
- por meio do setor competente, para que realize limpeza nas guias, sarjetas 
e passeio público do Beco José Ramires, pois está tudo coberto de mato.
- por meio do setor competente, para que realize poda e remoção das raízes 
da árvore existente na frente do Ginásio de Esportes Kim Negrão.
- por meio do setor competente, para que realize estudos para implantar 
na Guarda Municipal de Avaré. Considerando que, as Guardas Municipais 
vem crescendo, se fortalecendo e evoluindo ao longo dos anos principal-
mente após o advento da sanção da Lei Federal nº 13.022/14, na qual trata 
do Estatuto das Guardas Municipais, disciplinando esses órgãos em todo o 
Brasil, traçando como órgãos de caráter civil e uniformizado, suas atribuições 
e competências, sua forma de ingresso e organização da corporação. Pra 
nossa cidade a Implantação da Guarda Municipal será de grande valia para 
ajudar o Setor de Fiscalização, principalmente no período noturno, jovens 
que destroem o Patrimônio Público de Avaré e algazarras nos finais de se-
mana nos pontos centrais e nos bairros periféricos.
- por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de Implan-
tar Hospitalar de Campanha em nossa cidade.  Considerando, o alto núme-
ro de pessoas com COVID-19 na cidade e para que não haja, acúmulo de 
pessoas infectadas no Pronto Socorro e Postos de Saúde.  Considerando, 
também que com a implantação do Hospital de Campanha os pacientes com 
COVID-19 ficarão todos nesse Hospital e consequentemente não ficarão ex-
postos no Pronto Socorro, passando para outros que estiverem por alguma 
dor ou precisando ser consultado. Solicito urgência na Criação do Hospital 
de Campanha em Avaré.
- por meio do setor competente, para que realize com maior efetividade po-
das de árvores, coletas de entulhos e outros materiais descartados em vias 
públicas. Considerando que, o objetivo desta indicação é evitar a prolifera-

ção de insetos e animais peçonhentos que poderão contaminar pessoas, 
animais, etc.
- por meio do setor competente, para que verifiquem a falta de médico no 
Pronto Socorro Municipal. Na noite de sexta-feira dia 21 de maio essa ve-
readora recebeu uma denúncia, informando que o local estava lotado e ha-
via somente um médico atendendo e por este motivo o atendimento estava 
demorando muito. Solicito providências, para que os pacientes não sejam 
prejudicados e deixarem de ser atendidos.
- por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua da Colina/Bairro Colina Verde em frente ao número 602, 
pois existe um enorme buraco no local.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigen-
te notifique o proprietário do terreno existente na Rua Fernando de Moraes/
Bairro Colina Verde ao da Academia Matrix nº 91, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal nº 
332/1995, notifique o proprietário localizado na Rua Fernando de Moraes/
Bairro Colina Verde em frente ao número 408, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vi-
gente, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Sergio Gonçalves 
Chaddad/Bairro Alto da Colina ao lado do número 05, para que realize limpe-
za e manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que realize estudos para reforço 
das sinalizações viárias nos bairros mais afastados da cidade. Os bair-
ros mais periféricos de nossa cidade estão precisando de reforço nas 
sinalizações para diminuir o limite de velocidade dos veículos e evitar 
atropelamento, zelar pela segurança dos munícipes que trafegam pelas 
vias públicas.
- por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de Implan-
tar Políticas Públicas em relação ao Combate ao Suicídio em nossa cidade. 
Considerando que, Avaré tem sido alvo de um grande número de suicídio e 
toda a sociedade avareense está preocupada em relação ao fato e solicitam 
medidas urgentes do Poder Público.
- por meio do setor competente, para que disponibilize totem/dispenser  de 
álcool gel 70% nas entradas do Cemitério Municipal de Avaré como medida 
de prevenção do COVID-19, no horário de funcionamento.

Carlos Wagner Januário Garcia
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do 
COMUTRAN proceda-se a visitação e análise técnica na extensão da Rua 
Miguel Chibani no bairro Paraíso visando a instalação de redutores de velo-
cidade em razão ..
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor 
competente proceda-se a troca de lâmpada defronte a residência situada á 
rua Paulo Paschoal, nº 1149 no bairro Brabância II.
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal para que através do setor 
competente proceda-se estudo técnico visando a implantação de redutores 
de velocidade defronte o Colégio Mundo de Platão, situado à Rua Minas 
Gerais nº1760, Centro.

Jairo Alves de Azevedo
- peço novamente para que através do órgão competente COMUTRAN 
(CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) localizado na Av. Major Rangel 
n° 1234 Sala 6 - 2° andar - Centro. Solicito através deste para que o ór-
gão competente analise a possibilidade de executar a instalação de uma 
placa de sinalização (PARE) na Rua Batilho Ovidio Tardivo esquina com 
a Rua Ernesto Vendramini. No local há extrema necessidade da instala-
ção da mesma, pois ali já houve vários acidentes e nada foi feito após. 
Os moradores e comerciantes reivindicam a esse vereador providências 
sobre o local.

Leonardo Pires Rípoli
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que seja incluído 
no planejamento do Executivo, a sugestão de nome de praça, logra-
douro e/ou prédio vinculado da pasta da Cultura, ao Sr. Diego Beraldo, 
que foi o Secretário Municipal de Cultura entre os anos de 2017 a 
2020, e que muito fez pela pasta, dando total ênfase ao setor. Infeliz-
mente Diego faleceu no ano passado, deixando um legado de trabalho, 
e principalmente humildade a todos, sendo assim, digno da referida 
homenagem.
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que junto à Se-
cretaria Municipal de Esportes, após a retomada dos eventos espor-
tivos, a criação e organização da Corrida "Adão Campos", no estilo 
pedestrianismo, em homenagem a essa pessoa que tanto fez pela 
modalidade em nossa cidade, e que infelizmente faleceu há poucos 
dias. Solicito ainda, que o referido evento seja incluído no calendário 
esportivo municipal.

Luiz Cláudio da Costa
- para que solicite o setor de serviços da municipalidade no sentido de 
viabilizar URGENTEMENTE o reparo da calçada localizada na AVENI-
DA OURO VERDE, ALTURA DO NÚMERO 300, Bairro Porto Seguro. No 
local apontado, existe um bueiro (vala), referido bueiro encontra-se sem 
qualquer tipo de vedação ou tampa, e da forma que se encontra, à risco 
quanto a integridade física dos moradores que utilizam da calçada, e prin-
cipalmente as crianças que brincam pelo local. Essa é uma reivindicação 
incessante dos moradores que residem nas adjacências, os quais alegam 
que o risco de um acidente grave pela falta da tampa do referido bueiro 
é iminente.
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REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor HELIO FARIA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor BENEDITO NUNES ALVARENGA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor AUGUSTO SEBASTIÃO DOS SANTOS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora GENI MOTA BUENO.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
- que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, votos de profundo pesar 
à família da sra. Heloisa Helena Cardoso, falecida no dia de 17 de maio 
de 2021, mãe da Secretária da Cultura do Município de Avaré, sra. Isabel 
Cardoso.

Roberto Araujo- Vice- Presidente
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA LUISA BRISOLLA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor CARLOS ANDRÉ FRANCO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora HELENA PEREIRA BIAZON.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor FERNANDO MARTINS DE JESUS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora VERA LUCIA FELISBERTO MAGALHÃES.

Carla Cristina Massaro Flores- 2a Secretária
- que seja oficiado ao Batalhão da Polícia Militar– para o policiamento osten-
sivo no período noturno aos Sábados ao redor do Paço Municipal e da Praça 
Concha Acústica, com fito de evitar aglomerações no local devido à atual 
circunstâncias da pandemia.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e COMUTRAN 
– Conselho Municipal de Trânsito, para que nos informe: Se existe algum 
planejamento para colocar vagas de portadores de deficiência e idosos em 
frente à Clínica de Fisioterapia na Rua Espírito Santo/Bairro Santana nº 984.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos 
informe sobre:  Qual a razão dos funcionários municipais (garis) estarem sem 
EPIs? Considerando que, essa vereadora recebeu um áudio de uma servi-
dora municipal, dizendo que contraiu uma micose no trabalho por não estar 
com o equipamento individual de proteção para exercer sua função, e mes-
mo assim continua trabalhando sem o EPI.  Considerando que, eles exercem 
um trabalho insalubre e deverão estar equipados com todos os EPIs e diante 
do cenário pandêmico é de suma importância que todos os servidores muni-
cipais estejam munidos e toda proteção.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos 
informe sobre a possibilidade de aplicar a Lei Federal nº 14.131 que “Dis-
põe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para 
contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de 
pagamento até dezembro de 2021” com a finalidade de beneficiar os servi-
dores municipais.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria 
Municipal da Saúde, nos preste as seguintes informações sobre as listas de 
espera para atendimento da Saúde:  Quais são as especialidades que não 
são atendidas em cada Unidade de Atendimento da Saúde? Encaminhar 
lista de espera de todas as especialidades de todas as Unidades de Atendi-
mento do período de janeiro de 2020 até maio de 2021.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, para que informe os agendamentos de consultas médicas 
nos Postos de Saúde:  De que forma está sendo feito os agendamentos de 
Consultas médicas nos Postos de Saúde?   Pacientes reclamam da demora 
na fila para fazer o agendamento para consulta nos Postos de Saúde? Isso 
procede?  Considerando que, idosos, portadores de deficiência e munícipes 
com problemas de saúde ficam horas na fila para agendar sua consulta, no 
sol e estão revoltados com à situação em que estão vivendo; Considerando 
que, chegam bem cedo para ficarem na frente e quase sempre enfrentam 
aglomeração até chegar sua vez.

Hidalgo André de Freitas
- Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do Setor Competente, no caso 
em tela o Departamento de Fiscalização Municipal e ao PROCON Municipal 
de Avaré, para que ambos realizem FISCALIZAÇÃO, de preferência em dias 
de grande movimentação (início de mês – quinto dia útil) em todas as agên-
cias bancárias e postos de atendimento ao público localizados em nosso 
município, verificando quais as providências estão sendo tomadas para que 
os bancos e demais estabelecimentos cumpram o tempo determinado na LEI 
ORDINÁRIA Nº 21.289/2009 que obriga as agências bancárias, a colocarem 
a disposição dos usuários, pessoal suficiente no setor de caixas, para o aten-
dimento aos clientes em tempo razoável entre outras medidas.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. JOSELYR BENEDITO COSTA SIL-
VESTRE, Prefeito Municipal, e seja oficiado também ao Sr. Dr. ROSLINDO 
WILSON MACHADO, Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística 
de Avaré para que RESPONDA a essa Casa de Leis, os seguintes ques-
tionamentos QUANTO A FALTA DE MÉDICOS NO PRONTO SOCORRO 
MUNICIPAL.

- Para que seja oficiado  a Empresa Infomed Gestão de Saúde e Serviços 
Médicos EIRELI – CNPJ 21613220/0001-60 9, prestadora de serviços junto 
ao Pronto Socorro Municipal para que responda a essa Casa de Leis os se-
guintes questionamentos abaixo: - Quem é a pessoa Responsável pela CO-
ORDENAÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL?  - Quem é a pessoa 
Responsável pela COORDENAÇÃO DO SETOR DE COVID DO PRONTO 
SOCORRO MUNICIPAL? - Quem é a pessoa Responsável pelas TRANSFE-
RÊNCIAS DE PACIENTES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL? - Qual 
a especialidade médica da (o) Responsável pela Coordenação do Pronto 
Socorro Municipal? A empresa exige algum tipo de especialização princi-
palmente URGÊNCIA E EMERGÊNCIA? - Cada coordenador (a) tem sua 
remuneração própria?

Jairo Alves de Azevedo
- sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre e o órgão competente (Secretaria de Obras e Serviços), para que através 
deste, analise a possibilidade de fazer a limpeza dos bueiros (boca de lobo) 
localizado na Rua Altina Farias Ramos de Abreu defronte ao n° 21, e também 
que seja instalado no local uma grade de contenção, pois toda a sujeira des-
cartada de forma irregular pela rua. Por causa desta situação, a calçada do 
morador que reside no endereço citado acima já está se deteriorando. Peço 
para que o órgão competente vá até o local, analise e nos dê uma solução 
adequada para esta situação.
- sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre e o órgão competente COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito) 
localizado na Av. Major Rangel n°1234 Sala 6 - 2° andar – Centro. Solicito 
que o órgão competente citado acima vá ate o Bairro Dona Laura e analise 
a possibilidade de instalar redutores de velocidade (LOMBADAS) em todo 
o bairro póis já ocorreram vários acidentes de trânsito; os condutores de 
veículos trafegam pelo bairro em alta velocidade causando um enorme risco 
de acidente até mesmo podendo acontecer uma fatalidade. Através deste, 
solicito com máxima urgência uma análise da situação, também peço para 
que o responsável nos dê um parecer sobre o assunto.
- sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre e o órgão competente COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito) lo-
calizado na Av. Major Rangel n° 1234 Sala 6 - 2° andar - Centro. Solicito para 
que analise a possibilidade de colocar uma placa de indicação (PARQUE 
INDUSTRIAL) no final da Av. Donguinha Mercadante; as pessoas chegam 
no final da via e passam direto sem saber que a rua paralela sem a pavimen-
tação é a mesma de acesso ao parque industrial; caminhões de entregas 
de matéria prima e até mesmo clientes que visitam as mais de 10 empresas 
localizadas nas dependências do parque industrial encontram dificuldades 
em encontra-las.
- sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre e o órgão competente (Secretaria de Obras e Serviços). Solicito atra-
vés deste, para que analise a possibilidade de fazer a roçada do mato alto 
defronte a Av. Ernesto Vendramini próximo ao n° 133 no bairro Jardim Pai-
neiras. Solicito também para que seja analisada a possibilidade de fazer a 
terraplanagem (quebra do barranco), pois a visibilidade da via citada acima 
para a Rodovia Salim Antônio Curiati SP-245 fica muito difícil. Peço para que 
o órgão competente vá até o local, analise e nos dê uma solução adequada 
para essa situação.

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 24/05/2021, 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 107/2021
Autoria: Mesa Diretora
Altera a redação do parágrafo terceiro do artigo 1º, da Lei nº 2.428, 
de 05 de fevereiro de 2021.

Projeto de Lei nº 108/2021
Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná
Dispõe sobre a revogação da Lei 2481/2021 e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 109/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Altera a redação do art. 2º, da Lei nº 698, de 03 de março de 2005 
e dá outras providências.

EXTRATO DE EDITAL 
Processo nº 07/2021 - Pregão Presencial nº 03/2021
DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/06/2021, às 9h30min.

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz saber 
que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) 
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, visando à aquisição de Smar-
tphones, Notebooks, Scanners e Licenças conforme especifica-
ções constantes do Anexo I do edital,   que estará disponível na 
Sede da Câmara, na Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Avaré – SP, das 
8h às 14h, e poderá ser acessado através do link: camaraavare.
sp.gov.br. Maiores informações pelo telefone (14) 3711-3070. 

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara
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INEDITORIAIS

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº  06/2021
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: UNIMED DE AVARÉ COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de plano privado de assistência à saúde sob regime cole-
tivo, com participação por adesão dos servidores ativos da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré e de seus dependen-
tes legais, conforme especificações do Edital.
Valor estimado: R$ 159.999,72 (cento e cinquenta e nove mil, nove-
centos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) conside-
rando-se a estimativa de 28 (vinte e oito) beneficiários.
Referente: Processo nº 06/2021 – Pregão Presencial nº 02/2021
Data do ajuste: 20/05/2021

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
COMTUR AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR Avaré, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 de novembro de 
2017, CONVOCA seus conselheiros, Titulares e Suplentes e CON-
VIDA os cidadãos Avareenses interessados no desenvolvimento 
turístico do Município para a Reunião Ordinária, a ser realizada no 
próximo DIA 09 de JUNHO de 2021 que será on line, em primeira 
chamada às 14:30 hs, com a maioria simples de seus membros, 
e em segunda chamada às 14hs45, com qualquer quórum, inde-
pendente da proporcionalidade de sua constituição, para deliberar 
sobre a seguinte pauta: Ofício enviados e recebidos, estudos, de-
senvolvimento, finalização do PDT e outros assuntos pertinentes.
Avaré, 24 de maio de 2021.

Vilma Zanluchi
Presidente do COMTUR

Departamento de Fiscalização/ISS

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS

NOTIFICAÇÕES:
483/21 – ALAMEDA FRIDA ELZA S. BRANTES – 4.530.059-000 – EBCA 
– LIMPEZA
704/21 – RUA MIGUEL CHIBANI – 3.271.014-000 – CLP – LIMPEZA
713/21 – RUA WALDEMAR LOPES PEREZ – 3.276.019-000 – JDS – LIM-
PEZA
739/21 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.288.026-000 – DP – LIM-
PEZA
751/21 – RUA CAETANO LUCHESI FILHO – 3.293.036-000 – ESS – LIM-
PEZA
776/21 – RUA VERA CRUZ – 4.306.002-000 – AAAO – SOM 
958/21 – RUA JOÃO PAIXÃO/VITAL ANDRADE – 2.176.010-000 – JPV – 
CALÇADA
959/21 – RUA JOÃO PAIXÃO – 2.176.001-000 – MGP – CALÇADA
961/21 – RUA RIO GRANDE DO NORTE – 2.014.019-000 – AF – LIMPEZA
963/21 – RUA FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA – 2.032.035-000 – JBT – 
L.CALÇADA
975/21 – RUA JOÃO FRAGOSO – 5.081.033-000 – HLO – SOM 
975/21 – RUA JOÃO FRAGOSO – 5.081.033-000 – HLP – SOM 
977/21 – RUA VERA CRUZ – 4.306.002-000 – AAAO – SOM 
978/21 – RUA MATO GROSSO – 3.016.007-000 – MAB – REFORMA. 
979/21 – RUA PIAUI – 4.039.005-000 – RRP – AUSÊNCIA DE EQUIP. SEG. 
979/21 – VIVENDA DO SOLEMAR Q39 L13 – N.039.001-000 – LAL – SOM 
979/21 – VIVENDA DO SOLEMAR Q39 L13 – N.039.001-000 – LAL – SOM 
980/21 – PÇ THEODORO BANWART – 2.026.008-000 – SACF – SOM 
980/21 – PÇ THEODORO BANWART – 2.026.008-000 – SACF – SOM 
S/Nº – AV PARANAPANEMA – 3.263.003-000 – GM SC – ISS DE CONS-
TRUÇÃO 
S/Nº – RUA DONA LOLITA – 3.283.032-000 – FLRS – ISS DE CONSTRU-
ÇÃO 
S/Nº – RUA DONA LOLITA – 3.291.042-000 – ERB – ISS DE CONSTRU-
ÇÃO 
S/Nº – RUA ALFREDO JOSÉ ALVES – 3.291.018-000 – JSPS – ISS DE 
CONSTRUÇÃO 

 

SEC. DE FAZENDA
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INFRAESTRUTURA

Correção no nível da via 
começou no cruzamento 
com a Rua Minas Gerais

Um trecho da Rua Pará, importante via do cen-
tro de Avaré, está passando por um processo de 
correção de nível. 

A obra da Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré consiste na retirada de lajotas e na adequa-
ção do solo. Posteriormente, os blocos são recolo-
cados e uma camada de cimento é aplicada sobre 
a via. 

A intervenção começou no cruzamento com a 
Rua Minas Gerais, passa pelo Terminal Rodoviário 
Manoel Rodrigues e deve seguir até a conjunção 
com a Avenida Misael Euphrásio Leal. a

Rua Pará passa por intervenção
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OBRAS

Estrutura antiga estava 
deteriorada, causando 
infiltrações no prédio histórico 
inaugurado em 1950 

O telhado do Paço Municipal foi substituído por 
um novo. A antiga cobertura feita de fibra estava 
danificada. 

Os vazamentos constantes causavam a deterio-
ração do forro do prédio histórico, além de infiltra-
ções e outros problemas. 

Em seu lugar foram colocadas telhas de aço 
galvanizado, com característica antiacústica e an-
titérmica. 

O empreendimento da Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré é coordenado pela Secretaria de 
Planejamento e Transportes. Outros ajustes pre-
vistos no projeto estão sendo executados no mo-
mento.  

As paredes externas do imóvel já haviam recebi-
do nova pintura em abril de 2019. Já as paredes in-
ternas passaram pelo procedimento recentemente.  

Situado na Praça Juca Novaes, no centro da ci-
dade, o Paço Municipal recebe o gabinete do pre-
feito e outras repartições municipais. 

O prédio inaugurado em 15 de novembro 

Paço Municipal ganha novo telhado 

de 1950 é oficialmente chamado de Edifício 
Djalma Noronha, homenagem ao poeta e 
educador que foi secretário da Administra-

ção por mais de 30 anos e passou para a his-
tória avareense como autor da letra do Hino 
Municipal.

Deve passar pelo procedimento quem completa 
18 anos em 2021; confira onde se alistar 

 
Quem completa 18 anos em 2021 deve se alistar no Serviço Militar Obrigatório até 30 de junho. O 

procedimento pode ser feito pelo site www.alistamento.eb.mil.br ou pelo aplicativo do Exército Brasi-
leiro, o qual pode ser baixado no celular. 

O jovem que reside em Avaré também tem a opção de fazer o alistamento na Junta Militar, que fica 
na Casa do Cidadão. O endereço é Rua Bahia, nº 1580, no centro. 

É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência atualizado. Outras informações pelo 
telefone (14) 3733-7014. 

UTILIDADE PÚBLICA

Prazo para alistamento no Serviço Militar 
Obrigatório vai até 30 de junho



EDIÇÃO 1.016 | AVARÉ, 28 DE MAIO DE 2021 7

Pessoas com deficiência 
permanente (BPC) dentro da 
mesma faixa etária também 
são imunizadas contra a 
Covid-19 nessa etapa

Pessoas com comorbidades com idade entre 40 
e 44 anos são vacinadas contra a Covid-19 a partir 
de sexta-feira, 28. 

É importante conferir quais doenças crônicas 
e cardiovasculares estão no quadro definido pelo 
Ministério da Saúde (confira a tabela).

Pessoas com deficiência permanente (BPC) en-
tre 40 e 44 anos também são imunizadas nessa 
etapa. 

Exigências
Pessoas com comorbidades devem levar carta 

médica, exame ou comprovante que contenha o 
CRM do médico.

Isso porque é necessário digitar o número do 
documento no sistema. Quem não apresentar o 
CRM do médico responsável não poderá receber 
a dose, ressalta a Secretaria Municipal da Saúde. 

Já as pessoas com deficiência permanente pre-
cisam apresentar o extrato do BPC para receber a 
vacina. É importante ainda levar CPF, cartão SUS e 
comprovante de residência para a vacinação.

Locais 
A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira 

nos seguintes locais e horários:
Posto Jardim Vera Cruz (Rua Carmem Dias Faria, 

s/n) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;
Drive-thru no Parque Fernando Cruz Pimentel 

(Emapa) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;
Posto Brabância (Praça Armando de Paula Assis, 

s/n) das 8 às 11 horas;
Posto Santa Elizabeth (Rua Saul Bertolacini, s/n) 

das 13 às 16 horas.
Para evitar filas e aglomerações é importante 

fazer o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br, re-
comenda a pasta. Confira mais detalhes na tabela 
ao lado.

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Vacinação chega a pessoas com 
comorbidades entre 40 e 44 anos 
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SOLIDARIEDADE

Iniciativa voltada para 
pessoas em situação 
de vulnerabilidade 
aconteceu entre 
10 e 21 de maio

Aproximadamente 530 famílias 
foram beneficiadas pelo projeto de 
doação de roupas organizado pelo 
Fundo Social de Solidariedade. 

O balanço foi divulgado pelo ór-
gão. A iniciativa voltada para pessoas 
em situação de vulnerabilidade acon-
teceu entre 10 e 21 de maio no Cen-
tro Cultural. 

O Fundo Social fica na Rua Rio 
Grande do Sul, nº 1842. O atendi-
mento ao público é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas. Outras 
informações pelo telefone (14) 3731-
2658.

Projeto de doação de roupas do 
Fundo Social beneficia 530 famílias 

A artista plástica Vera Machado está se pre-
parando para exportar quadros com a temática 
“Flora de Avaré” para a Califórnia, estado situa-
do no oeste dos Estados Unidos. Para tanto, ela 
vai contar com o apoio da Secretaria Municipal 
da Cultura.   

A artista, que já enviou obras para Seattle, se 
mudou recentemente para a Estância Turística de 
Avaré e tem se mostrado encantada com a fauna 
e a flora da cidade. Ela pretende criar inúmeras 
obras que retratem a botânica avareense para ex-

CULTURA 

Artista plástica se prepara para exportar 
quadros que retratam natureza de Avaré

Vera Machado conta com apoio da Secretaria Municipal da Cultura
posições futuras. 

A Secretaria Municipal de Cultura irá emitir o 
documento exigido para que a exportação possa 
acontecer. 

A pasta informou que o propósito é “apoiar a 
artista plástica que vai representar o município no 
exterior e divulgar as belezas locais pelo mundo 
afora”. 

As obras serão pintadas em maio e enviadas 
em junho. Um dos quadros se chama “A árvore da 
neve”.
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CONVOCAÇÃO LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 039/2021 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas 
na Ci nº 622037/2021-SMA considerando a exoneração de Ivana 
Cerqueira de Oliveira convoca os classificados do Concurso Pu-
blico 002/2018, homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 
26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no 
Semanário Oficial Eletrônico, prorrogado pelo Decreto 6206/2021, 
publicado em 03/03/2021 para o cargo/função de AUXILIAR CON-
TÁBIL, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Re-
cursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo 
descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 
17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, nomea-
ção, exames médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome
07º ANTONIO JOSE CORREA TOLEDO
Estância Turística de Avaré, aos 28 de Maio de 2021.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AUXILIAR CONTÁBIL 
ATRIBUIÇÃO - LC 188/2013
 Compreendem as tarefas que se destinam a executar serviços 
pertinentes  à unidade, organizando os  documentos e efetuando 
sua classificação contábil; geram lançamentos contábeis, auxiliar 
na apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento de 
guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo, 
realizam o arquivo de documentos e conhecimento para estabele-
cer políticas de gestão pública. Atende ao público.
REQUISITO MÍNIMO - Ensino Médio Completo e curso de qualifi-
cação profissional, na modalidade de Técnico em Contabilidade e 
conhecimento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO - 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - A ser determinado pelo Secretário Muni-
cipal de Administração
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 -ensino médio e diploma 
frente e verso de Técnico em Contabilidade autenticados
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos, RG e CPF(menores de 14 anos 
para salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) 
01 Certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

AVISOS DE EDITAIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 011/2021 – PROCESSO Nº. 226/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, má-
quinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de recuperação 
asfáltica em diversas ruas do Bairro Brabância, trecho II, Avaré/SP.
Data de Encerramento: 30 de junho de 2021 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 30 de junho de 2021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 28 de maio de 2.021 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 124/21 – PROCESSO Nº. 220/21
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de pó de café e 
açúcar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia
Recebimento das Propostas: 31 de maio de 2.021 das 08 horas até 
14 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de junho de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 14 de junho de 2.021 às 
10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 18 de maio de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/21 – PROCESSO Nº. 229/21
Objeto: Aquisição de kits de projeto reforço e materiais educativos 
para a Rede Municipal de Ensino
Recebimento das Propostas: 07 de junho 2.021 das 08 horas até 
17 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 17 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 17 de junho de 2.021 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 28 de maio de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 – PROCESSO Nº 205/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de Maestro 
da Banda Marcial Municipal.
Data de Encerramento: 29 de junho de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de junho de 2.021 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, 28 de maio de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 – PROCESSO Nº 227/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de teatro.
Data de Encerramento: 22 de junho de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 22 de junho de 2.021 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, 28 de maio de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
PROCESSO Nº 199/2021

ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de água 
mineral para Gabinete do Prefeito e dependências do Paço Municipal.
Data de Encerramento: 01 de julho de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de julho de 2.021 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, 28 de maio de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 116/2021 – PROCESSO N° 210/2021

Considerando o questionamento apresentado no processo em epí-
grafe, o Senhor ROSLINDO WILSON MACHADO, Secretário Mu-
nicipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a 
rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no site: www.
avare.sp.gov.br e bllcompras.com. 
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 30 de junho de 2021, 
às 14 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 28 de maio de 2021.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal da Administração 
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 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME 
(Lotes 01, 04, 07, 08, 11, 14) e ÉDER HENRIQUE MENDES ME 
(Lotes 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12 e 13), responsáveis pelo registro 
de preços para eventual fornecimento de Equipamentos e Proteção 
Individual (EPI's) destinados as Secretarias da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 071/21 
– Processo nº. 133/21. Homologado em: 18/05/2021.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no 
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as 
empresas RR MEDICAL EIRELI – ME, DIMEBRÁS COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA, LUIZ GUSTAVO MARQUES BERNARDO 
LIMITADA – EPP, COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA – 
ME, PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI – ME e 
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – EPP, responsáveis 
pelo registro de preços para futura aquisição de Materiais Descar-
táveis para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro, relativa ao 
Pregão Eletrônico nº. 080/21 – Processo nº. 146/21. Homologado 
em: 19/05/2021.

Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e Serviços 
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 A.A. ZUB DISTRIBUIDORA ME, responsável pelo fornecimento 
de braço tipo cisne, luminária e parafuso com porca, relativa ao 
Pregão Eletrônico nº. 091/21 – Processo nº. 158/21. Homologado 
em: 21/05/2021.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 047/2021 – Processo nº. 202/2021

Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa FLÁVIO DE 
OLIVEIRA 11069521892, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais), objetivando a contratação de empresa especializada para 
apresentar um projeto para criação e desenvolvimento de uma 
cartilha ilustrativa que pode ser impressa e também por meio de 
diversas plataformas on line, no formato de história em quadrinhos, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, com ful-
cro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 13 de maio de 2.021. Isabel Cristina Cardoso 
– Secretária Municipal de Cultura da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 071/21 – Processo nº. 133/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE 
ME
Valor Global: R$ 2.745.720,85 (Dois milhões, setecentos e quaren-
ta e cinco mil, setecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos)
Detentora: ÉDER HENRIQUE MENDES ME
Valor Global: R$ 367.435,75 (Trezentos e sessenta e sete mil, qua-
trocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de Equipa-
mentos e Proteção Individual (EPI's) destinados as Secretarias da 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 18/05/2.021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 080/21 – Processo nº. 146/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: RR MEDICAL EIRELI – ME
Valor Global: R$ 2.163.957,50 (dois milhões, cento e sessenta e 
três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
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Detentora: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Valor Global: R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
Detentora: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI – ME
Valor Global: R$ 1.355,00 (hum mil, trezentos e cinquenta e cinco 
reais)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Des-
cartáveis para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro
Data da Assinatura da Ata de Registro: 19/05/2021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 091/21 – Processo nº. 158/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A.A. ZUB DISTRIBUIDORA ME
Objeto: Aquisição de braço tipo cisne, luminária e parafuso com 
porca
Valor Global: R$ 10.999,30 (Dez mil, novecentos e noventa e nove 
reais e trinta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 21/05/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 047/2021 – Processo nº. 202/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FLÁVIO DE OLIVEIRA 11069521892
Objeto: Contratação de empresa especializada para apresentar um 
projeto para criação e desenvolvimento de uma cartilha ilustrativa 
que pode ser impressa e também por meio de diversas plataformas 
on line, no formato de história em quadrinhos, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Cultura
Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 13/05/2.021

TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Inexigibilidade de Licitação n° 003/2020 – Processo n° 020/2020 
(Contrato n° 008/2020)
Considerando o contrato da empresa PRINCESA DO NORTE S. A., 
os atos praticados por este setor assinado pela Secretária Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Ava-
ré – Estado de São Paulo, neste ato representado conforme delega-
ção de competência fixado pelo Decreto Municipal n° 4.813/2.017 e 
pela empresa deverão ser rerratificados da seguinte maneira.
Onde se lia:
(…) EMPRESA AUTO ÔNIBUS MANOEL RODRIGUES S. A., ca-
dastrada no CNPJ sob o número 44.581.056/0001-52 com sede 
na Avenida Comendador Martinelli, n° 276,  – Bairro Água Branca 
– são Paulo/SP– CEP: 05.037-170 (…)
Agora se leia:
(…) EMPRESA PRINCESA DO NORTE S. A., cadastrada no CNPJ 
sob o número 81.159.857/0001-50 com sede na Rua 24 DE MAIO, 
n° 253 A – Vila Rio Claro – Santo Antônio da Platina/ PR – CEP: 
86.430.000 (…)
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/16 – PROCESSO Nº 057/16 
(Contrato n° 299/16), fica aditado o valor total de R$ 13.583,61 (tre-
ze mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), 
com a empresa CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS E EM-
PREENDIMENTOS EIRELI, o que corresponde a aproximadamen-
te 0,80% (zero vírgula oitenta por cento) do total do contrato, o que 
objetiva o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e 
mão de obra, para execução da obra de construção de uma creche 
Tipo I, Metodologia Convencional – Jardim Dona Laura. Assinatura 
do Termo de Aditivo: 24/05/2.021.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/18 – PROCESSO Nº 476/18 
(Contrato n° 615/18), fica aditado o valor de R$ 318.437,37 (tre-
zentos e dezoito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e 
sete centavos), o que corresponde a aproximadamente 3,62% 
(três vírgula sessenta e dois por cento) do total do contrato, cor-
respondente ao CONVÊNIO N°055/2016 – PROCESSO DADE/
TUR N°220/15 e fica aditado o valor de R$ 240.235,63 (duzentos e 
quarenta mil, duzentos trinta e cinco reais e sessenta e três centa-
vos) e R$ 140.579,47 (cento e quarenta mil, quinhentos e setenta e 
nove reais e quarenta e sete centavos) o que corresponde a apro-
ximadamente 4,33% (quatro vírgula trinta e três por cento) do total 
do contrato, correspondente ao CONVÊNIO 162/2018 – PROCES-
SO DADE/TUR 2015 com a empresa MATSERV COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA EPP, o que objetiva o fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão de obra, para execução da obra 
da Arena de Eventos no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz 
Pimentel, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Transportes. Assinatura do Termo de Aditivo: 18/05/2.021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 – PROCESSO Nº 146/2020 
- (Contrato n° 079/2020) fica aditado o valor total de R$ 29.700,00 
(vinte e nove mil, setecentos reais) com a empresa FUNERAIS 
NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, o que corresponde a 
aproximadamente 23,48% (vinte e três vírgula quarenta e oito por 
cento) do total do contrato, o que objetiva o fornecimento de servi-
ços funerários sendo o fornecimento de urnas mortuárias adultas, 
infantis e serviço de translado, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Assinatura do 
Termo de Aditivo: 20/05/2.021.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMEN-
TO PÚBLICO Nº 002/18 – PROCESSO N° 153/18 (Contrato n° 
191/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa CLÍNICA MÉDICA PRONTO PED LTDA, objetivando a 
prestação de serviços de consultas médicas na área de pediatria, 
com a prorrogação do prazo de vigência contratual até 21 de maio 
de 2.022, no valor global de R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil 
reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde 
da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 016/19 – PROCESSO N° 215/19 (Contrato n° 
353/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré e a empresa VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA ME, objetivando 
o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de 
obra para a execução da reforma do Mercadão Municipal. Local: 
Praça da Independência, s/n. Centro, Avaré/SP, com prorrogação 
do prazo de vigência contratual até 27 de julho de 2.021. Alexandre 
Leal Nigro – Secretário Municipal de Serviços da Estância Turística 
de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 056/18 – PROCESSO N° 307/18 (Contrato n° 
275/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e os senhores YRAIMA MAZZONI NEGRÃO, GERHSON MAZZO-
NI NEGRÃO, NAHSCIR MAZZONI NEGRÃO, RAQUEL DE LIMA 
NEGRÃO e EDUARDO DE LIMA NEGRÃO, objetivando a loca-
ção de imóvel situado a Rua Santa Catarina, n°83 para instalação 
da Unidade de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência – 
SAMU, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 11 de 
julho de 2.022, no valor global de R$ 54.121,68 (cinquenta e quatro 
mil, cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos). Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Tu-
rística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade INEXIGIBILIDADE 
Nº 007/2020 – PROCESSO N° 115/2020 (Contrato n°061/2020), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME, obje-
tivando a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva 
e corretiva em refrigerador de vacina da marca Indrel, localizados 
nas Unidades de Saúde, com a realização de 03 (três) manuten-
ções preventivas ao ano, com prorrogação do prazo de vigência 
contratual até 22 de maio de 2.022, no valor global de R$ 8.490,00 
(oito mil, quatrocentos e noventa reais). Roslindo wilson machado – 
secretário municipal da saúde da estância turística de avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 022/2020 – PROCESSO N° 097/2020 (Contrato n° 
060/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e empresa PAULO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA JÚ-
NIOR 56796620860, objetivando o gerenciamento do projeto “Viva 
o Largo São João”, a ser realizado aos finais de semana e feriados 
prolongados, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 
10 de maio de 2.022, no valor global de R$ 142.600,00 (Cento e 
quarenta e dois mil e seiscentos reais). Isabel Cristina Cardoso – 
Secretária Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REEQUILÍBRIO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/19 – PROCESSO Nº 073/19 
(Contrato n° 199/19), fica reequilibrado o valor de R$ 462.987,16 
(Quatrocentos e sessenta e dois mil novecentos e oitenta e sete 
reais e dezesseis centavos), assim o total do contrato passa a ser 
de R$ 2.181.486,11 (Dois milhões, cento e oitenta e um mil, qua-
trocentos e oitenta e seis reais e onze centavos) com a empresa 
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRE-
LI, que tem como objetivo o fornecimento de materiais, máquinas, 
equipamentos e mão de obra para execução da reforma e amplia-
ção da EMEB  “Salim Antônio Curiati”. Assinatura do Termo de Re-
equilíbrio: 20/05/2.021.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o item 03 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 081/21 
– PROCESSO Nº. 147/21, objetivando Registro de Preços para 
futura aquisição de Gêneros Perecíveis para atender aos Equipa-
mentos da SEMADS, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogado em: 25/05/2021. Adriana Moreira Gomes – Secretária 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância 
Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 083/21 – PROCESSO Nº. 149/21, objetivando aquisição 
de 01 (uma) Viatura Orgânica para o Posto de Bombeiros de Ava-
ré, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
25/05/2021. Olívia Perrone Cazo – Comandante do Posto de Bom-
beiros da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO o Item 03 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 113/21 
– PROCESSO Nº. 201/21, objetivando a aquisição de máscaras, 
luvas, avental e álcool em gel para atender a demanda do Velório e 
Cemitério Municipal, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 26/05/2.021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Mu-
nicipal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

CULTURA

Palestra no IFSP 
discute cultura 
afro-brasileira 
Evento virtual que acontece 
no dia 31 é uma parceria 
com a Secretaria Municipal 
da Cultura

O curso de Letras Português  - Espanhol do 
Instituto Federal de São Paulo (IFSP) promove 
na segunda-feira, 31, às 19h30, a palestra virtual 
“Semiótica e Ensino: possibilidade de aborda-
gem às relações étnico-raciais”. 

Ministrada pelas professoras Eva Cristina 
Francisco e Tânia Regina Montanha Scoparo, 
docentes do campus localizado em Avaré, a ex-
posição será transmitida pelo YouTube (youtube.
com/ifspoficial).  

Aberto ao público, o evento voltado para 
docentes e licenciandos é uma parceria com a 
Secretaria Municipal da Cultura. 

A palestra vai discutir a aplicação da Lei n° 
10.639/2003, que determina a obrigatoriedade 
de estudos da história e cultura afro-brasileira 
nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, 
entre outros temas. 

“O evento conta com o apoio da Estância Tu-
rística de Avaré, uma vez que aborda um tema 
tão relevante para a sociedade e a cultura de 
nosso país, que é a cultura afro-brasileira”, afir-
ma a Secretaria Municipal da Cultura. 
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INFRAESTRUTURA

Intervenção no Parque 
Terezinha de Freitas está 
em andamento

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré está 
implantando tubulação na obra contra erosões 
que está em andamento no Parque Terezinha de 
Freitas, entre os bairros Camargo e Jardim Europa. 

O controle de processos erosivos urbanos é 
uma preocupação da administração municipal. 
Nos anos de 2017 e 2018, foram recuperadas ero-
sões nas ruas Lion e Zurique. No momento, estão 
em andamento obras na Avenida Espanha e Rua 
Florença.

Parceria entre as secretarias de Planejamento e 
Transportes, Serviços e Meio Ambiente, o projeto 
feito com recursos próprios prevê ainda interven-
ções em outros pontos da cidade. 

Tubulação é 
implantada em obra
do município que
combate erosões  


