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Depois de 50 anos Jardim
Bonsucesso II recebe pavimentação

População aguardava pavimentação desde 1956

MÁRIO BIXIGA

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está investindo na pa-
vimentação do Bairro
Jardim Bonsucesso II.
O bairro foi implantado
em 1956 e somente
agora, depois de mais de
50 anos, recebe a pavi-
mentação.

Serão pavimenta-
das as ruas Professor
Azurara, Professor
João Padilha, Sebasti-
ão Pinheiro,  João
Custódio Lopes, tre-
cho final de Nicola Pi-
zza e trecho final da
Higino Rotelli.

Página 7.

Prolongamento
da Rua João Paixão:

Desenvolvimento
Democrático

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré continua com seu pla-
nejamento de desenvol-
vimento da cidade, in-
cluindo todos os bairros
indistintamente. Para
isso está realizando di-
versas obras que visam
estruturar e possibilitar

melhores acessos a regi-
ões importantes da cida-
de. Com mais esta impor-
tante interligação feita pela
Prefeitura, será grande o
benefício para o desenvol-
vimento local, onde existe
um grande número de es-
tabelecimentos comerci-
ais. Página 6.

MÁRIO BIXIGA

Obra beneficiará a
expansão do comércio local

O Grupo Tradição
fará a abertura da 7ª
edição da Fest Country,
que será realizada de 1º

7ª Fest Country
começa com
“Tradição”

a 9 de dezembro no Par-
que de Exposições Fer-
nando Cruz Pimentel.

Página 12.

Técnicos da
CDHU estarão

atendendo
inadimplentes

em Avaré
Na próxima quarta-

feira, dia 7 de novem-
bro, técnicos da CDHU
(Companhia de Desen-
volvimento Habitacional
e Urbano) estarão aten-
dendo aqueles que es-
tejam inadimplentes
com a CDHU.

Página 6.



AVARÉ, 3 DE NOVEMBRO DE 2007SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ2

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

RUA RIO GRANDE DO SUL  Nº 1810
  3711-2555

semanarioavare@yahoo.com.br

Diretor Presidente: Rodivaldo Ripoli
Diretor Vice Presidente: Daniel Gomes Cruz
Diretor Responsável: João Luiz Ramalho

EXPEDIENTE

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

IMPRESSÃO:
EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL S/C LTDA.

Avenida 11, 261 - CEP 13500-350 - Rio Claro/SP

Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré,
criado pela Lei municipal nº 037/2001 e Registrado no

Livro de Jornais Oficina Impressora Empresas de
Radiofusão e Agências Notícias sob nº 17 (dezessete)

em 08.03.2004.
Esta é uma publicação semanal, com circulação aos
sábados, podendo ser retirada em bancas de jornais

e repartições públicas.
Tiragem: 7.000 exemplares

Livraria e Locadora Betel - Rua Pernambuco, 1715
Center Som Watanabe - Rua Alagoas, 1543
Banca Central - Rua Rio Grande do Sul, s/nº
Banca do Mercado - Praça da Independência, s/nº
Abavil - Rua Pernambuco, 1346
Farmais - Rua Rio Grande do Sul, 1355
Babucha - Rua Pernambuco, 1472
Brilho Sutil - Rua Alagoas, 1599
Planeta Vídeo - Rua Pernambuco, 1330
A Baiúca - Rua Rio Grande do Sul, 1389
Xerox e Chaveiro Center - Rua Pernambuco, 1271
Café do Ponto - Rua Santa Catarina, 1386
Victória Delicatesse - Rua Santa Catarina, 1290
Casa Chaddad - Largo São João, 200
Young Store - Rua Rio Grande do Sul, 1244
Distribuidora Avaré de Publicações
Rua Rio de Janeiro, 1626

POSTOS DE VENDA
DE CARTÕES DA

ZONA AZUL

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da
Estância Turística de

Avaré no Paço Municipal
e nas Bancas de Jornais

O cidadão e a ci-
dade têm estabelecido
relações que remontam
as primeiras experiên-
cias de convivência so-
cial dos seres humanos.

A lógica da constru-
ção da maioria dos es-
paços urbanos, desde o
início da era do automó-
vel, vem sendo pautada
dentro do pressuposto
de que o espaço urbano
não tem limites para se
expandir e baseado tam-
bém na idéia de serem as
oportunidades iguais
para todos. Quem não
podia ter um automóvel
e não vivia nos espaços
mais próximos ao seu
local de trabalho, pode-
ria morar a 10, 20, 30
Km ou mais, o transpor-
te que na época tinha,
era o suficiente para su-
prir essa necessidade de
deslocamento. Já nos
dias de hoje, não há ci-
dade que não passe pelo
transtorno de um trân-
sito congestionado e
sem vagas para estaci-
onar na área central.

As cidades mais
antigas, como Avaré,
quando foi se inici-
ando e expandindo
não imaginava que

O Pedestre e o Trânsito
MÁRIO BIXIGA

no futuro fosse crescer
e ter uma FROTA de
46824 VEÍCULOS,
então por mais que
busquemos soluções,
não temos espaços o
suficiente para estaci-
onar todos os veículos
em trânsito, mas esta-
mos buscando solução
para mudar algo que
muitas vezes nos pare-
ce sem solução!

Está claro para to-
dos, que o enfrentamen-
to dos problemas da vias
urbanas não pode mais
se dar de forma isolada
no interior dos diversos
setores específicos. As
soluções para os trans-

portes devem estar asso-
ciadas à oferta de como
adquirir um veículo, con-
siderando-se também
que o número da venda
de motos cresceu muito,
devido ao baixo custo de
consumo, e considerado
um veículo rápido nos
dias atuais devido a cor-
reria, o cidadão esque-
ce de cuidar de si pró-
prio, esquecendo de
outras alternativas de
vida, que podemos usu-
fruir para termos uma
vida mais saudável e
com menos estresse no
trânsito e na hora de es-
tacionar, como ir cami-
nhando para o trabalho.

Já para o cidadão,
que não tem outra al-
ternativa, ao não ser ir
com o próprio veícu-
lo, faça a sua parte:-

"Respeite as Leis
de Trânsito, e não se
esqueça que no trân-
sito não importa a
sua situação e o seu
meio de transporte,
no inicio ou no final
da jornada você sem-
pre vai ser Pedestre".

Esta é uma Men-
sagem da Secretaria
Municipal dos Trans-
portes e Sistema Viá-
rio e DEMUTRAN -
Departamento Munici-
pal de Trânsito.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Resolução SME Nº 003 de 09 de outubro de 2007

A Secretaria Municipal da Estância Turística de Avaré, no uso de
suas atribuições resolve:
I – As Unidades Escolares deverão oferecer todas as séries,
nos períodos manhã e tarde.
II – Supervisores, Diretores, Vice-Diretores, Professor Coorde-
nador e Coordenadores Pedagógicos, deverão gozar férias em
janeiro e /ou julho. De acordo com o artigo 50, § 2º capítulo XIII do
Plano de Cargos e Salários do Magistério Municipal.
III – O funcionário da Educação não fará jus à hora-extra e
jornada especial nas férias e recesso escolar.
IV- O Serviço Obrigatório (SO) justifica o dia e não o período.
V- Se a Convocação Judicial estipular o horário, o funcionário
não terá direito de abonar o dia inteiro.
VI – O diretor ou responsável deverá especificar a natureza das
faltas atrás da ficha 100 do funcionário.
VII – O professor que desistir de aula ou classe em substituição
não terá direito de concorrer à ampliação no ano seguinte ao
ocorrido, exceto quando esgotarem todas as possibilidades dos
demais candidatos.
VIII – As salas da EJA também serão atribuídas na sede de
acordo com a pontuação dos professores e professoras de
Educação Básica.
IX- Todo professor afastado para assumir cargo em comissão
na área da Educação não terão nenhum tipo de prejuízo.
Cumpra-se.

Rosita Maria Corrêa Silvestre de Barros
Secretária Municipal da Educação

LEGISLATIVO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, Vereador Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto do Registro
de Preço nº 01/2007 – Processo nº 20/2007, HOMOLOGANDO
a empresa LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº 07.275.920/0001-61, com sede na Av. Chedid Ja-
fet, 222, Conjunto 21 C e 22 C, 2º pavimento, São Paulo/SP,
detentora da Ata de Registro de Preços 02/2007, da unidade
gestora COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, objetivando o forneci-
mento de 10 (dez) computadores tipo Desktop Plus I, conten-
do os seguintes itens: Nome do fabricante: Lenovo; Placa mãe
Lenovo modelo 43C0063; Processador Intel, modelo freqüência,
FSB e cachê PD 925, 3.0 Ghz. FSB 800 MHz, 2X2 MB CACHE;
Disco Rígido fabricante Hitachi, modelo HDT722516DLA380, nú-
mero de referência 40Y8762, 160 GB; Unidade Combo DVD/
CDRW, fabricante Hitachi, modelo HLDSGCC-H10N, número de
referencia 41N3255; Monitor de Vídeo fabricante Lenovo (OEM:
Top Victory Eletronics) versão TFT, 17’’ – L171, número de refe-
rencia 9227AC1; Gabinete Desktop, fabricante Lenovo, modelo
Small-Desktop, número de referência 41R4841; Fonte de alimen-
tação, marca Hipro, modelo e versão HP-A2268F3P-5LF-225W,
número de referência, 41N3432; Sistema Operacional Microsoft
Windows Vista Business; software de gerenciamento do
desktop IBM Director Agent,  no valor global de R$ 20.250,00
(vinte mil duzentos e cinqüenta reais), ou seja, R$ 2.025,00 (dois
mil e vinte e cinco reais) por equipamento fornecido.

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 30 de outubro de 2.007

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, Vereador Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto do Registro
de Preço nº 01/2007 – Processo nº 20/2007, ADJUDICANDO a
empresa LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº 07.275.920/0001-61, com sede na Av. Chedid Ja-
fet, 222, Conjunto 21 C e 22 C, 2º pavimento, São Paulo/SP,
detentora da Ata de Registro de Preços 02/2007, da unidade
gestora COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, objetivando o forneci-
mento de 10 (dez) computadores tipo Desktop Plus I, conten-
do os seguintes itens: Nome do fabricante: Lenovo; Placa mãe
Lenovo modelo 43C0063; Processador Intel, modelo freqüência,
FSB e cachê PD 925, 3.0 Ghz. FSB 800 MHz, 2X2 MB CACHE;
Disco Rígido fabricante Hitachi, modelo HDT722516DLA380, nú-
mero de referência 40Y8762, 160 GB; Unidade Combo DVD/
CDRW, fabricante Hitachi, modelo HLDSGCC-H10N, número de
referencia 41N3255; Monitor de Vídeo fabricante Lenovo (OEM:
Top Victory Eletronics) versão TFT, 17’’ – L171, número de refe-
rencia 9227AC1; Gabinete Desktop, fabricante Lenovo, modelo
Small-Desktop, número de referência 41R4841; Fonte de alimen-
tação, marca Hipro, modelo e versão HP-A2268F3P-5LF-225W,
número de referência, 41N3432; Sistema Operacional Microsoft
Windows Vista Business; software de gerenciamento do
desktop IBM Director Agent,  no valor global de R$ 20.250,00
(vinte mil duzentos e cinqüenta reais), ou seja, R$ 2.025,00 (dois
mil e vinte e cinco reais) por equipamento fornecido.

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 30 de outubro de 2.007

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

EXTRATO DE CONTRATOS

Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: Figueiredo S/A - Toyofic
Objeto: Fornecimento de 01 (um) veículo tipo Sedan Zero quilometro
Prazo de vigência do contrato: 90 dias, sem prejuízo das garantias
Valor: R$ 59.500,00
Referente: Pregão 06/2007 – Processo 19/2007
Data do ajuste: 29/10/2007

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré convida a
toda a população para a Audiência Pública de Prestação de
Contas desta Egrégia Casa Legislativa, relativa ao 2º Quadri-
mestre do exercício de 2007.
A Audiência será realizada no dia 07 (sete) de novembro de
2007, no Plenário Eruce Paulucci, na Câmara Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, às 16h30min..

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç Ã O  Nº  01/2007
“CONCURSO PÚBLICO 01/2006”

Luiz Otávio Clivatti. Vereador Presidente da Câmara Municipal
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, convoca pelo presente edital, classifica-
do para o cargo de MOTORISTA do Concurso Público 01/2006,
homologado em 15/08/07, publicado em 18/08/07, no Semanário
Oficial da Estância Turística de Avaré, página 03:
Classificação Número de Inscrição Nome
1º 02005042 Alberto Fabiano Rossi
O candidato deverá comparecer na Sede da Câmara Municipal
da Estância Turística de Avaré, localizada na Av. Prefeito Misael
Euphrásio Leal, 999, das 8:00 às 12:00, na  sala da Diretoria, no
prazo de cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 30 de outubro de 2007

Luiz Otávio Clivatti
Presidente

T E R M O    D E    A D J U D I C A Ç Ã O

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA, na qualidade de pre-
goeiro oficial da Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré, nomeado através da Portaria nº 143, de 08 de janeiro de
2.007, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
vem pelo presente, ADJUDICAR o objeto do Pregão 05/2007 –
Processo 18/2007 para a empresa DC ELETRONICA LTDA,
inscrita no CNPJ sob nº 05.593.282/0001-00, com sede ma Rua
Julio Rinaldi, 378 – Penha, São Paulo/SP, objetivando o forneci-
mento de 10 (dez) computadores tipo notebook com as seguin-
tes configurações: Marca Digital Computer, modelo DN-120-015,
fabricante DC Eletrônica, processador e memória cachê integra-
do, tecnologia Dual Core – Intel Core Duo, freqüência clock de
1,73 Ghz para processador, memória cachê de 02 MB L2, velo-
cidade de barramento 533 Mhz, controladora de vídeo 128 Mb
compartilhada, resolução gráfica 1280x800 pixels, tela 15,4”
XWGA Widescreen (alta definição) c/ tecnologia Brigtview, uni-
dade gravadora DVD-RW / CD-RW interna, 1 GB de memória
RAM DDR2 667 Mhz, disco rígido de 80 GB interno ao gabinete,
velocidade de rotação 4200 RPM, teclado em português com “ç”,
placa de fax modem interna, placa de som, placa de rede 10/
100, Wireless integrado 802.11 a/g/b, mouse touch pad 2 bo-
tões, entrada para microfone, bateria interna, sistema operacio-
nal Microsoft Windows XP pro, versão Português e licença de
uso, bem como mídia de instalação, drivers de instalação e ma-
nuais, no valor de R$ 23.450,00 (vinte e três mil quatrocentos e
cinqüenta reais), sendo, R$ 2.345,00 (dois mil trezentos e qua-
renta e cinco reais), para cada máquina fornecida.
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 31 de outubro de 2.007

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro

T E R M O    D E   H O M O L O G A Ç Ã O

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, Vereador Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o Termo
de Adjudicação datado de 31 de outubro de 2.007, vem acolher
o objeto da licitação de que trata o Pregão 05/2007 – Processo
18/2007, HOMOLOGANDO a empresa DC ELETRONICA LTDA,
inscrita no CNPJ sob nº 05.593.282/0001-00, com sede ma Rua
Julio Rinaldi, 378 – Penha, São Paulo/SP, objetivando o forneci-
mento de 10 (dez) computadores tipo notebook com as seguin-
tes configurações: Marca Digital Computer, modelo DN-120-015,
fabricante DC Eletrônica, processador e memória cachê integra-
do, tecnologia Dual Core – Intel Core Duo, freqüência clock de
1,73 Ghz para processador, memória cachê de 02 MB L2, velo-
cidade de barramento 533 Mhz, controladora de vídeo 128 Mb
compartilhada, resolução gráfica 1280x800 pixels, tela 15,4”
XWGA Widescreen (alta definição) c/ tecnologia Brigtview, uni-
dade gravadora DVD-RW / CD-RW interna, 1 GB de memória
RAM DDR2 667 Mhz, disco rígido de 80 GB interno ao gabinete,
velocidade de rotação 4200 RPM, teclado em português com “ç”,
placa de fax modem interna, placa de som, placa de rede 10/
100, Wireless integrado 802.11 a/g/b, mouse touch pad 2 bo-
tões, entrada para microfone, bateria interna, sistema operacio-
nal Microsoft Windows XP pro, versão Português e licença de
uso, bem como mídia de instalação, drivers de instalação e ma-
nuais, no valor de R$ 23.450,00 (vinte e três mil quatrocentos e
cinqüenta reais), sendo, R$ 2.345,00 (dois mil trezentos e qua-
renta e cinco reais), para cada máquina fornecida.
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 31 de outubro de 2.007

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré convida a toda
a população para a Audiência Pública que discutirá o Projeto de
Lei, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Avaré
para o exercício de 2008. (Lei Orçamentária Anual – LOA – 2008)
A Audiência será realizada no dia 08 (oito) de novembro de 2007,
no Plenário Eruce Paulucci, na Câmara Municipal da Estância
Turística de Avaré, às 14h00min..

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL:
PREGÃO PRESENCIAL nº. 066/07 – Processo nº. 364/07

Objeto: Aquisição de móveis para escritório, conforme edital.
Data de Encerramento: 21 de novembro de 2007, das 08:30
às 09:00 horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 21 de novembro de 2007, às 09:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 29 de outubro de 2007 - Rosemaria
de Góes – Presidente da CPJL

Concorrência Pública nº. 018/07 – Processo nº. 388/07
Objeto: contratação de instituição financeira pública ou privada
para prestação de serviços bancários, para pagamento de ser-
vidores municipais ativos, conforme edital.
Data de Encerramento: 05 de dezembro de 2007, até as 13:30
horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 05 de dezembro de 2007, às 14:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 01 de novembro de 2007 - Rose-
maria de Góes – Presidente da CPJL.

Tomada de Preço nº. 032/07 – Processo nº. 369/07
Objeto: contratação de empresa com fornecimento de materi-
ais e mão-de-obra para a urbanização de praças públicas com
guias de jardim e piso mosaico português em diversas ruas
desta cidade, conforme edital.
Data de Encerramento: 27 de novembro de 2007, até as 08:30
horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 27 de novembro de 2007, às 09:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 29 de outubro de 2007 - Rosemaria
de Góes – Presidente da CPJL.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº. 001/07 – Processo nº. 380/07, objetivando a contratação de
instituição financeira pública ou privada para prestação de servi-
ços bancários, para pagamento de servidores municipais ativos,
conforme preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações - Revogada
em: 01/11/07 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Concorrência Pú-
blica nº. 017/07 – Processo nº. 362/07, objetivando a contra-
tação de empresa com fornecimento de material e mão-de-obra
para a Construção de Eventos Diversos (Boiódromo/arena), con-
forme preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações - Revogada
em: 01/11/07 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Leilão Público nº.
007/07 – Processo nº. 334/07, objetivando a alienação de 65
(sessenta e cinco) cortes de árvores, conforme preceitua a Lei
8.666/93 e suas alterações - Revogada em: 31/10/07 - Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Concorrência Pú-
blica nº. 014/07 – Processo nº. 302/07, objetivando a permis-
são a título precário de uso de bem público para a instalação de
uma lona de circo 12x38 para funcionamento de lanchonete no
Camping Municipal, conforme preceitua a Lei 8.666/93 e suas
alterações - Revogada em: 31/10/07 - Joselyr Benedito Silves-
tre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Concorrência Pú-
blica nº. 015/07 – Processo nº. 307/07, objetivando a contra-
tação de empresa especializada para fornecimento de materi-
ais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de
guias extrusadas de concreto para pavimentação asfáltica em
CBUQ no Jardim Tropical (PCM), conforme preceitua a Lei 8.666/
93 e suas alterações - Revogada em: 31/10/07 - Joselyr Bene-
dito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº. 051/07 – Processo nº. 323/07, objetivando a contratação
de empresa seguradora para benefício caracterizado com se-
guro de automóvel da Pref. de Avaré, conforme preceitua a Lei
8.666/93 e suas alterações - Revogada em: 26/10/07 - Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº. 038/07 – Processo nº. 293/07, objetivando a aquisição de
materiais odontológicos para serem usados em todos os CEOs,
conforme preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações - Revogada
em: 26/10/07 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE EDITAL
Pregão Presencial nº. 061/07 - Processo nº. 352/07

Por um erro ocorrido da Secretaria da Saúde, fica acrescentado
descritivo dos objetos licitados e também a data de abertura do
presente certame, referente ao Pregão nº. 061/07, motivo pelo
qual os atos praticados por este setor deverão ser re-ratificados.
Onde se lia:
“OBJETO: Aquisição de 02 (dois) monitores cardíacos e 02 (dois)
oxímetros de   pulso com curva e cabos”.
Agora se leia:
“OBJETO: Aquisição de 02 (dois) monitores cardíacos e 02 (dois)
oxímetros de   pulso com curva e cabos, conforme descritivo”.
Onde se lia:
“ENCERRAMENTO (entrega dos envelopes): dia 08 de novem-
bro de 2007 das 15:30 às 16:00 horas.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: dia 08 de novem-
bro de 2007 a partir das 16:00 horas”.
Agora se leia:
“ENCERRAMENTO (entrega dos envelopes): 14 de novembro de
2007 das 15:30 às 16:00 horas.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: dia 14 de novem-
bro de 2007 a partir das 16:00 horas”.
Ficam ratificados os demais termos do referido Processo- 01/11/07
Rosemaria de Góes-P.C.P.J. de Licitações

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Concorrência Pública nº. 003/07 – Processo nº. 087/07 fica
aditado no valor de R$ 17.280,00 (dezessete mil duzentos e
oitenta reais), para a empresa GRÁFICA E EDITORA ANGLO
LTDA, o que corresponde a aproximadamente 3,21% (três vír-
gula vinte e um por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão, objetivando a o fornecimento de sistema
pedagógico de ensino de docentes, fornecimento de material
pedagógico para os alunos e professores da Educação Infantil
e Ensino Fundamental desta municipalidade. Assinatura do
Termo Aditivo em: 30 de outubro de 2007.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO unilateralmente o contrato na modalidade
Concorrência Pública nº. 009/06 – Processo nº. 275/06,
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e
a empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA (Convênio DADE), conforme preceitua o art. 78,
XII c/c art. 79, I, § 1º e 2º, da Lei 8.666/93 e suas alterações
- Rescindido em: 30/10/07- Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal

RE-RATIFICAÇÃO DE CONTRATO
Analisando os autos, foram verificadas divergências quanto ao
contrato de que trata a Tomada de Preço nº. 028/07 – Pro-
cesso nº. 318/07:
Onde se lia:
“CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias após a reali-
zação do evento,...”
Agora leia-se:
“CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no dia 07 de dezembro de 2007...”
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de outubro de 2007-
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA
as Empresas BONTEMPO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
LTDA, PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA e COMERCIAL CI-
RÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, objetivando a aquisição de me-
dicamentos para os PASs, relativa ao Pregão Presencial nº.
046/07–Processo nº. 315/07 - Homologado em: 29/10/2007.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMO-
LOGA a Empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA, objetivando a aquisição de gêneros de supermercado,
relativa ao Pregão Presencial nº. 049/07–Processo nº. 320/
07 - Homologado em: 29/10/2007.

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão nº. 033/07–Processo nº. 263/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVARÉ VEÍCULOS LTDA
Objeto: aquisição de 02 (dois) veículos utilitários zero quilômetro.
Valor: R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais) – Convênio
FUNDEB.
Data da Assinatura do Contrato: 21/09/2007

Modalidade: Pregão nº. 034/07–Processo nº. 265/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVARÉ VEÍCULOS LTDA
Objeto: aquisição de 01 (um) veículo utilitário zero quilômetro.
Valor: R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/09/2007

Modalidade: Pregão nº. 035/07–Processo nº. 266/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VALÉRIA CONSUELO FONSECA BOAVENTURA ME
Objeto: aquisição de 01 (um) consultório odontológico (Convênio CEO).
Valor: R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/10/2007

Modalidade: Pregão nº. 039/07–Processo nº. 295/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratadas: DAKFILM COMERCIAL LTDA e QUALITY MEDICAL
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Objeto: aquisição de materiais descartáveis para serem usa-
dos em todos pos Postos da Saúde da Família.
Valores: R$ 26.233,50 (vinte e seis mil duzentos e trinta e três
reais e cinqüenta centavos) e R$ 24.133,10 (vinte e quatro mil
cento e trinta e três reais e dez centavos).
Data da Assinatura dos Contratos: 03/10/2007

Modalidade: Pregão nº. 040/07–Processo nº. 296/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Objeto: aquisição de materiais descartáveis para os Postos de Saúde.
Valor: R$ 114.057,25 (cento e quatorze mil cinqüenta e sete
reais e vinte e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 25/10/2007

Modalidade: Pregão nº. 041/07–Processo nº. 298/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NELI MARTINS LOPES ME
Objeto: aquisição de camisetas para os alunos de ensino fun-
damental da rede municipal para participarem do Proerd.
Valor: R$ 11.554,60 (onze mil quinhentos e cinqüenta e quatro
reais e sessenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 17/09/2007

Modalidade: Pregão nº. 043/07–Processo nº. 311/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratadas: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, BONTEM-
PO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA E COMERCIAL
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: aquisição de medicamentos psicotrópicos para o Cen-
tro de Saúde I.
Valores: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), R$ 5.339,50 (cinco mil
trezentos e trinta e nove reais e cinqüenta centavos) e R$ 15.839,10
(quinze mil oitocentos e trinta e nove reais e dez centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 23/10/2007

Modalidade: Pregão nº. 044/07–Processo nº. 312/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FGG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS E
ENXOVAIS LTDA
Objeto: aquisição de uniformes para a equipe de limpeza municipal.
Valor: R$ 15.450,00 (quinze mil quatrocentos e cinqüenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/10/2007

Modalidade: Pregão nº. 046/07–Processo nº. 315/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratadas: BONTEMPO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TO LTDA, PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA e COMERCIAL
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: aquisição de medicamentos para os PASs (Convênio PAB).
Valores: R$ 130.989,44 (cento e trinta mil novecentos e noven-
ta e nove reais e quarenta e quatro centavos), R$ 77.819,501
(setenta e sete mil oitocentos e dezenove reais e quinhentos e
um centésimos de centavos) e R$ 54.738,27 (cinqüenta e qua-
tro mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos).
Data da Assinatura dos Contratos: 29/10/2007

Continua na página 9.
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SERT analisará necessidades de qualificação profissional em Avaré
No próximo dia 13

de novembro, a Secreta-
ria Estadual do Emprego
e Relações do Trabalho
(SERT) estará ouvindo
representantes de diver-
sos segmentos em Avaré
para saber as necessida-
des de qualificação pro-
fissional no município. O
projeto faz parte da Ca-
ravana do Trabalho –
Oficina Técnica para
Qualificação Profissional
e em Avaré conta com o
apoio da Prefeitura Mu-
nicipal, através da Secre-
taria Municipal de Indús-
tria e Comércio.

Para a realização do
projeto a SERT firmou uma
parceria com a Fundação
Seade (Sistema Estadual de
Análise de Dados).

Por meio de uma
ampla pesquisa, a Fun-
dação Seade aponta a

PROGRAMAÇÃO

8h30 às 9h00 – Recepção e Credenciamento
9h00 às 9h15 – Abertura: Apresentação
9h15 às 9h35 – Exposição SERT: Diretrizes/Pesquisa Munici-
pal Diagnóstico para Qualificação Profissional – Seade/SERT
9h35 às 10h30 – Exposição Seade: Dados sobre o Município
10h30 às 10h45 – Intervalo: Café
10h45 às 12h00 – Construção do Retrato do Município pela
visão de diferentes atores
12h00 às 13h30 – Almoço
13h30 às 13h45 – Organização dos Grupos
13h45 às 15h15 – Levantamento da Demanda de Cursos de
Qualificação Profissional/2008 pela visão de diferentes atores
15h15 às 15h30 – Intervalo: Café
15h30 às 16h30 – Plenária: Priorização dos Cursos de Qua-
lificação Profissional frente aos desafios do desenvolvimen-
to sócio econômico local.
16h30 às 16h45 – Avaliação
17h00 – Encerramento

MÁRIO BIXIGA

Caravana do Trabalho será realizada na sede da ETE

situação ocupacional e as
tendências do mercado
de trabalho para o futu-
ro. Esta análise mostra o
retrato dos diferentes se-
tores e aponta os tipos
de profissionais necessá-
rios em cada localidade.
Com base nestes dados
e com a opinião de di-
versos setores locais a
SERT poderá aplicar
cursos de qualificação,
de acordo com as neces-
sidades de cada região.
Esses cursos deverão ser
incluídos na grade de dis-
ciplinas da ETE (Escola
Técnica Estadual).

Em Avaré, a Cara-
vana do Trabalho esta-
rá, no dia 13 de no-
vembro, na sede da
Escola Técnica Esta-
dual (Rua Álvaro Le-
mos Torres, 651 –
Bairro Brabância).

Curso de montagem de alto falantes
foi promovido pela Prefeitura

No último dia 27
de outubro, a Prefei-
tura da Estância Turís-
tica de Avaré, através
da Secretaria Munici-
pal de Indústria e Co-
mércio, realizou o cur-
so de montagem de
alto falantes.

O curso foi total-
mente gratuito e dirigi-
do a todos os profis-
sionais ligados a área
e outros interessados
no assunto.

O principal objeti-
vo é proporcionar a
geração de emprego
com a capacitação
profissional e formação
de mão de obra espe-
cializada. O curso foi
realizado durante todo
o dia e na conclusão os
participantes recebe-
ram certificados.

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Participantes aprenderam
técnicas de montagem de alto

falantes

Curso
proporciona
o surgimento

de novos
profissionais

na área
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Prolongamento da Rua João Paixão – Desenvolvimento Democrático
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré continua com seu
planejamento de de-
senvolvimento da cida-
de. Para isso está reali-
zando diversas obras
que visam estruturar e
possibilitar melhores
acessos a regiões im-
portantes da cidade.

Atualmente a Prefeitu-
ra está trabalhando no
prolongamento da Rua
João Paixão, no Bairro
São Judas Tadeu. A rua é
uma marginal da SP-255.

MÁRIO BIXIGA

Obra garantirá melhor acesso no local

Com o prolongamento, o
trecho existente da rua
passará a interligar com o
trevo de acesso à Aveni-
da Joselyr de Moura Bas-
tos. Para executar a obra,
a Prefeitura conseguiu a
área através de desapro-
priação amigável.

Com mais esta im-
portante interligação fei-
ta pela Prefeitura, será
grande o benefício para
o desenvolvimento local,
onde existe um grande
número de estabeleci-
mentos comerciais.

Iniciada a pavimentação do estacionamento da Praça da Paz
A Prefeitura da

Estância Turística de
Avaré  es tá  provi -
denciando a pavi-
mentação  da  á rea
anexa  a  P raça  da
Paz, onde está loca-
lizado o Cristo Re-
dentor.

Inicialmente foi
realizado o trabalho
de terraplanagem,
para a regularização
do terreno.  Agora
está sendo realizado
o serviço de assen-
tamento das lajotas.

O local é utiliza-
do como estaciona-
mento, não só para
os  f reqüentadores
d a  P r a ç a  d a  P a z ,
mas também para os
grandes eventos no
Ginásio Municipal
d e  E s p o r t e s  K i m
Negrão.

MÁRIO BIXIGA

Estacionamento da
Praça da Paz terá

pavimentação em lajota

Na próxima quarta-
feira, dia 7 de novem-
bro, técnicos da CDHU
(Companhia de Desen-
volvimento Habitacional
e Urbano) estarão aten-
dendo aqueles que es-
tejam inadimplentes com
a CDHU.

O atendimento acon-
tecerá na Câmara Muni-
cipal, das 10 às 15 horas.
O plantão é feito a cada
30 dias, sempre na primei-
ra quarta-feira do mês.

Técnicos da CDHU
estarão atendendo

inadimplentes em Avaré
Neste atendimento,

os técnicos da CDHU
procuram fazer acordo
com os proprietários
para que possam quitar
a dívida e não correr o
risco de perderem a
casa. Neste dia também
serão atendidos os pro-
prietário de imóveis do
Bairro Duílio Gambini
que não puderam com-
parecer na convocação
feita para o último dia 27
de outubro.
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Depois de 50 anos Jardim Bonsucesso II recebe pavimentação

Obra é uma reivindicação antiga da população local

Pavimentação está sendo realizada em lajotas

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está investindo na pa-
vimentação do Bairro
Jardim Bonsucesso II.
O bairro foi implantado
em 1956 e somente
agora, depois de mais de
50 anos, recebe a pavi-
mentação.

A obra é uma reivin-
dicação antiga da popu-
lação local e beneficiará
os moradores que terão
mais comodidade para
transitar pelo bairro.

A pavimentação
será realizada em la-
jota e a Prefeitura
também está provi-

denciando a coloca-
ção de guias.

Serão pavimentadas
as ruas Professor Azu-
rara, Professor João
Padilha, Sebastião Pi-
nheiro, João Custódio
Lopes, trecho final de
Nicola Pizza e trecho fi-
nal da Higino Rotelli.

Secretaria de Educação promove curso
sobre “Acidentes no Ambiente Escola”

A Secretaria Muni-
cipal de Educação, pre-
ocupada com o bem es-
tar dos alunos dentro
das escolas e creches,
promoveu no último sá-
bado, dia 27 de outu-
bro, o curso “Principais
Acidentes no Ambiente
Escolar e Seu Retorno”.

O curso foi minis-
trado pela enfermeira
Vanda Corina Avellar
que abordou as princi-
pais situações que pos-
sam causar acidentes
com crianças nas cre-
ches ou escolas. O ob-
jetivo é fazer com que
esse tipo de incidente
não ocorra dentro do
ambiente escolar.

O curso foi realiza-

Curso foi ministrado pela enfermeira Vanda Corina Avellar

Curso foi dirigido a funcionários da educação e saúde

do na CEI (Centro de
Educação Infantil) Adal-
gisa de Almeida Ward e
contou com a participa-
ção de funcionários do
próprio CEI e funcioná-
rios do PSF (Programa
Saúde da Família) Dr.

Cecílio Jorge Neto.
Para a realização do

evento a Secretaria Mu-
nicipal de Educação
contou com a parceria
do CEREST (Centro
de Referência em Saú-
de do Trabalhador).Ruas esperam pavimentação desde 1956

MÁRIO BIXIGA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Motos e outros brindes serão sorteados
para os funcionários municipais

Como já vem se
tornando tradição todos
os anos, a Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré estará apoiando a
Festa de Confraterniza-
ção dos Funcionários

Motos serão sorteadas na festa de confraternização dos funcionários, dia 21 de dezembro

Municipais em dezem-
bro. Neste ano a Prefei-
tura estará proporcio-
nando o sorteio de duas
motos 100 cc, onde es-
tarão concorrendo to-
dos os funcionários mu-

nicipais. A festa de con-
fraternização ocorrerá
no dia 21 de dezembro,
na sede da Apae.

Além das motos se-
rão sorteados outros
prêmios como TVs, Poço artesiano beneficia

agricultores no Bairro Pinhal
Seis famílias de

agricultores do Bairro
do Pinhal foram bene-
ficiadas com a instala-
ção de um poço semi-
artesiano de 100 me-
tros de profundidade e
vazão de 5 mil litros de
água por hora, através
Programa Estadual de
Microbacias Hidrográ-
ficas do Estado de São
Paulo (PEMH), por
meio de convênio fir-
mado entre a Prefeitu-
ra da Estância Turística
de Avaré, Banco Mun-
dial e CATI/SAA.

As propriedades
envolvidas neste proje-
to se localizam na Mi-
crobacia Hidrográfica
do Bairro do Pinhal,
distantes da cidade
aproximadamente 12
Km, com área total de
86,2 hectares e consti-
tuída de glebas de culti-
vo protegido (estufas),
hortas, milho, mandio-
ca, cana-de-açúcar, po-
mares domésticos, bo-
vinos de leite e corte e
criação de ovinos (ove-
lhas e cordeiros).

A obra é de suma
importância para os
agricultores da região
devido à escassez de

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Equipamento realiza a perfuração: água com mais
qualidade e quantidade para os agricultores da

microbacia do Pinhal

água potável na localida-
de, tanto para o uso do-
méstico quanto para a
irrigação das plantações
e uso dos animais.

Com a instalação
do poço semi-arte-
siano, os produtores
rurais terão água de
excelente qualidade
e quantidade sufici-
en te  pa ra  a tender
adequadamente as
necessidades huma-

nas e dos animais de
criação.

A perfuração foi fei-
ta no Sítio Pinhal, de
propriedade dos agri-
cultores Adelino Caeta-
no de Lima e sua espo-
sa Verônica, os quais
doaram a título de ser-
vidão uma área de terra
para a instalação e im-
plantação da rede de
distribuição de água aos
produtores vizinhos.

DVDs, jogos de jantar,
entre outros. No total, os
funcionários municipais
concorrerão a mais de
300 prêmios. Parte dos

prêmios foram adquiri-
dos no comércio local e
outra parte adquiridos
pela Prefeitura.

O objetivo é pre-

miar o funcionário mu-
nicipal que tem se em-
penhado tanto para o
bom andamento da
Prefeitura.
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Modalidade: Pregão nº. 049/07–Processo nº. 320/07

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Objeto: aquisição de gêneros de supermercado.
Valor: R$ 11.693,00 (onze mil seiscentos e noventa e três reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2007

EXTRATO DE CONTRATO DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 008/07–Processo nº. 260/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: D & J REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento
de material, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execu-
ção de limpeza de leito carroçável, aterramento, compactação e
execução de guias extrusadas de concreto, moldadas “in loco” e
pavimentação asfáltica em CBUQ no bairro da Vila Operária (PCM).
Valor: R$ 2.033.275,19 (dois milhões trinta e três mil duzentos e
setenta e cinco reais e dezenove centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 05/10/2007

Modalidade: Concorrência Pública nº. 009/07–Processo nº. 261/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: D & J REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimen-
to de material, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução de limpeza de leito carroçável, aterramento, compactação
e execução de guias extrusadas de concreto, moldadas “in loco”
e pavimentação asfáltica em CBUQ no bairro Jardim Paraíso (PCM).
Valor: R$ 3.444.892,33 (três milhões quatrocentos e quarenta e
quatro mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 05/10/2007

Modalidade: Concorrência Pública nº. 010/07 – Processo nº. 267/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TRANSVALE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENA-
GEM LTDA
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de materi-
ais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de
limpeza de leito carroçável e pavimentação asfáltica em várias
ruas desta cidade.
Valor: R$ 272.814,58 (duzentos e setenta e dois mil oitocentos
e quatorze reais e cinqüenta e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 11/10/2007

Modalidade: Concorrência Pública nº. 012/07–Processo nº. 277/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TRANSVALE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENA-
GEM LTDA
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de mate-
riais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução
de limpeza de leito carroçável e pavimentação asfáltica na
Rua Ancara.
Valor: R$ 44.512,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e
doze reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/10/2007

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇO
Modalidade: Tomada de Preço nº. 025/07–Processo nº. 294/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EMPRESA JORNALÍSTICA – JORNAL REGIO-
NAL S/S LTDA
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços e
fornecimento de materiais para emissão do “Semanário Oficial
da Estância turística de Avaré”.
Valor: até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 23/10/2007

Modalidade: Tomada de Preço nº. 027/07–Processo nº. 300/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMÉRCIO E INDÚSTRIA ITAPOSTES DE ARTE-
FATOS DE CONCRETO LTDA
Objeto: aquisição de postes para diversos locais desta munici-
palidade.
Valor: R$ 71.188,00 (setenta e um mil cento e oitenta e oito reais).
Data da Assinatura do Contrato: 11/10/2007

Modalidade: Tomada de Preço nº. 028/07–Processo nº. 318/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M. R. ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME
Objeto: contratação de empresa para locação de arquibancadas,
montagem e desmontagem para o evento da VII Festa Country.
Valor: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/10/2007

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Convite nº.
123/07 – Processo nº. 345/07, objetivando a locação de
34 (trinta e quatro) tendas/ pirâmides para a VII Festa Coun-
try, conforme preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações -
Revogada em: 25/10/07 - Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
VIGÊNCIA DE CONTRATO

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade
de Dispensa nº. 127/06 – Processo nº. 424/06, que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e ao Sr.
ANTÔNIO SALIM CURIATI, que objetiva a locação de imó-
vel para instalação da Secretaria Municipal do Bem Estar
Social, com prorrogação até 23 de outubro de 2.008 -
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística
de Avaré.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa de Licitação nº. 093/07–Processo nº. 343/07, a
empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, no valor global de R$
28.651,41 (vinte e oito mil seiscentos e cinqüenta e um reais
e quarenta e um centavos), objetivando a aquisição de mate-
riais descartáveis para os Postos de Saúde, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré, 17 de outubro de 2007- Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação nº. 095/07–Processo nº. 357/07, a
empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, no valor global de R$ 10.676,02
(dez mil seiscentos e setenta e seis reais e dois centavos),
objetivando a aquisição de soluções para os PSFs, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 25 de outubro de 2007- Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação nº. 097/07–Processo nº. 363/
07, à COLÔNIA ESPÍRITA FRATERNIDADE, no valor men-
sal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), objetivando a
locação de imóvel para a instalação do RAFA – Residência
do Amor Fraternal de Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 31 de outubro de 2007- Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Modalidade: Chamamento nº. 001/07–Processo nº. 333/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M. R. ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME
Objeto: contratação de empresa para gerenciar o evento da VII
Festa Country.
Valor: R$ 470.100,00 (quatrocentos e setenta mil e cem
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/10/2007

EXTRATO DE CONTRATO DE CONVITE
Modalidade: Convite nº. 116/07–Processo nº. 327/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CEMAT ASSESSARIA JURÍDICA E ADMINISTRA-
TIVA LTDA
Objeto: contratação de empresa especializada para a execu-
ção de concurso público para o provimento de cargos efetivos
desta prefeitura municipal.
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/10/2007

Modalidade: Convite nº. 114/07–Processo nº. 304/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JBMS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Objeto: aquisição de 02 (duas) motocicletas.
Valor: R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 09/10/2007

Modalidade: Convite nº. 118/07–Processo nº. 329/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ÁGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
Objeto: aquisição de leite e suplemento alimentar para o Fundo
Social de Solidariedade.
Valor:  até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/10/2007

Modalidade: Convite nº. 122/07–Processo nº. 339/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: POSTUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS
DE CONCRETO LTDA
Objeto: aquisição de grelhas para atender as EMEIs (Convênio
FUNDEB).
Valor: R$ 9.460,00 (nove mil quatrocentos e sessenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/10/2007

Modalidade: Convite nº. 124/07–Processo nº. 348/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BOARETO & RUIZ LTDA ME
Objeto: locação de conjuntos decorativos natalinos para diver-
sas ruas desta municipalidade.
Valor: R$ 69.983,03 (sessenta e nove mil novecentos e oitenta
e três reais e três centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 31/10/2007

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 085/07–Processo nº. 310/07
Locadora: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locatária: CASA VERDE IMÓVEIS S/C LTDA
Objeto: a locação de imóvel para o “Projeto Guri”.
Valor: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) mensais
Data da Assinatura do Contrato: 01/10/2007

Modalidade: Dispensa nº. 086/07–Processo nº. 314/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: aquisição de 01 (uma) válvula auto regulável para We-
lison Rocha Alcântara.
Valor: R$ 12.000,00 (mil e duzentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 27/09/2007

Modalidade: Dispensa nº. 087/07–Processo nº. 316/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA ME
Objeto: contratação de empresa para monitoramento de alarme
24 horas em secretaria municipal.
Valor: R$ 1.401,00 (mil quatrocentos e um reais)
Data da Assinatura do Contrato: 27/09/2007

Modalidade: Dispensa nº. 088/07–Processo nº. 317/07
Locadora: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locatário: Sr. ARÃO OTANI
Objeto: locação de imóvel para instalação da Implantação da
Cooperativa dos Produtores de Confecções em Artigos de Brim
de Avaré e Região - Cooperbrim.
Valor: R$ 1.255,56 (mil duzentos e cinqüenta e cinco reais e
cinqüenta e seis centavos) mensais
Data da Assinatura do Contrato: 27/10/2007

Modalidade: Dispensa nº. 089/07–Processo nº. 331/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI ME
Objeto: aquisição de fardos de papel higiênico.
Valor: R$ 507,00 (quinhentos e sete reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/10/2007

Modalidade: Dispensa nº. 090/07–Processo nº. 336/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR
Objeto: objetivando a aquisição de medicamentos emergenci-
ais para os PASs.
Valor: R$ 2.226,20 (dois mil duzentos e vinte e seis reais e vinte
centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 23/10/2007

Modalidade: Dispensa nº. 092/07–Processo nº. 338/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Objeto: objetivando a aquisição de medicamentos emergenci-
ais para o Pronto Socorro Municipal.
Valor: R$ 27.022,53 (vinte e sete mil vinte e dois reais e cin-
qüenta e três centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 10/10/2007

Modalidade: Dispensa nº. 093/07–Processo nº. 343/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Objeto: aquisição de materiais descartáveis para os Postos de Saúde.
Valor: R$ 28.651,41 (vinte e oito mil seiscentos e cinqüenta e um
reais e quarenta e um centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 17/10/2007
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Modalidade: Dispensa nº. 094/07–Processo nº. 344/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A. L. E. ALVES EPP
Objeto: objetivando a aquisição de medicamentos para a paci-
ente Luiza Zandoná Nogueira.
Valor: R$ 7.092,90 (sete mil noventa e dois reais e noventa
centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 18/10/2007

Modalidade: Dispensa nº. 095/07–Processo nº. 357/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Objeto: objetivando a aquisição de soluções para os PSFs.
Valor: R$ 10.676,02 (dez mil seiscentos e setenta e seis reais e
dois centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 25/10/2007

Modalidade: Dispensa nº. 096/07–Processo nº. 358/07
Locadora: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locatária: MARIA DE LOURDES LEME
Objeto: locação de imóvel para instalação da Casa de Abrigo
Feminina.
Valor: R$ 732,41 (setecentos e trinta e dois reais e quarenta e
um centavos) mensais
Data da Assinatura do Contrato: 05/10/2007

Modalidade: Dispensa nº. 097/07–Processo nº. 363/07
Locadora: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locatária: COLÔNIA ESPÍRITA FRATERNIDADE
Objeto: locação de imóvel para a instalação do RAFA – Resi-
dência do Amor Fraternal de Avaré.
Valor: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais
Data da Assinatura do Contrato: 31/10/2007

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBLIDADE
Modalidade: Inexigibilidade nº. 019/07–Processo nº. 290/07
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LIGA PAULISTA DE JET SKI
Objeto: contratação de empresa especializada para prestar
serviços artísticos náuticos na realização do 3º Campeonato
São Paulo de Jet Ski.
Valor: R$ 21.000,00 (vinte e um mil).
Data da Assinatura do Contrato: 19/09/2007

INEDITORIAIS

O CMDCA vem divulgar os números dos candidatos que concor-
rerão as vagas de Conselheiros Tutelares do Triênio 2007/2010
cuja eleição ocorrerá no dia 10/11/07 das 08:00 horas às 17:00
horas na Câmara Municipal de Avaré.
CANDIDATO NÚMERO
Maria Adelina T. Russo 22
Amauri Furini 09
Samirah Calaf 16
Ailton César Camilo de Souza 12
Fábio H. de Campos Silva 05
João Batista de Oliveira 01
Matheus Monte de Araújo Valim 13
Marcos Roberto Carvalho 10
Ana Maria de Andrade 07
Helga de Campos Silva 17
Jacqueline Helena Ferreira 19
Andréia Cristina dos Santos 14
Marta Luzia Andrade Noronha Prado 08
José Orlando Carvalho 24
José Panccioni 02
Heloisa Bruno Dalcin 21
Adriana Ap. Paulo 11
Anelissa Bonifácio Mazetti 15
Alex Negrão 20
Larissa Rolfini 03
Maria Isabel R. Tridapali 06
Priscila Etelma Contrucci Dantas 18
Roseli Pires de A. Contratres 23
Silmara de Souza Brisola Andrade 04

CONSELHO  MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal 8069/90              -              Lei Municipal 310/91

A V I S O
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré,
vem através de sua Seção de Cadastro Imobiliário,
solicitar a todos os Proprietários que executaram muro
e calçada em seus referidos imóveis, que informe a
Seção de Cadastro Imobiliário ate 30 de novembro,
para que a mesma possa efetuar o lançamento da
referida benfeitoria, possibilitando assim a redução
da alíquota do IPTU para o próximo Exercício.

A Seção de Cadastro Imobiliário situa-se a
Rua Rio Grande do Sul, n° 1810.
Centro Administrativo Municipal

JULIANO VILELA
Supervisor Interino da Seção de

Cadastro Imobiliário.

DECRETOS

AVISO AO PÚBLICO

Senhores Comerciantes e
demais empresários em geral:
Quando vossos estabelecimentos comerciais recebe-
rem fiscalização de agentes desta municipalidade, em
qualquer âmbito de suas atividades, e caso vossa se-
nhoria venha a considerar o referido ato improcedente,
injusto e arbitrário, por gentileza protocolar requerimen-
to com endereço completo junto ao Protocolo do Paço
Municipal, a Praça Juca Novaes, 1169, no horário das
13h00 às 17h00, dias úteis expondo sua reclamação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré

Decreto n.º 1.581, de 25 de Outubro de 2007
(Dispõe sobre a re-ratificação de escritura pública

de desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a re-ratificar a
escritura de desapropriação lavrada nas notas do 2º Tabelião
de Notas e Protestos desta Comarca, no livro nº 371, às fls. 152/
153, aos 01/08/2007, celebrada entre a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré e ÁLVARO ANTONÂNGELO e sua mulher
IVONE PANEBIANCHI ANTONANGELO, conforme descrição:-
Local:- Estância São Rogério, Município de Avaré - SP
Proprietário:- ÁLVARO  ANTONÂNGELO e s/m.
Área:- 4.995,92 m2
Descrição da Área :-
Uma área de terras, contendo 4.995,92 metros quadrados, de-
nominada Rua Projetada, desmembrada da maior área da Estân-
cia São Rogério, situada neste município e comarca de Avaré,
com a seguinte descrição: inicia-se junto ao marco 1.A, cravado
no alinhamento predial da Avenida Manoel Teixeira Sampaio, lo-
cado a 11,00 metros do marco 1 (levantamento de retificação
administrativa), seguindo do marco 1.A em curva de concordân-
cia, na extensão 15,58 metros, atingindo o marco 1.B, na con-
frontação com área remanescente 4 de Álvaro Antonangelo,
atingindo o marco 1.B; desse ponto segue rumo 81º06’38”SW,
na extensão de 37,49 metros, na confrontação anterior, atingin-
do o marco 1.C; desse ponto deflete à esquerda em curva de
concordância, na extensão de 14,47 metros, na confrontação
anterior, atingindo o marco 1.D; desse ponto deflete à esquerda
e segue no rumo 09º06’23”SE, na confrontação anterior, numa
extensão de 11,00 metros, atingindo o marco 25; desse ponto
deflete à direita e segue no rumo 67º41’02”NE, na confrontação
com a rua José Camilo de Souza, numa extensão de 12,90 me-
tros, atingindo o marco 24.E; desse ponto deflete à direita e
segue no rumo 09º06’23”NW, na extensão de 11,31 metros, na
confrontação com a área remanescente 3 de Álvaro Antonan-
gelo, atingindo o marco 24.F; desse ponto deflete à esquerda em
curva de concordância, na extensão de 14,25 metros, na con-
frontação anterior, atingindo o marco 24.G; desse ponto segue
no rumo 67º41’02”SW, numa extensão de 29,53 metros, na con-
frontação anterior, atingindo o marco 24.H; desse ponto deflete
à esquerda em curva de concordância, na extensão de 15,11
metros, na confrontação anterior, atingindo o marco 24.I; desse
ponto deflete à esquerda e segue no rumo 09º06’23”SE, na
confrontação anterior, numa extensão de 11,31 metros, atingin-
do o marco 24.D; desse ponto deflete à direita e segue no rumo
67º41’02”NE, na extensão de 12,50 metros, confrontação com a
Rua Nassib Catib, atingindo o marco 24.C; desse ponto deflete à
direita e segue no rumo 09º06’23”NW, na extensão de 11,31

Decreto n.º 1.587, de 26 de outubro de 2007
(Autoriza a permissão de uso de bem público à título precário,

do espaço público situado no Recinto de Exposições
“Dr. Fernando Cruz Pimentel”, nos termos do artigo 119,

parágrafo 3.º da Lei Orgânica do Município.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º - Fica permitido o uso de bem público à título precário
de espaço público no Recinto de Exposições “Dr. Fernando Cruz
Pimentel”, nesta cidade, destinada especificamente responsá-
vel pelo uso de bem público para gerenciar, captar patrocínios e
comercializar os espaços destinados à área comercial, bem
como parque de diversão, cervejaria, camarote, agências ban-
cárias e praça de alimentação durante a realização da VII Festa
Country, nos dias 01 a 09 de dezembro de 2007, à Empresa M.R.
ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA. ME, nos termos do artigo
119, parágrafo 3.º da Lei Orgânica do Município.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Avaré, aos 26 de outubro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

metros, na confrontação com a área remanescente 2 de Álvaro
Antonangelo, atingindo o marco 24.J; desse ponto deflete à es-
querda em curva de concordância, na extensão de 14,25 me-
tros, na confrontação  anterior,  atingindo  o  marco  24.K;  desse
ponto  segue  no  rumo 67º41’02”SW, na extensão de 131,12
metros, na confrontação anterior, atingindo o marco 24.L; desse
ponto deflete à esquerda em curva de concordância, na exten-
são de 15,11 metros, na confrontação anterior, atingindo o mar-
co 24.M; desse ponto deflete à esquerda e segue no rumo
09º06’23”SE, na confrontação anterior, numa extensão de 11,31
metros, atingindo o marco 24.B; desse ponto segue no rumo
67º41’02”NE, na extensão de 12,20 metros,  na confrontação
com a rua Júlio Rios Cunha, atingindo o marco 24.A; desse ponto
deflete à direita e segue no rumo 09º06’23”NW, na extensão de
22,85 metros, na confrontação com a área remanescente 1 de
Álvaro Antonangelo, atingindo o marco 1.I; desse ponto deflete à
direita em curva de concordância, na extensão de 23,63 metros,
na confrontação anterior, atingindo o marco 1.H; desse ponto
segue no rumo 67º41’02”NE, na extensão de 218,73 metros, na
confrontação com a área remanescente de Álvaro Antonange-
lo, atingindo o marco 1.G; desse ponto deflete à direita e segue
no rumo 81º06’38”NE, na extensão de 50,14 metros, na con-
frontação anterior, atingindo o marco 1.F; desse ponto deflete à
esquerda em curva de concordância, na extensão de 14,79
metros, atingindo o marco denominado 1.E; cravado junto ao
alinhamento predial da Avenida Manoel Teixeira Sampaio; desse
ponto deflete à direita e segue no rumo 09º08’23”NW, na exten-
são de 32,00 metros, atingindo o marco 1.A, local onde teve
início essas medidas e confrontações, perfazendo uma área
territorial de 4.995,92 metros quadrados.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto
correrão por conta da aplicação própria do orçamento vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário, em especial
o Decreto nº 1.581, de 09 de outubro de 2007.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de outubro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Decreto nº 1.589 de 29 de outubro de 2007

(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A:-
Artigo 1º - Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos termos
da Lei Municipal nº 900 de 29/12/2006, o crédito no valor  de R$1.443.000,00 (hum milhão, quatrocentos
e quarenta e três mil reais), para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
06. SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO
06.06.00 Div. de Alimentação Escolar
06.06.01 Depto. de Alimentação

   3390.00.00 12.306.2006.2075-156 Fornecimento da merenda escolar 64.000,00
07. SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal de Saúde
07.01.03 Depto. de Vigilância Sanitária

   4490.00.00 10.304.1004.2280-231 Manutenção da vigilância sanitária 4.000,00
07.01.05 Depto. de Farmácia

   3390.00.00 10.303.1006.2028-262 Aquisição de medicamentos 45.000,00
08. SECRET.MUN.BEM ESTAR SOCIAL
08.03.00 Fundo Munic. De Assist. Social

   3350.00.00 08.243.4001.2125-349 Apoio as entidades de atendimento a j 10.000,00
08.04.00 Fundo Social de solidariedade
08.04.02 Depto. de atenção e solidariedade comuni

   3390.00.00 08.244.4002.2130-362 Atividades do fundo social de solidaried 90.000,00
16. SECRET.MUNIC.DE PLANEJAMENTO
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.00.00 15.451.5002.1086-573 Constr., reforma e ampliação de obra        1.230.000,00
TOTAL.................................................   1.443.000,00

Artigo 2º - O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso
III, parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das seguintes
dotações orçamentárias:
03. SECRET.MUN. ADMINISTRAÇÃO
03.02.00 Div. de Administ. – Garagem Munic.

   4490.00.00 04.122.7002.1070-39 Implantação certificação digital na a pú 50.000,00
03.03.00 Div.de Serv. Municipais
03.03.01 Depto de Reparos e manut. De maq.e veí

   3390.00.00 04.122.7001.2235-46 Manut.dos serv.de transportes 40.000,00
06. SECRET.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.06.00 Divisão de Alimentação Escolar
06.06.01 Depto. de Alimentação

   3390.00.00 12.365.2006.2292-161 Fornecimento mer.escolar p/educação 64.000,00
07. SECRET.MUNIC. DA SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal de Saúde
07.01.03 Depto. de Vigilância Sanitária

   3390.00.00 10.304.1004.2021-225 Controle sanit. Em ambiente 4.000,00
07.01.05 Depto. de Farmácia

   3390.00.00 10.303.1006.2282-266 Aquisição de matrs. descartáveis 25.000,00
   3390.00.00 10.303.1011.2287-272 Aquisição de medicamentos p/ revend 10.000,00

08. SECRET.MUN.BEM ESTAR SOCIAL
08.03.00 Fundo Munic. De Assist. Social

   3350.00.00 08.243.4001.2125-350 Apoio as entidades de atendimento a j 10.000,00
08.05.00 Depto.Serviço Funerário
08.05.01 Cemitério/ Velório Municipal

   3390.00.00 15.452.5008.2184-370 Conservação do cemitério/velório 10.000,00
16. SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.00.00 15.451.5002.1086-572 Constr., reforma e ampliações de obra 100.000,00
   4490.00.00 15.451.6004.1094-578 Adequação turísticado camping munic. 30.000,00
   4490.00.00 15.452.5008.1053-582 Constr./ampliação do muro do cemitério 20.000,00
   4490.00.00 15.453.5004.1081-585 Implantação do terminal rodoviário 60.000,00
   4490.00.00 15.453.5004.1081-586 Implantação do terminal rodoviário 50.000,00
   4490.00.00 20.606.6001.1082-588 Ampliação/ reforma da clinica veter 30.000,00
    4490.00.00 20.606.6001.1083-589 Construção do boiódromo 400.000,00
   4490.00.00 20.606.6001.1083-590 Construção do boiódromo 500.000,00
   4490.00.00 26.782.5003.1039-594 Construções de estrada vicinais 40.000,00

TOTAL................................................  1.443.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de  outubro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Domingo acontece a final do
Campeonato Municipal de Futebol

No próximo domin-
go, dia 4 de novembro,
será realizada a grande
final do Campeonato
Municipal de Futebol no
Estádio Pinheiro Ma-
chado. A decisão da Pri-
meira Divisão será entre
Comunitário x São Pe-

dro, às 16 horas. Na
Segunda Divisão a final
será entre San Marinos
x Cícero, às 14h00.

Nas duas decisões
nenhuma das equipes
terá a vantagem do em-
pate, caso o jogo termi-
ne empatado a decisão

será nas cobranças de
penalidades.

Na Primeira Divisão
o artilheiro é João Carlos
Alves, do Comunitário,
que já marcou 9 gols. Na
segunda divisão a artilha-
ria é de Aroldo, do San
Marinos, com cinco gols.

São Pedro está na final da Primeira Divisão

Equipe dos Cícero é uma das finalistas da Segunda Divisão

Retire
gratuitamente
o Semanário

Oficial
da Estância
Turística  de

Avaré no
Paço

Municipal e
nas Bancas
de Jornais
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7ª Fest Country começa com “Tradição”

O Grupo Tradição
fará a abertura da 7ª
edição da Fest Country,
que será realizada de 1º
a 9 de dezembro no Par-
que de Exposições Fer-
nando Cruz Pimentel.

O grupo formado
em Mato Grosso do Sul
estourou em todo o Bra-
sil popularizando a Tche
Music, uma variação da
musica gaúcha com ele-
mentos de música baia-
na, pagode, samba e
baião. Em 2005 o gru-
po se apresentou na
Fest Country em Avaré
e foi um grande suces-

SHOWS DA 7ª FEST COUNTRY
DEZEMBRO DE 2007

Dia 01 (sábado) – Tradição
Dia 02 (domingo) – Victor e Léo
Dia 03 (segunda) – Ed Marques e Alessandro
Dia 04 (terça) – André Valadão
Dia 05 (quarta) – Bruno e Marrone
Dia 06 (quinta) – João Bosco e Vinícius
Dia 07 (sexta) – Rick e Renner
Dia 08 (sábado) – César Menoti e Fabiano
Dia 09 (domingo) – Banda Calypso

André Valadão é destaque
na música gospel

Bruno e Marrone farão o show no dia 5 Mais uma vez a dupla Rick e Renner deve
levar um grande público a Fest Country

DIVULGAÇÃO

Tradição abrirá a 7ª Fest Country

A dupla revelação Victor e Leo se
apresentam no domingo, dia 2

Ed Marques e Alessandro se
apresentam no dia 3

Banda Calypso se apresentará pela
primeira vez na região

César Menotti e Fabiano voltam ao
palco da Fest Country

A dupla João Bosco e Vinícius será a
atração do dia 6

so. Por isso voltam para
fazerem a abertura da
festa no  sábado, dia 1º
de dezembro.

No domingo, dia 2,
o show ficará por conta
dos irmãos mineiros Vic-
tor & Leo. A dupla vem
fazendo sucesso em todo
o país, principalmente
após o lançamento do
último CD “Victor & Léo
Ao Vivo”, que já no pri-
meiro mês de lançamen-
to estava entre os 10
mais vendidos do Brasil.

Na segunda-feira, dia
3, o show será com a du-
pla Ed Marques e Ales-

sadro, que ficou conheci-
da no país após as apre-
sentações no Programa
Raul Gil. Na terça-feira,
dia 4, a Fest Country re-
ceberá o show de André
Valadão, um ícone da mú-
sica gospel do Brasil.

A arena da Fest
Country deverá lotar
para o show de Bruno e
Marrone na quarta-fei-
ra, dia 5. Com o show
baseado no último CD
“Acústico II”, dupla
promete emocionar o
público presente.

Pioneiros no Circui-
to Universitário, João

Bosco e Vinícius farão o
show na quinta-feira, dia
6. Com um grande nú-
mero de admiradores, a
dupla de Coxim, no
Mato Grosso do Sul,
promete agitar a noite
da Fest Country.

Na sexta-feira, dia
7, a dupla Rick e Ren-
ner fará o show.

Depois do grande su-
cesso no ano passado, a
dupla César Menotti e
Fabiano voltará ao palco
da Fest Country. O show
será no sábado, dia 8.

O encerramento da
festa promete ser em gran-

de estilo com a apresen-
tação da Banda Calypso,
no dia 9. O show é bas-
tante aguardado, pois essa
será a primeira vez que a
banda estará se apresen-

tando na região.
É importante sali-

entar que em todas as
noites a entrada para
os shows e o estacio-
namento são gratuitos.


