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Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 – Lei de Criação 237/98 alterada pela Lei 

Municipal nº 1.695/13

CONVOCAÇÃO 
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares e 
Suplentes para Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 13/03/2019 
(quarta-feira) às 08h30min na Sala dos Conselhos na SEMADS, 
situada na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
* Leitura da Ata anterior;
* Análises dos documentos das entidades socioassistenciais certi-
ficadas por este CMAS, em consonância com solicitação realizada 
através de ofício de n° 03/2019, frente plano de ação 2019 e de-
mais documentos resolução CNAS 14/2014;
* Reorganização dos membros titulares e suplentes; 
* Outros assuntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevis-
tos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 07 de Março de 2019.

Fernanda Valéria de Oliveira
Presidente do CMAS

Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

Convocação 
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CMDPD), a Sra. Joyce Ferreira da Silva, CONVOCA 
os Conselheiros e seus Suplentes, para Reunião Ordinária que 
será realizada no dia 14/03/2019 às 09:00 horas (quinta-feira), na 
Sala da Biblioteca Ramal em Braile “Jairo Amorim” ,na Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência situado na Rua Ceará nº 
1.393 (ao lado do Centro Administrativo) centro, Estância Turística 
de Avaré/SP.
Pauta:
*   Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
*  Processos pendentes
* Comunicados da Presidência e Secretaria 
As reuniões do CMDPD são abertas a população. 
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de não 
comparecimento. 

e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br 
tel. (14) 3732-8844

Demonstração do Resultado Contábil do Exercício
Período = 01/01/2018 a 31/12/2018

RESULTADO FINANCEIRO – Balanço Orçamentário

Título
Receita Orçamentária
Receita do exercício   Sem movimento

Avaré, 31 de dezembro de 2018

Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito da Estância Turística de Avaré-SP

Presidente Interino da AMVAVE

Paulo Francisco de Carvalho
Téc. Cont. CRC SP 65.261

A M V A V E 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE VERDE

Demonstração do Resultado Contábil do Exercício
Período = 01/01/2018 a 31/12/2018

RESULTADO FINANCEIRO – Balanço Orçamentário

Título
Despesa Orçamentária 
Despesa do exercício  Sem movimento

Avaré, 31 de dezembro de 2018

Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito da Estância Turística de Avaré-SP

Presidente Interino da AMVAVE

Paulo Francisco de Carvalho
Téc. Cont. CRC SP 65.261

Demonstração do Resultado Contábil do Exercício
Período = 01/01/2018 a 31/12/2018

RESULTADO FINANCEIRO – Balanço Financeiro
Título
Receita Orçamentária
Receita do exercício   Sem movimento

Avaré, 31 de dezembro de 2018

Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito da Estância Turística de Avaré-SP

Presidente Interino da AMVAVE

Paulo Francisco de Carvalho
Téc. Cont. CRC SP 65.261

Demonstração do Resultado Contábil do Exercício
Período = 01/01/2018 a 31/12/2018

RESULTADO FINANCEIRO – Balanço Financeiro

Título
Despesa Orçamentária
Despesa do exercício  Sem movimento

Avaré, 31 de dezembro de 2018

Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito da Estância Turística de Avaré-SP

Presidente Interino da AMVAVE

Paulo Francisco de Carvalho
Téc. Cont. CRC SP 65.261
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COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL DE AVARÉ

01- Comunicado – Arquivamento de Auto de Infração 
AIF Nº 661 de 04/04/2018
Processo nº 517/18 de 04/04/2018
Interessado: B.C.A. Turismo e Hotelaria Ltda - Me
CNPJ:10.946.537/0003-64
Endereço-  Av. Prefeito Paulo Novaes  nº 466 - Avaré/SP 



OBRAS
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE AVARÉ-AVAREPREV - SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA 

MARÇO DE 2019

PROCON

Dia do Consumidor: Procon 
de Avaré realiza série de ações 

Data é celebrada em 15 de março 
O Procon Municipal, através da Fundação Procon de São Paulo, lembra a po-

pulação avareense sobre importante da celebração do Dia do Consumidor. Co-
memorada anualmente em 15 de março, a data foi criada para proteger e lembrar 
sempre dos direitos do consumidor, não apenas entre as pessoas que consomem, 
mas para que também as empresas e lojas lembrem do compromisso de respeitar 
todas as leis que protegem os seus consumidores.

 Ações
Para marcar o Dia Internacional dos Direitos do Consumidor, o Procon Munici-

pal preparou uma série de ações. Além da divulgação do balanço anual de 2018, 
o órgão vai distribuir cartilhas com orientações aos consumidores. Além disso, 
farão a divulgação da plataforma “www.consumidor.gov.br”. Através desse site, o 
consumidor pode se comunicar diretamente com as empresas participantes que 
se comprometem a receber, analisar e responder as reclamações em até 10 dias. 

Também será oferecido um coffee break com café, chá, suco, água, biscoitos 
e bolachas como uma forma de agrado aos consumidores que forem atendidos 
no Procon naquela data especial. A ação ocorrerá na sede do Procon Municipal, 
instalada na Casa do Cidadão, na Rua Bahia, nº 1580. O atendimento ao público 
ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

Direitos no Brasil
No Brasil, os direitos do consumidor estão protegidos pela Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, que entrou em vigor em 11 de março do ano seguinte (1991).
Com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor foi criado o Programa de 

Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), que está presente em inúmeros mu-
nicípios. O principal objetivo do órgão  é servir como mediador entre os consu-
midores e fornecedores de produtos e serviços, com foco na solução de conflitos.
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GESTÃO

Caminhão 6x2 é a nova aquisição
A Secretaria Municipal de Serviços ampliou a 

sua frota de veículos para auxiliar na manutenção 

Prefeitura amplia a frota para 
manutenção de vias públicas 

das vias públicas. A aquisição se trata de um ca-
minhão do tipo trucado (6x2), modelo Ford 2423, 
com caçamba basculante de 10 metros cúbicos 
e acionamento hidráulico, com todos os equipa-
mentos de segurança exigidos pelo Código Nacio-

nal de Trânsito. 
O veículo que chegou nesta quarta-feira, 6, está 

estacionado em frente ao Paço Municipal. O inves-
timento, feito por meio do Pregão Presencial n° 
149/18 – Processo n° 446/18, foi de R$ 260 mil. 

Temas como música e 
contação de histórias foram 
apresentados 

Nos dias 21 e 22 de fevereiro, um grupo de Auxi-
liares de Desenvolvimento Infantil (ADI) participaram 
de formação pedagógica com o objetivo de atualizar 
e melhorar o trabalho realizado com as crianças dos 
Centros de Educação Infantil (CEIs) do município. 

Coube à professora Leila Regina Chinelatto, 
convidada, ministrar a capacitação com a aborda-
gem de temas como contação de histórias e musi-
calidade na educação infantil.

EDUCAÇÃO

Auxiliares infantis recebem capacitação pedagógica
Atividades

Durante a capacitação, os servidores puderam 
entender o papel significativo da música na educa-
ção das crianças, pois a atividade contribui para o 
desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cogniti-
vo e linguístico, além de ser facilitadora do proces-
so de aprendizagem.

Já na contação de histórias, os auxiliares soube-
ram da importância das fábulas para que a criança 
se defronte com questões complicadas da realida-
de como, por exemplo, o egoísmo, a fraternidade, 
a competição, a colaboração, a fidelidade, a falsi-
dade, entre outros temas de forma mais leve e pe-
dagógica. 
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SEC. DE EDUCAÇÃO



EDIÇÃO 900 | AVARÉ, 8 DE MARÇO DE 20198

ESPORTES

Sorocaba será a sede do 
torneio em maio

As equipes avareenses sub-19, treinadas pela 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) 
confirmaram nesta quarta-feira, 6, a participação 
na 36ª edição dos Jogos Abertos da Juventude 
2019, evento promovido pela Secretaria de Espor-
tes do Estado de São Paulo.

Avaré estará representadas nas seguintes mo-
dalidades: basquete, handebol, judô, natação nas 
categorias masculino e feminino, além de atletismo 
feminino, todas classificadas para a fase regional a ser 
disputada em Sorocaba, entre os dias 8 a 27 de maio. 

Já as equipes de futebol masculino e feminino 
disputarão a fase sub-regional em data a ser defi-
nida em reunião na próxima semana.

Desportista Mário Arca será 
o homenageado

No próximo dia 7 de abril, domingo, a partir das 10h, no gi-
násio de esportes do Instituto Federal de Avaré (IFSP), a Secreta-
ria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) organizará a segunda 
edição do Torneio Regional de Futsal Feminino. 

Em 2018, na primeira edição o desportista Elson Carlota, o popu-
lar professor Niquinho, que há anos se dedica ao futebol de salão em 
Avaré, foi o homenageado. Neste ano, outro importante desportis-
ta, o professor Mário Arca que foi atleta de basquetebol por 15 anos e 
técnico por 10 anos, vai ser alvo de homenagens durante a competição. 

O torneio que será para a categoria sub-20, já tem a con-
firmação de 10 cidades da região. Além das anfitriãs de Avaré, 
virão as equipes de Taquarituba, Itapetininga, Itapeva, Itatinga, 
Jaú, Tietê, Capivari e Campinas.

Avaré confirma participação 
nos Jogos da Juventude

A proposta dos Jogos Abertos da Juventude é 
desenvolver o intercâmbio social e esportivo, di-
fundir a prática de várias modalidades esportivas 

e dar oportunidade aos jovens de obter melhoria 
física, técnica e tática na prática desportiva em suas 
respectivas regiões.

 

2° Torneio de Futsal Feminino 
acontece em abril
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LICITAÇÃO

LEGISLATIVO JUSTIFICATIVAS

CIRCULAR N º 06/2019-DG
Avaré, 07 de março de 2.019.

LEMBRETE
Estará presente o responsável pela Empresa Consita Tratamen-
to de Resíduos S/A para explanar sobre a terceirização do servi-
ço de coleta em nossa cidade, nos termos do Requerimento nº 
181/2019, de autoria do Ver. Ernesto Ferreira de Albuquerque e 
outros, aprovado por unanimidade.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
11/03/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-
te Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou  para a Or-
dem do Dia da Sessão Ordinária de 11 de março do corrente ano, 
que tem seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 04/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a antecipação do 13º Salário dos Servidores 
Municipais, revoga as Leis Municipais nº 1.154, de 18 de março 
de 2009 e Lei nº 1.798, de 17 de junho de 2014 e, dá outras pro-
vidências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 04/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, Obras 
e Adm. Pública
2. PROJETO DE LEI Nº 07/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 26.729,96 - SEMADS).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 07/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
 Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

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

EXTRATO DE EDITAL EXCLUSIVO 
PARA ME/MEI E EPP

Processo nº 05/2019
Pregão Presencial nº 02/2019 
Data da realização: 21 de março de 2019 às 9 horas
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré faz saber 
que se acha aberta licitação na modalidade Pregão (Presencial) do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços continuados de in-
formática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado 
para os Sistemas de Gestão do Processo Legislativo e Compilação 
de Leis, consistindo nos serviços de desenvolvimento, implanta-
ção, migração e conversão de dados, treinamento dos usuários, 
customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações, 
para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 
cujas especificações mínimas encontram-se no anexo II do edital, 
que estará disponível na Sede do Poder Legislativo e também po-
derá ser acessado pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br 
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, Av. Gilberto Filgueiras, nº 1631, Alto da Colina, Avaré/SP. 
Fone: (14) 3711.3070. 

Cristiane Soares Hipólito
Pregoeira

CONVITE
   A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré convida 
os Senhores Vereadores, Associações de Bairros, imprensa, repre-
sentantes de classes e munícipes em geral, para Audiência Pública 
da Frente Parlamentar Municipal de Combate às Enchentes.

Data:  20/03/2019  
Horário: 19 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida 
Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

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 por se 
tratar de fornecimento de gás P45, tal quebra de ordem se faz ne-
cessária para atender a Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli Rocha – EPP
Empenho(s): 157/2019
Valor: R$ 3.470,00
Avaré, 08 de Março de 2019

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Educação 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 2808, 2947/2019
Valor: R$ 1.308,00
Avaré, 08 de Março de 2019

JOSENÁ BIJOLADA ARAÚJO
Secretário Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de peças, pois o material é 
necessário para a manutenção da frota municipal, sendo  impres-
cindível para o bom funcionamento dos serviços de transporte da 
Municipalidade.
Fornecedor: Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda.
Empenho(s): 20620, 20621/2018
Valor: R$ 445,35
Avaré, 08 de Março de 2019

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de renovação de licença de uso do pacote 
Adobe Creative Cloud For Teams, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender a Secretaria Municipal da Comu-
nicação.
Fornecedor: Buysoft do Brasil Ltda
Empenho(s): 11255/2018
Valor: R$ 3.900,00
Avaré, 08 de Março de 2019

JOSENÁ BIJOLADA ARAÚJO
Secretário Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de sistema informatizado para 
uso da Controladoria Geral do Município e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para efetivação das rotinas daquele 
Departamento.
Fornecedor: Confiatta Sistemas e Tecnologia
Empenho(s): 5208/2018
Valor: R$ 4.000,00
Avaré, 08 de março de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de realização de show artístico musical na 
orla da Represa Jurumirim e tal quebra de ordem cronológica se 
faz necessária para entretenimento de munícipes e turistas durante 
o Carnaval de 2019.
Fornecedor: Frut Pro Serviços de Som Ltda.
Empenho(s): 2319/2019
Valor: R$ 83.000,00
Avaré, 08 de março de 2019

GLAUCO FABIANO FAVERO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Turismo

AVISOS DE EDITAIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/19 – PROCESSO Nº. 068/19

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação futura de 
empresa para fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos 
e mão-de-obra para execução de recapeamento asfáltico em diver-
sas vias desta municipalidade, conforme edital.
Data de Encerramento: 11 de abril de 2019 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 11 de abril de 2019 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, 08 de março de 2.019 – Érica Marin 
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/19
PROCESSO Nº. 008/19

Objeto: Concessão de espaço público para uso e exploração remu-
nerada de Lanchonete e Conveniência do Horto Florestal de Avaré, 
conforme edital.
Data de Encerramento: 15 de abril de 2019 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 15 de abril de 2019 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, 08 de março de 2.019 – Érica Marin 
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/19 – PROCESSO Nº. 069/19
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de bebedouro 
para todas as unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 25 de Março de 2.019 das 10 horas 
até 03 de Abril de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 03 de Abril de 2.019 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 03 de Abril de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 08 de Março de 2.019 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/19 – PROCESSO Nº. 070/19
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Aquisição de equipamentos para montagem de rack lógico 
para a unidade de pronto atendimento/pronto socorro.
Recebimento das Propostas: 26 de Março de 2.019 das 10 horas 
até 04 de Abril de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 04 de Abril de 2.019 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 04 de Abril de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 08 de Março de 2.019 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.



EDIÇÃO 900 | AVARÉ, 8 DE MARÇO DE 201910

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 
4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA – ME, 
EMERSON LUIZ DA SILVA – ME, JJ SOUTO – ME, SALVI LOPES 
& CIA LTDA ME, CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, MULTISUL COMÉR-
CIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – ME e JWS EMBALAGENS EIRELI 
– ME, responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisi-
ção de material de limpeza, higiene e descartáveis para Semads e 
equipamentos, relativo ao Pregão Eletrônico n° 006/19 – Processo 
n° 023/19. Homologado em 07/03/2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 012/19 – Processo nº. 029/19

Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 012/19 à empresa RÁ-
PIDO SUMARÉ LTDA, objetivando o Registro de Preços para a 
Contratação futura de empresa para a prestação de serviços de 
transporte de passageiros, até o limite de 100.000 Km (cem mil 
quilômetros), para atendimento de diversas secretarias desta mu-
nicipalidade. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de março 
de 2.019 – Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Ad-
ministração da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 005/19 – Processo nº.042/19

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à A. S. T. I. INTEGRADO-
RA LTDA, com valor total de R$ 8.648,62 (oito mil, seiscentos e 
quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), objetivando pelo 
fornecimento de Nobreak para atender ao SAMU, com fulcro no 
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 01 de março de 2.019 – Roslindo Wilson Machado – Se-
cretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 006/19 – Processo nº. 040/19

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à MEDTRONIC CO-
MERCIAL LTDA, no valor global de R$ 36.515,00 (Trinta e seis mil, 
quinhentos e quinze reais), objetivando o fornecimento de bomba 
de insulina e insumos para atender pacientes de Mandado Judi-
cial, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 25 de fevereiro de 2.019 – Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Tu-
rística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 006/19 – Processo n° 023/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM-
PEZA MACATUBA LTDA – ME
Valor global: R$ 80.414,10 (Oitenta mil, quatrocentos e quatorze 
reais e dez centavos)
Detentora: EMERSON LUIZ DA SILVA – ME
Valor global: R$ 72.464,87 (Setenta e dois mil, quatrocentos e ses-
senta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
Detentora: SALVI LOPES & CIA LTDA ME
Valor global: R$ 4.464,67 (Quatro mil, quatrocentos e sessenta e 
quatro reais e sessenta e sete centavos)
Detentora: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Valor global: R$ 33.825,75 (Trinta e três mil, oitocentos e vinte e 
cinco reais e setenta e cinco centavos)
Detentora: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – ME
Valor global: R$ 5.360,00 (Cinco mil, trezentos e sessenta reais)
Detentora: JWS EMBALAGENS EIRELI – ME
Valor global: R$ 5.699,98 (Cinco mil, seiscentos e noventa e nove 
reais e noventa e oito centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de 
limpeza, higiene e descartáveis para Semads e equipamentos
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 07/03/2.019

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 005/19 – Processo nº.042/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A. S. T. I. INTEGRADORA LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada responsável pelo 
fornecimento de Nobreak para atender ao SAMU
Valor Global: R$ 8.648,62 (oito mil, seiscentos e quarenta e oito 
reais e sessenta e dois centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 01/03/2.019.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 006/19 – Processo nº. 
040/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Objeto: Aquisição de bomba de insulina e insumos para atender 
pacientes de Mandado Judicial, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 36.515,00 (Trinta e seis mil, quinhentos e quinze 
reais)
Data da Assinatura do Contrato: 25/02/2.019

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 012/19 – Processo nº. 029/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RÁPIDO SUMARÉ LTDA
Objeto: Registro de Preços para a Contratação futura de empresa 
para a prestação de serviços de transporte de passageiros, até o 
limite de 100.000 Km (cem mil quilômetros), para atendimento de 
diversas secretarias desta municipalidade.
Valor: R$ 801.000,00 (oitocentos e um mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 08/03/2.019

TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/18 – PROCESSO Nº 546/18 (Con-
trato nº 617/18), fica aditado o valor total de R$ 944,00 (Novecentos 
e quarenta e quatro reais) com a empresa ZUB DISTRIBUIDORA 
LTDA ME, o que corresponde a aproximadamente 24,81% (vinte e 
quatro vírgula oitenta e um por cento) do total do contrato, o que 
objetiva o fornecimento de materiais elétricos. Assinatura do Termo 
Aditivo: 25/02/2.019.

TERMO DE ALTERAÇÃO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/18 – PROCESSO Nº. 160/18
Considerando a solicitação da CI 513387 do Gabinete do Prefeito, 
fica alterada a Ata de Registro de Preços a partir da data de as-
sinatura do Decreto 5.167 de 24 de maio de 2018, nos seguintes 
termos:
Onde se lia:
“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO GESTOR E FISCALIZA-
ÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A responsabilidade pela gestão desse contrato é do senhor Joselyr 
Bnedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal e a fiscalização será 
efetuada pelo senhor Reinaldo Souto, Assessor Técnico da Secre-
taria Municipal de Turismo, requisitante do Processo Licitatório.”
Agora se leia:
“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO GESTOR E FISCALIZA-
ÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A responsabilidade pela gestão desse contrato é do senhor Glauco 
Fabiano Fávaro de Oliveira, Secretário Municipal de Turismo e a 
fiscalização será efetuada pelo senhor Reinaldo Souto, Assessor 
Técnico da Secretaria Municipal de Turismo, requisitante do Pro-
cesso Licitatório.”
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de março de 2.019 – 
Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística 
de Avaré.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMEN-
TO PÚBLICO Nº 010/15 – PROCESSO N° 222/15 (Contrato 
n° 201/15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e o senhor JOÃO EVANGELISTA DE VASCONCE-
LOS, objetivando o credenciamento de médicos especialista 
para a prestação de serviços de consultas psiquiátricas, com 
prorrogação do prazo de vigência até 16 de abril de 2.020, no 
valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turís-
tica de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 050/15 – PROCESSO N° 228/15 (Contrato n° 
184/15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a senhora ELIZABETH GUERREIRO ALVES, objetivando a loca-
ção de imóvel situado a Rua Rio de janeiro, nº 911, para a instala-
ção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST 
–, com prorrogação do prazo de vigência até 31 de março de 2.020, 
no valor global de R$ 36.455,16 (Trinta e seis mil, quatrocentos 
e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística 
de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS N° 006/16 – PROCESSO N° 047/16 (Contrato n° 087/16), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa A. FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 
objetivando o fornecimento de mão de obra, materiais, máquinas, 
equipamentos e serviços para execução de obras de drenagem 
para contenção de erosão urbana, com prorrogação do prazo até 
10 de abril de 2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal 
de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/19 – PROCESSO Nº 022/19

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto à Publicação do Termo de Ratificação e Extrato de Contrato 
da Dispensa supracitada, no Semanário Oficial da Estância Turísti-
ca de Avaré publicado em 01/03/2.019 e no Diário Oficial do Estado 
no dia 02/03/2.019, motivo pelo qual os atos praticados por este 
setor deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 003/19 – Processo nº. 022/19
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a FUNDAÇÃO “PROF. DR. 
MANOEL PEDRO PIMENTEL” - FUNAP (...) Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 18 de fevereiro de 2.019 – Abelardo Ferreira Men-
des – Secretário Municipal de Serviços da Estância Turística de Avaré.
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 003/19 – Processo nº. 022/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Interveniente: FUNDAÇÃO “PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMEN-
TEL” – FUNAP
(…)
Data da Assinatura do Contrato: 18/02/2019
Agora se leia:
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 003/19 – Processo nº. 022/19
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a FUNDAÇÃO “PROF. DR. 
MANOEL PEDRO PIMENTEL” - FUNAP (...)  Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 04 de fevereiro de 2.019 – Abelardo Ferreira 
Mendes – Secretário Municipal de Serviços da Estância Turística 
de Avaré.
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 003/19 – Processo nº. 022/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Interveniente: FUNDAÇÃO “PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMEN-
TEL” – FUNAP
(…)
Data da Assinatura do Contrato: 04/02/2019
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de março de 2.019.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o Lote 02 da Ata de Re-
gistro de Preço n° 430/18, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 141/18 – PROCESSO Nº 395/18, que objetiva o fornecimento 
eventual para aquisição de feijão carioquinha para a Merenda Es-
colar e para os internos atendidos pelos equipamentos da Secre-
taria Municipal de Assistência Social, de acordo com o artigo 78, 
inciso I c/c artigo 79, inciso II da Lei 8.666/93. Assinatura do Termo 
de Rescisão em: 01/03/2.019.

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

Considerando a necessidade urgente de atendimento as crianças 
do Município de Avaré, cujo o atendimento pela rede pública muni-
cipal de ensino estar prejudicado por não possuir vagas suficientes 
para atender a demanda;
Considerando que, de acordo com a Lei nº 13.019/2014 e suas 
alterações pela Lei nº 13.204/2015 Art. 30 inciso VI, que a admi-
nistração pública poderá dispensar a realização de chamamento 
publico no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços 
de educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil previamente credenciada pelo 
órgão gestor da respectiva politica;
Considerando que a CEI Creche Santa Terezinha de Avaré apre-
sentou proposta para formalizar parceria por meio do termo de fo-
mento com o Município da Estância Turística de Avaré através da 
Secretaria Municipal de Educação;
A Secretária Municipal de Educação, através da requisição n° 
1029/19  informa que há necessidade urgente da ampliação de 
meta/atendimento nos convênios firmados por esta secretária, com 
o intuito de atender a demanda apresentada, em razão da rede mu-
nicipal de ensino não possuir vagas suficientes para atendimento, 
assim, é favorável a imediata formalização da parceria; 
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CONVOCAÇÃO

Com as justificativas acima elencadas, a escassez de instituições 
no município e a urgência na oferta de serviços, a realização do 
chamamento publico, com todos prazos legais a serem respeitados 
representaria paralisação de tais serviços, causando prejuízos ao 
interesse publico;
Justificamos, assim sendo, a dispensa de chamamento publico 
para a celebração de Termo de Fomento entre o Município da Es-
tância Turística de Avaré e a CEI Creche Santa Terezinha de Avaré, 
uma vez que os serviços em questão por ser de extrema importân-
cia, merecem ser tratado de forma continuada e ininterrupta.
Estância Turística de Avaré, em 06 de março de 2.019. Joselyr Be-
nedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

Dispensa de Chamamento Público nº. 008/19 – Processo nº. 
051/19
Fica ratificada a Dispensa de Chamamento Público à ENTIDADE 
– CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SANTA TERE-
ZINHA DE AVARÉ, no valor total de repasse de R$ 600.560,64 
(seiscentos mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e quatro 
centavos), objetivando a realização de parceria estabelecida pela 
Administração Pública com a Organização da Sociedade Civil 
para consecução de finalidade de interesse público e recíproco, 
proposta pela Organização, que envolva a transferência de recur-
sos financeiros., com fulcro no artigo 30 da Lei Federal 13.204/15. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de março de 2.019 – 
Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Modalidade: Dispensa de Chamamento Público nº. 008/19 – Pro-
cesso nº. 051/19
Município: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Organização da Sociedade Civil:  ENTIDADE – CENTRO DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL CRECHE SANTA TEREZINHA DE AVARÉ
Objeto: Realização de parceria estabelecida pela Administração 
Pública com a Organização da Sociedade Civil para consecução 
de finalidade de interesse público e recíproco, proposta pela Orga-
nização, que envolva a transferência de recursos financeiros.
Valor Global de Repasse: R$ 600.560,64 (seiscentos mil, quinhen-
tos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos)
Data da Assinatura do Termo de Parceria (Fomento): 06/03/2.019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 031/2019 
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 508058/2018-SMFazenda considerando a necessidade 
de servidor para suprir grande demanda de serviços junto ao De-
partamento de Tesouraria, convoca os classificados do Concurso 
Publico 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, para o cargo/função de AUXILIAR 
CONTÁBIL, 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, das 
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, 
nomeação, 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
003º MONICA APARECIDA DE JESUS
Estância Turística de Avaré, aos 08 de Março de 2019.

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 qualificação profissional, na 
modalidade de Técnico em Contabilidade e conhecimento em in-
formática
HORÁRIO DE TRABALHO - 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - Departamento de Tesouraria
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
01Certidão 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 (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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 032/2019 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas no 
Ofício nº 100/2019-SME  e exoneração de Natascha Carolina de 
Oliveira Gervazio e aposentadoria de Nivea Menezes Silva, clas-
sificados do Concurso Publico 001/2018, homologado através do 
Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 
de Julho de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/
função de PEB I, 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, das 
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, 
nomeação, 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.
CARGO: PEB I - 
Classificação - Nome
48º DAGMAR DOS SANTOS FIORATO PARISCHI
49º ELIZANDRA CARLA DO CARMO GALHARDO
Estância Turística de Avaré, aos 08 de Março de 2019

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - PEB I (Lei 2007/2016)
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - Compete ao Professor de 
Educação Básica I e ao Professor de Educação Básica II, guarda-
das as características específicas do campo de atuação: Participar 
da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar;-
Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da sua 
unidade escolar, e o calendário escolar; Elaborar programas e pla-
nos de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser 
utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 
Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos 
planos de aula; Orientar os alunos na formulação e implementa-
ção de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, 
leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis 
ao seu desenvolvimento; Controlar e avaliar o rendimento esco-
lar dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para alu-
nos de menos rendimento; Encaminhar, bimestralmente, diário de 
classe contendo frequência, descrição das atividades, conteúdos 
desenvolvidos e conceitos ao diretor da U.E em que está lotado; 
Colaborar e participar na organização das atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; Participar de reuniões 
com pais e com outros profissionais de ensino; Participar de reu-
niões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando 
solicitado; Participar integralmente dos períodos dedicados ao pla-
nejamento e à avaliação do processo de ensino – aprendizagem 

e ao seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de 
inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de seus 
problemas junto aos alunos de rede municipal de ensino; Participar 
de projetos de conscientização das famílias para a necessidade 
do exercício da cidadania, ética, bem como frequência escolar das 
crianças do Município; Realizar pesquisar na área de educação; 
Executar outras atribuições afins.
REQUISITO - (LEI 2007/2016)
Graduação em curso superior de licenciatura plena em Pedagogia 
com habilitação específica ou em curso normal superior 
CARGA HORÁRIA - 30 horas aulas semanais 
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 –Diploma frente e verso au-
tenticado da Graduação em curso superior de licenciatura plena em 
Pedagogia com habilitação específica ou em curso normal superior 
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 apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS - 01
CONSULTOR DE VENDAS - 01
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUS-
TRIAL - 01
GERENTE COMERCIAL - 01
NUTRICIONISTA - 01
RETIREIRO - 01
SERRALHEIRO - 01
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABA-
LHO - 01
VENDEDOR PRACISTA  - 01

AS VAGAS ESTÃO SUJEITAS A MUDAN-
ÇAS CONFORME O PREENCHIMENTO 
DO LIMITE DE ENCAMINHAMENTO.

EMPREGADORES: É necessário o cadastro 
da empresa, ou pessoa física, no endereço 
eletrônico EMPREGABRASIL.MTE.GOV.BR  
ou diretamente no PAT para a colocação de 
vagas e processo seletivo.
CANDITATOS: É necessário cadastrar-se no 
SITE  EMPREGABRASIL.MTE.GOV.BR através 
da internet ou junto ao PAT (Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador). Você utilizará os seguintes 
documentos: PIS, NIT, PASEP, Bolsa família, 
Cartão Cidadão, Carteira de Trabalho, RG/CPF/
CNH. Estamos na Rua Bahia nº 1.580, centro, 
(Antigo Prédio da Justiça Federal). Maiores infor-
mações liguem 14-3732.1414.

VAGAS DE EMPREGO
PAT - AVARÉ
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População é chamada 
a contribuir

O Fundo Social de Solidariedade está arreca-
dando móveis e eletrodomésticos sem uso, a fim 
de repassá-los para uso de famílias carentes. A 
proposta é transformar o desperdício em benefício 
social.

Os dirigentes do órgão pedem encarecida-
mente a atenção da população para oferecer 
peças em bom estado, que possam ser reuti-
lizadas dignamente. “Quando se trata de doa-
ção não podemos esquecer de que aquilo que 
não está mais em condições de uso na nossa 
casa, também não estará adequado para quem 
mais precisa”, observam.

Para contribuir, os interessados devem procu-
rar o Fundo Social de Solidariedade, que atende 
na Rua Rio Grande do Sul,1842. O telefone é (14) 
3731-2658.

SOLIDARIEDADE

Fundo Social inicia arrecadação 
de móveis e eletrodomésticos 

Alunos e professores do curso de Auxiliar de Hospedagem do Proeja Fic, atra-
vés da Secretaria Municipal da Educação, fizeram, no dia 26 de fevereiro uma 
visita técnica ao Acquaville Hotel, instalado às margens da Represa de Jurumirim. 

O objetivo da visita foi complementar a qualificação profissional conhecendo 
na prática os serviços relacionados à hospedagem hoteleira.

“Para muitos alunos foi uma oportunidade única de conhecer a estrutura or-
ganizacional do hotel e a interdependência dos setores para satisfação dos clien-
tes. Essa visita faz parte do plano de aula dos professores da parte técnica do 
curso”, afirmam representantes da pasta.

Em Avaré o Proeja Fic é integrado ao Ensino Fundamental II do Instituto 
Federal de São Paulo (IFSP), fazendo parte do Programa Nacional de Inte-
gração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, Formação Inicial e Continuada com o Ensino 
Fundamental.

EDUCAÇÃO

Alunos de Auxiliar de Hospedagem 
do Proeja realizam visita técnica


