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INEDITORIAIS

EDITAL Nº 001/2021 DISPÕE SOBRE A CONVO-
CAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 

CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO 
DIRETOR – CMPD, PARA O BIÊNIO 2021/2023. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANS-
PORTES, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao 
disposto na Lei Complementar Municipal n° 260, Considerando a 
negativa formal das entidades AREA e OAB, por seus respectivos 
presidentes, em indicarem membro para constituir o Conselho Mu-
nicipal do Plano Diretor da Estância Turística de Avaré;
Considerando a necessidade de ter-se um Conselho Municipal do 
Plano Diretor Constituído a fim de submeter a este diversas situa-
ções que necessitam de sua consulta;
Convoca interessados que sejam inscritos na OAB de Avaré e tam-
bém aqueles que atuem como engenheiros, arquitetos e/ou agrô-
nomos, devidamente registrados nos conselhos de classe, para 
que manifestem seu interesse em participar como membro da so-
ciedade civil do Conselho Municipal do Plano Diretor, para o biênio 
2021/2023, nos termos do presente edital: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Este edital visa à convocação dos interessados em participar 
do Conselho Municipal do Plano Diretor, bem como, estabelece as 
normas para o processo seletivo da representação da sociedade 
civil junto ao Conselho Municipal do Plano Diretor da Estância Tu-
rística de Avaré para o biênio 2021/2023.

2. DO CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR – CMPD
2.1. O Conselho Municipal do Plano Diretor é órgão colegiado de 
caráter permanente, consultivo e de composição paritária entre o 
governo e sociedade civil que, nos termos da Lei Municipal n° 260, 
de 12 de maio de 2021, possui a finalidade de promover, em âmbi-
to municipal, políticas setoriais, que compreendem planejamento e 
gestão do uso e da ocupação do solo, a mobilidade urbana, habita-
ção, meio ambiente, saneamento e turismo.
2.2. O Conselho será constituído por 14 (quatorze) membros titula-
res e igual número de suplentes, sendo 07 (sete) membros repre-
sentantes do Poder Público e 07 (sete) membros representantes 
da Sociedade Civil, conforme as especificações do artigo 8º da Lei 
Complementar Municipal n° 260, de 12 de maio de 2021.
2.3. O mandato dos conselheiros será de dois anos, permitida a 
recondução somente de membros indicados pelo Poder Executivo.

3. DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DO PLA-
NO DIRETOR – CMPD
3.1. Na forma do art. 3º da Lei Complementar Municipal n° 260, de 
12 de maio de 2021, são competências do Conselho Municipal do 
Plano Diretor - CMPD:
I – propor e emitir parecer sobre a proposta de revisão da Lei do 
Plano Diretor; ; 
II – propor e recomendar às unidades competentes o acompanhamen-
to da execução de planos e projetos relacionados à política urbana; 
III – opinar sobre projetos de lei de interesse da política urbana; 
VI – monitorar a aplicação dos instrumentos de política urbana pre-
vistos no Plano Diretor e acompanhar a implementação dos demais 
instrumentos urbanísticos; e; 
V – inteirar-se e propor ações de integração regional, buscando 
articulação com órgãos estaduais, federais e internacionais, e com 
Municípios da região.
3.2. Na forma do art. 4 da Lei Complementar Municipal n° 260, de 
12 de maio de 2021, são competências do Conselho Municipal do 
Plano Diretor – CMPD:

I – debater e opinar sobre o aperfeiçoamento institucional e da ges-
tão do setor;
II – apreciar e opinar sobre o projeto de lei do Plano de Mobilidade 
Urbana e Transporte e outros instrumentos regulatórios do setor;
III – apreciar e opinar sobre os projetos urbanos relacionados ao 
sistema de mobilidade urbana; e
IV – colaborar e opinar sobre propostas para a formação e a conso-
lidação de centralidades urbanas;
Parágrafo único. O sistema de mobilidade urbana tem como com-
ponentes estruturadores, devidamente integrados e articulados, os 
subsistemas de transporte, trânsito e sistema viário.
3.3. Na forma do art. 5 da Lei Complementar Municipal n° 260, de 
12 de maio de 2021, são competências do Conselho Municipal do 
Plano Diretor – CMPD:
I – contribuir com a Secretaria Municipal de Habitação na formula-
ção da Política Municipal de Habitação e na elaboração do Plano 
Local de Habitação de Interesse Social;
II – recomendar à Secretaria de Habitação a promover a ampla 
publicidade das diretrizes e regras da política habitacional;
III – opinar sobre os projetos de lei de interesse da política habitacio-
nal, bem como apreciar os projetos urbanos relacionados à matéria;
IV – realizar audiências públicas e conferências para debate e avaliação 
da política habitacional, em conjunto com a Secretaria de Habitação.
3.4. Na forma do art. 6 da Lei Complementar Municipal n° 260, de 
12 de maio de 2021, no âmbito das políticas ambiental e de sane-
amento, compete ao Conselho Municipal do Plano Diretor - CMPD 
auxiliar, quando solicitado, o Conselho de Defesa do Meio Ambien-
te de Avaré - CONDEMA, no desenvolvimento de suas competên-
cias institucionais, a ser fixada em lei específica.
3.5. Na forma do art. 7º da Lei Complementar Municipal n° 260, de 
12 de maio de 2021, são competências do Conselho Municipal do 
Plano Diretor – CMPD:
I – acompanhar e avaliar a implementação das políticas setoriais de 
sua competência, opinando sobre questões relativas à sua aplicação;
II – solicitar a qualquer órgão da Administração Pública Direta ou 
Indireta informações relevantes para o desempenho de sua com-
petência;
III – organizar conferências que digam respeito às suas competên-
cias, quando convocadas pelo Prefeito por meio de decreto;
IV – propor e analisar as solicitações de realização de audiências 
públicas acerca dos temas de sua competência;
V – opinar sobre omissões e casos não definidos pela legislação 
municipal urbanística, bem como ao Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente - CONDEMA que assim proceda no que tange à 
legislação ambiental aplicado no âmbito do Município;
VI – promover encontros, palestras, seminários e outros eventos 
sobre temas de interesse da política urbana e de meio ambiente, 
em conjunto com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente - CONDEMA;
VII – constituir grupos técnicos e comissões especiais, quando jul-
gar necessário para o desempenho de suas funções; e
VIII – elaborar e fazer cumprir seu regimento interno, a ser aprova-
do por decreto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

4. DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
4.1. Poderão se candidatar pessoas físicas devidamente inscritas 
na OAB e ainda pessoas físicas que exerçam atividades de enge-
nheiro, agrônomo e arquiteto, devidamente inscritos nos conselhos 
de classe respectivos, residentes em Avaré.
4.2. Comporão o Conselho Municipal do Plano Diretor de Avaré:
I – 01 membro devidamente inscrito na OAB e 01 suplente, tam-
bém, devidamente inscrito na OAB, ambos devem ser residentes 
em Avaré/SP;
II – 01 membro que exerça atividades de engenheiro, agrônomo 
e arquiteto, devidamente inscrito nos conselhos de classe respec-
tivos, e, 01 suplente, que exerça atividades de engenheiro, agrô-
nomo e arquiteto, devidamente inscrito nos conselhos de classe 
respectivos, ambos devem ser residentes em Avaré.
4.3. Na hipótese de haver mais de 01 (um) interessado para cada 
vaga, apresentando manifestação de interesse em participar do 
Conselho Municipal do Plano Diretor – CMPD, a escolha será feita 
pela ordem de protocolo da intenção junto à Secretaria Municipal 
de Planejamento e Transportes.
4.4. Os membros do Conselho Municipal do Plano Diretor que es-
tiverem representando os segmentos da sociedade civil deverão 
preencher os seguintes requisitos: a) Ter idade mínima de dezoito 
anos; b) ser portador de título de eleitor do Município de Avaré e 
estar em pleno gozo de seus direitos políticos; c) residir no território 
do Município de Avaré.

5. DA INSCRIÇÃO
5.1. Poderão candidatar-se a representante da sociedade civil no 
Conselho Municipal do Plano Diretor, para o biênio 2021/2023, 
pessoas físicas diretamente ligadas às seguintes categorias: a) 01 
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(um) representante e 01 (um) suplente da área Jurídica, devida-
mente inscrito na OAB; b) 01 (um) representante e 01 (um) suplen-
te  que exerçam atividades de engenheiro, agrônomo e arquiteto, 
devidamente inscritos nos conselhos de classe respectivos;
5.2. No ato da inscrição deverão ser apresentados:
I – Requerimento constando a qualificação completa (nome com-
pleto, número de identidade, número do CPF, profissão e endereço 
completo) pedindo o deferimento para a participação da seleção de 
membro do Conselho Municipal do Plano Diretor; 
II – documentos pessoais, cópia de RG, CPF, comprovante de residência, 
Titulo de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (expedida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo e disponível no Portal Eletrônico: https://
www.tre-sp.jus.br/), do representante de cada segmento; 
VII – Formulário padrão de inscrição devidamente preenchido 
(Anexo I). 
5.3. O formulário padrão de inscrição encontra-se disponível anexo 
a este Edital. 
5.4. A entrega da documentação para a devida inscrição ocorrerá 
no período de 09 a 20 de agosto de 2021, pelo sistema de protoco-
los da Prefeitura de Avaré, Direcionado à Secretaria Municipal de 
Planejamento e Transportes, localizada à Rua Rio Grande do Sul, 
nº 1810 - CEP: 18705-010 - Avaré/SP, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 08h00min às 17h00min.

6. DA NOMEAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
6.1. Será feita por meio de Decreto exarado pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
7.1. As despesas com a seleção de membro do Conselho Munici-
pal do Plano Diretor correrão por conta da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Transportes.
9.2. Outras informações poderão ser obtidas diretamente na Secre-
taria Municipal de Planejamento e Transportes através do telefone: 
(14) 3711-2567.
Avaré, SP, 05 de agosto de 2021. 

ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretário Municipal de Planejamento e Transportes

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE INTERESSADOS EM PARTI-
CIPAR COMO REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DO 

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR 

I. Entregar esse formulário preenchido juntamente com os docu-
mentos citados abaixo pelo sistema de protocolos da Prefeitura 
de Avaré, Direcionado à Secretaria Municipal de Planejamento e 
Transportes, localizada à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810 - CEP: 
18705-010 - Avaré/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 
08h00min às 17h00min.
a – Requerimento constando a qualificação completa (nome com-
pleto, número de identidade, número do CPF, profissão e endereço 
completo) pedindo o deferimento para a participação da seleção de 
membro do Conselho Municipal do Plano Diretor; 
b – documentos pessoais, cópia de RG, CPF, comprovante de residência, 
Titulo de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (expedida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo e disponível no Portal Eletrônico: https://
www.tre-sp.jus.br/), do representante de cada segmento; 
c – Formulário padrão de inscrição devidamente preenchido (mo-
delo abaixo). 

FORMULÁRIO
Nome:___________________________________________
_______________________________, (nacionalidade), (es-
tado civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG 
nº ______________________ e inscrito no CPF/MF sob o nº 
______________________, residente e domiciliado à __________
____________________________________________________, 
devidamente inscrito na (Entidade que Representa) sob o nº (nº de 
inscrição), com telefone para contado (xx) xxxxx-xxxx.

Avaré/SP, ____ de ____________________ de 2021. 

__________________________________________________ 
Assinatura do responsável pela inscrição 
 

R E Q U E R I M E N T O 

Ao Sr. Secretário Municipal de Planejamento e Transportes 

Eu, (colocar nome completo), brasileiro, (colocar estado civil), do-
miciliado neste município, ________________________________

_______ venho, requerer minha participação no processo eletivo 
para composição do Conselho Municipal do Plano Diretor de Avaré, 
para o biênio 2021-2023, conforme versa o Edital nº01/2021. Nes-
tes termos, peço deferimento. 

Avaré/SP, ____ de _________________ de 2021. 

________________________________________ 
Assinatura do Requerente

Secretaria Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência

Lei de criação n°0090/2009

Ata n°161/2021
Aos 08 dias do mês de Julho do ano de 2021, às 09 h 15 minutos, 
inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. Estavam presentes através plataforma 
online, Zartarcy Zanlucki, Josana Souza Carlos ,João Neto Baptista 
,Vilma Zanluchi, Hilton Charles Matos Pedro, Aline Hirata, Caroline 
Pinheiro Barreto, Gerson de Souza, Lara Dammenhain, Eliana Sil-
veira Bezerra, Ângela Maria Epifânio, Alessandra Ap. dos Santos, 
Rosana Campos, Bruna Ap. Ferreira. A reunião foi aberta pela Pre-
sidente Zartarcy e a seguir a leitura da ata da reunião anterior pela 
Secretária Priscila Amicci que foi aprovada por todos. A Sra Zartar-
cy inicia pedindo que as funcionárias que estão realizando o curso 
de Orientação Mobilidade dessem um feedback sobre a capacita-
ção que estão realizando aos presentes, a Sra Josana explanou 
que ela, a Sra Lara e Janaína (Assistente Social da SMDPD) que o 
curso  vai além da empatia, ele orienta a mobilidade das pessoas 
com baixa visão, e cegueira e que ela quanto Responsável técni-
ca e Administrativa pela SMDPD junto as outras duas funcionárias 
também estão realizando cursos online disponíveis na plataforma 
do MEC, cursos estes gratuitos e que essas capacitações estão 
gerando projetos para o ano de 2022,para a melhoria dos usuários 
da SMDPD. Citou que no sábado dia 03/07/2021 realizaram uma 
visita á uma Associação de Cegos, onde ensinam braille para crian-
ças e outros cursos todos estes fornecidos pela associação e não 
pelo município, e de alta qualidade. A Presidente mencionou que foi 
enviado o ofício pedindo retratação do equívoco da Secretaria da 
Comunicação em não mencionar no Semanário Oficial em publica-
ção sobre o Avatar Hand Talk, a comunidade surda, as intérpretes 
de libras, o CMDPD e a SMDPD. A Presidente mencionou  sobre a 
abertura das incrições  até o dia 15 de julho para a Etapa Paralím-
pica para alunos com deficiência física, intelectual ou visual para 
estudantes das redes de ensino estadual, municipal , privada, e o 
Centro Paula Souza (Etec) o objetivo é promover por meio da prá-
tica esportiva, o intercâmbio entre os alunos, favorecendo a desco-
berta de novos talentos esportivos para participar dos programas 
“Bolsa Talento Esportivo” e “Centro de Excelência Esportiva”, as 
inscrições online diretamente no site do Governo do Estado de Sp. 
Sra Josana como responsável técnica e Administrativa pela SM-
DPD fez o encaminhamento de ofícios para a rede municipal sobre 
os cursos disponíveis na plataforma online AvaMEC em parceria 
com o Comitê Paraolímpico Brasileiro, e Impulsiona Educação 
esportiva, cursos para professores de Educação Física e coorde-
nadores pedagógicos (e demais interessados) voltados a inclusão 
da Pessoa com Deficiência. Os cursos são enviados e certificados 
pela Universidade Federal de Uberlândia e Programa de Desenvol-
vimento Paralímpico. Para ter acesso aos cursos do Comitê e da 
Plataforma, é necessário fazer o curso " Movimento Paralímpico : 
fundamentos básico do Esporte” totalmente online, pediu também 
para que disseminem os cursos aos alunos para maior aprendizado 
e capacitação. A Sra Josana aproveitou a reunião para comunicar 
que pós acidente a Secretaria encontra-se sem transporte e que 
todos estão empenhados na conquista de um novo veículo para a 
SMDPD a Presidente Zartarcy do CMDPD ressaltou que está junto 
nesta luta. Nada mais havendo a tratar, reunião foi encerrada às 
10 horas e 03 minutos e a ata foi lavrada por mim, Priscila Amicci 
na qualidade de Secretária que será lida e assinada por todos os 
presentes acima nominados e referenciados.

Zartarcy Zanlucki
Presidente do CMDPD

Priscila Amicci
Secretária do CMDPD

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

Lei de Criação:  0090/2009

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CMDPD), Sra. Zartarcy Zanlucki , convoca os Conse-
lheiros e seus Suplentes, para Reunião Ordinária, que será realiza-
da no dia 12/08/21 às 09:00 horas (quinta-feira), no formato virtual.
     
Pauta:
Leitura e aprovação de ata da reunião anterior enviada por e-mail;
Papel dos Conselheiros
Feedback dos Conselheiros da Educação, Esporte ,Educação Mu-
nicipal sobre jogos e cursos AVAMEC.
Transporte (veículo Secretaria) SMDPD
Placas de Atendimento Prioritário

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

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
Venho através deste convocar os representantes da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educa-
ção, Secretaria de Obras , Secretaria da Fazenda e representantes de 
cada segmento, sendo as entidades que representam Criança e Ado-
lescente, Pessoa com Deficiência, Pessoa Idosa, Sindicatos e Usuá-
rios da Asistência Social para a Reunião Ordinária no dia 10/08/2021 
`às 08:30- (terça), objetivando a reorganização do Conselho Municipal 
de Assistência Social- CMAS para posterior Eleição do novo Colegia-
do.. A reunião será  na sala do Centro Cultural “Esther Pires Novaes”, 
Endereço, Rua Ceará, 1507- Centro
Pauta:
* Reorganização do CMAS;
* Eleição do novo Colegiado;
* 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 04 de agosto de 2021.
                                                   

Gláucia Regina Fávero Hoffmann
Presidente do CMAS 
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ATA RE COMDEMA DE 16.06.2021
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

Às dezoito horas do dia 16 de junho de 2021, de forma virtual pelo 
aplicativo meet : : meet.google.com/att-kxnh-ns, teve início a Reu-
nião Extraordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ-COMDEMA, devidamente convoca-
da nos termos legais, com a presença de Judésio Borges, Graziela 
Dias, Daniel Herondino Barbosa, Maria Luiza Appoloni Zambom, 
Fernanda de Oliveira Lima, Matheus Cardoso Banin, Ary Ricardo 
de Araujo Martins, João Paulo Travizan de Oliveira, Sérgio Augus-
to Martins Faria, Eliseu Aires de Melo, Maria Cristina Marques, 
Vanda dos Santos Silva, Lucilena de Oliveira,Mariana Patty Guilger 
Primos,  Maria Julia Pimentel Tamassia, Marina Pires Dornellis, 
Jéssica Trench de Oliveira, Ricardo Sgarbi Augusto, Silmara Rodri-
gues, Vilma Zanluchi.  Justificaram ausência e tiveram suas faltas 
abonadas pelo plenária: Marcos Donizete Baldini, José Apparecido 
de Barros, Geraldo Henrique Martins Vieira e Jose Geraldo Dias 
Barreto. Abrindo a reunião a presidente Silmara Rodrigues agra-
deceu a presença de todos, bem como a dedicação dos conse-
lheiros que atuaram nos últimos dois anos. Que hoje se inicia uma 
nova fase para o Colegiado e para o Meio Ambiente.  Na sequência 
fez a leitura do Decreto do n.º 6302(19/05/2021) e deu posse aos 
membros integrantes do Colegiado para o biênio 2021/2022 que 
fica a partir desta data assim constituído: REPRESENTANTES DE 
ENTES PÚBLICOS: Titular Judésio Borges SMMA  e Suplen-
te Graziela Dias SMMA, Titular Daniel Herondino Barbosa SMMA 
e Suplente Maria Luiza Appoloni Zambom SMMA, Titular 
Fernanda de Oliveira Lima SMMA e Suplente Matheus Cardoso 

Banin SMMA, Titular Ary Ricardo de Araujo Martins Polícia Ambien-
tal e Suplente João Paulo Travizan de Oliveira Polícia Ambiental, 
Titular Sérgio Augusto Martins Faria Coord. Desen. Rural e Suplen-
te Eliseu Aires de Melo Coord. Desen. Rural,  Titular Maria 
Cristina Marques IFSP e Suplente Vanda dos Santos Silva IFSP,  
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: Titular Marcos Do-
nizete Baldini AREA- Associação Regional dos Engenheiros, Ar-
quitetos e Agrônomos de Avaré e Suplente Lucilena de Oliveira 
Associação dos Produtores  Orgânicos de Avaré,  Titular Mariana 
Patty Guilger Primos Faculdade Eduvale e Suplente Maria Julia Pi-
mentel Tamassia Faculade Eduvale, Titular Marina Pires Dornellis 
cidadã e Suplente José Apparecido de Barros Loja Maçonica Naza-
reth, Titular Geraldo Henrique Martins Vieira UNIFSP Universidade 
Sudoeste Paulista e Suplente Jéssica Trench de Oliveira Colônia 
Espírita Fraternidade, Titular Ricardo Sgarbi Augusto Rotary Club 
de Avaré Jurumirim e Suplente Jose Geraldo Dias Barreto ARESB 
Associação dos Resinadores do Brasil, Titular Silmara Rodrigues 
OAB Ordem dos Advogados - Subseção Avaré e Suplente Vilma 
Zanluchi COMAPEIXE Cooperativa de Piscicultores.  Em ato contí-
nuo passou-se a Eleição da Diretoria (presidente, vice-presidente, 
secretário e secretário adjunto) biênio 2021/2022, que após dis-
cussões ficou assim constituída:  Presidente Mariana Patty Guilger 
Primos, vice-presidente: Ricardo Sgarbi Augusto, Secretária Maria 
Cristina Marques e Secretária Adjunta Marina Pires Dornellis, a 
seguir os membros da Diretoria 2021/2022 foram empossados. A 
segui com a palavra a presidente Mariana agradeceu a confiança 
e pediu o apoio de todos nesse biênio que se inicia. Na sequência 
foi lido a Comunicação da SMMA n.º 623471 de 07/06/2021 pelo 
qual encaminha o ofício SMMA 72/2021 e o Plano Municipal de Re-
cuperação e Conservação da Mata Atlântica e do Cerrado, sendo 
definida discussão para próxima reunião que ficou agendada para 
23/06/2021. Nada mais foi acrescentado e a reunião foi encerrada 
as 19h10.  Eu, Ricardo Augusto Sgarbi, secretário relatei e subscre-
vi a presente ata que assino com a presidente Silmara Rodrigues. 

SILMARA RODRIGUES                RICARDO SGARBI AUGUSTO
Presidente COMDEMA                    Secretário Executivo COMDEMA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DE AVARÉ-COMDEMA, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento In-
terno, considerando-se a pandemia e a impossibilidade de reunião 
presencial, CONVOCA os Conselheiros nomeados pelo DECRETO 
N.º 6302, DE 19 DE MAIO DE 2021, para REUNIÃO ORDINÁRIA 
VIRTUAL, a ser realizada no dia 11/08/2021 (onze de agosto, quar-
ta feira,)   às 18h00 ,  pelo aplicativo Meet . Para participar da reu-
nião no Google Meet, clique neste link: https://meet.google.com/
uam-grxs-qux  Ou abra o Meet e digite este código: uam-grxs-qux 
Pauta:
1) Abertura com a Comunicação da Presidente;
2) Avisos da secretaria; 
3) Indicação de 2 membros (titular e suplente) para participar re-
presentando o COMDEMA na Comissão Municipal de Educação 
Ambiental (COMEA) ; 
4) Formalização de propostas e ações para divulgação do COM-
DEMA na comunidade; 
5) Palavra livre; 
6) Palavra da presidente.
Estância Turística de Avaré, 05 de Agosto de 2021.
 

Mariana Patty Guilger Primos
Presidente COMDEMA

Maria Cristina Marques
Secretária Executiva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2021
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Presidente Edson Gabriel da Silva, convoca o(a) 
classificado(a), do Concurso Público 001/2018, homologado pelo 
Edital de 29/09/2018, para o emprego de   ESCRITURÁRIO(A),   
conforme a classificação abaixo descrita, para comparecer no pra-
zo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
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deste Edital, no Departamento de Pessoal, situado à Praça Pref. 
Pref. Romeu Bretas nº 163, das 9h às 11h e das 14h às 16h. O não 
comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga. 
O horário de trabalho do convocado será determinado de acordo 
com as necessidades da instituição.

Class.  Nome 
13º classificado (a) – Diego Kyoshi Yamatsuka
Documentos a serem apresentados:
Cópia da certidão de nascimento ou casamento
Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)
Cópia do CPF
Cópia do RG
Carteira de Trabalho (CTPS)
Cópias das páginas 07 e 08 da CTPS
Cópia do comprovante de residência (água, luz, telefone, etc)
Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se tiver)
Laudo médico favorável (será agendado e fornecido pelo médico 
da FREA)
01 fotografia 3x4 (recente)
Cópia do título de eleitor com o comprovante da última eleição
Cópia do certificado de reservista, para sexo masculino
Cópia do registro do órgão de classe competente, quando cabível, 
ou comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo
Certidão negativa de antecedentes criminais
Declaração de idoneidade (com firma reconhecida da assinatura 
do candidato)
Declaração de acúmulo de cargos
Declaração de bens, entregue em envelope lacrado e/ou última de-
claração de I.R quando necessário.
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, reconhecido 
pelos sistemas federais, estaduais ou municipais de ensino
Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto 
a qual regime de previdência social
Estância Turística de Avaré, 06 de agosto de 2021.

Edson Gabriel da Silva
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2021
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr. Presidente Edson Gabriel da Silva, convoca o(a) classi-
ficado(a), do Concurso Público 001/2018, homologado pelo Edital 
de 29/09/2018, para o emprego de   AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS,   conforme a classificação abaixo descrita, para comparecer 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Pessoal, situado à Praça 
Pref. Pref. Romeu Bretas nº 163, das 9h às 11h e das 14h às 16h. 
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga. O horário de trabalho do convocado será determinado de 
acordo com as necessidades da instituição.

Class.  Nome 
5º classificado (a) – TATIANA NUNES
Documentos a serem apresentados:
Cópia da certidão de nascimento ou casamento
Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)
Cópia do CPF
Cópia do RG
Carteira de Trabalho (CTPS)
Cópias das páginas 07 e 08 da CTPS
Cópia do comprovante de residência (água, luz, telefone, etc)
Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se tiver)
Laudo médico favorável (será agendado e fornecido pelo médico 
da FREA)
01 fotografia 3x4 (recente)
Cópia do título de eleitor com o comprovante da última eleição
Cópia do certificado de reservista, para sexo masculino
Cópia do registro do órgão de classe competente, quando cabível, 
ou comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo
Certidão negativa de antecedentes criminais
Declaração de idoneidade (com firma reconhecida da assinatura 
do candidato)
Declaração de acúmulo de cargos
Declaração de bens, entregue em envelope lacrado e/ou última de-
claração de I.R quando necessário.
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, reconhecido 
pelos sistemas federais, estaduais ou municipais de ensino
Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto 
a qual regime de previdência social
Estância Turística de Avaré, 06 de agosto de 2021.

Edson Gabriel da Silva
Presidente

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho – Parecer Técnico das Condições de 
Trabalho

Recebido nesta data.
Avaré, 02/08/2021
Considerando o parecer técnico das condições de trabalho, expe-
dido pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, dos servidores 
abaixo relacionados, verificada as atividades exercidas no local 
atual, o tempo de exposição e a concentração da exposição aos 
agentes de riscos, conforme NR s, 
Considerando que a concessão/alteração/manutenção do adicio-
nal de insalubridade requerido, não tem como requisito para sua 
concessão nenhum interstício temporal, mas sim a efetiva exposi-
ção do servidor à condições de trabalho consideradas insalubres 
a sua saúde, 
Considerando Parecer nº 053/2020- Procuradoria-Geral do Muni-
cípio e por se tratar de um ato administrativo vinculado, sendo que 
esse ato possui característica de mera homologação , que se dá 
após a certificação de que o interessado (a) preencheu integral-
mente os requisitos previstos em lei promulgada em data anterior 
ao advento da LC 173/20, 
Acompanho as informações e conclusão descritas no PARECER 
TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, dos  
servidores abaixo relacionados, até decisão definitiva consubstan-
ciada nas ações a serem implantadas do PPRA e LTCAT.
Base legal : Lei 1954/2015 – Decreto nº 4601/2016, para provi-
dências pertinentes, em sendo o caso de futura analise e /ou outro 
entendimento por parte de órgãos fiscalizadores(TCE), sejam os 
mesmos suspensos.

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

RONALDO ADÃO GUARDIANO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SEC. DE FAZENDA

EDITAL

A Vigilância Sanitária do Município de Avaré comunica que a em-
presa Beatriz Claro, com CNPJ nº 40.331.273/0001-33, com o 
nome fantasia e Espetaria Parrilheirus, estabelecida na Av. Prefeito 
Paulo Novaes, nº 1054, Avaré, fi ca penalizada com Advertência, 
conforme Auto de Imposição de Penalidade AIP/VISA nº 509, da-
tado de 07/07/2021, em razão do Auto de Infração AI/VISA nº 853. 
Diante da impossibilidade de ciência do autuado, intime-se por edi-
tal, para, caso querendo, apresente recurso no prazo legal de 10 
(dez) dias contados a partir da data desta publicação.

Estância Turística de Avaré 05 de Agosto de 2021.

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTA:
447/21 – Boleto referente. 5.298.003-000
684/21 – PRAÇA JUCA NOVAES – 6.867 – SABESP 
685/21 – RUA FRANCISCO BRUNO – 4.562.008-000 – KPD – RE-
SÍDUOS DE CONSTRUÇÃO
686/21 – RUA MARANHÃO – 33.803 – DT&JPL – SONORIZAÇÃO 
687/21 – RUA RIBEIRÃO VERMELHO DO SUL – 24.538 – EAA-
-ME – OFICINA/CALÇADA

NOTIFICAÇÕES:
068/21 – AV LEON PAULO CRUZ – 4.584.008-000 – AEIL – SO-
NORIZAÇÃO 
143/21 – AVENIDA BRASILIA – 5.011.015-000 – LDS – SONORIZAÇÃO
144/21 – RUA LINEU PRESTES – 2.102.005-000 – JSR – SONO-
RIZAÇÃO
294/21 – RUA FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA – 2.075.021-000 – 
ANA – SONORIZAÇÃO
294/21 – RUA FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA – 2.075.021-000 – 
ANA – SONORIZAÇÃO
295/21 – RUA CARLOS EDUARDO FERREIRA – 5.386.011-000 – 
SALMS – SONORIZAÇÃO
296/21 – RUA MAR DEL PLATA – B.055.001-000 – ALG - SONO-
RIZAÇÃO
297/21 – AV JOSÉ MEDAGLIA NETO – I.015.007-000 – RMA – 
SONORIZAÇÃO 

299/21 – PRESIDENTE COSTA E SILVA – 3.090.010-000 – OL – 
SONORIZAÇÃO
315/21 – RUA DR. CAZEM CHADDAD – 5.200.001-000 – RSFO 
– SONORIZAÇÃO
316/21 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.559.011-000 – MALC 
– SONORIZAÇÃO
317/21 – RUA SÃO VICENTE – 2.029.010-000 – OB – SONORIZAÇÃO
322/21 – RUA VICTOR RAMOS FERNANDES – 4.406.019-000 – 
ARCO – SONORIZAÇÃO
323/21 – AV DO PROGRESSO – F.013.022-000 – DW – SONO-
RIZAÇÃO
363/21 – RUA ALAGOAS – 2.089.001-000 – SBM – SONORIZAÇÃO 
363A/21 – RUA ALAGOAS – 2.089.001-000 – SBM – SONORI-
ZAÇÃO
364/21 – RUA PEDRO MACHADO NOGUEIRA – 5.144.028-000 – 
ALOC – SONORIZAÇÃO 
365/21 – RUA JOAQUIM LUIZ DE SOUZA – 2.154.058-000 – DCB 
– SONORIZAÇÃO
366A/21 – ESTRADA AVARÉ/ITATINGA – 072.***.778-46 – LFP – 
SONORIZAÇÃO 
366A/21 – ESTRADA AVARÉ/ITATINGA – 072.***.778-46 – LFP – 
SONORIZAÇÃO
367/21 – RUA CARMEM DIAS FARIA – 4.469.001-000 – AFPMA 
– SONORIZAÇÃO 
367A/21 – RUA CARMEM DIAS FARIA – 4.469.001-000 – AFPMA 
– SONORIZAÇÃO 
368/21 – RUA SEME JUBRAN – 3.252.026-000 – ACFF – SONO-
RIZAÇÃO 
369/21 – RUA PAULO FOGAÇA – 4.580.007-000 – BCP – SONO-
RIZAÇÃO 
370/21 – RUA JOÃO P. QUEIROZ – 5.093.005-000 – MAD – SO-
NORIZAÇÃO 
370A/21 – RUA JOÃO P. QUEIROZ – 5.093.005-000 – MAD – SO-
NORIZAÇÃO 
371/21 – RUA GABRIEL CARROZA – 4.692.004-000 – JAS – SO-
NORIZAÇÃO 
372/21 – RUA DO CALVÁRIO – 4.274.025-000 – AJP – SONORIZAÇÃO 
373/21 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.270.003-000 – JS 
– SONORIZAÇÃO 
373A/21 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.270.003-000 – 
JS – SONORIZAÇÃO
387/21 – RUA VOLGA – F.022.019-000 – JFAD – SONORIZAÇÃO 
1078/21 – TRAVESSA LIBERDADE – 3.127.002-000 – JAC – SO-
NORIZAÇÃO
1104/21 – RUA NASSIB CATIB – 4.397.001-000 – VFL – SONO-
RIZAÇÃO 
1139/21 – RUA DA COLINA – 4.131.010-000 – NFN – LIMPEZA 
1167/21 – RUA PARAIBA – MAC – CAÇAMBA IRREGULAR
1169/21 – RUA MARANHÃO – BUZ-3**6/ ERR-2**2 – I – VEÍCU-
LOS IRREGULARES
1170/21 – RUA MUSA – 3.122.080-000 – EANN – SONORIZAÇÃO 
1171/21 – RUA ANTONIO GOMES TEIXEIRA – 3.293.006-000 – 
CS – SONORIZAÇÃO 
1171/21 – RUA ANTONIO GOMES TEIXEIRA – 3.293.006-000 – 
CS – SONORIZAÇÃO 
1172/21 – RUA NILDA FERRANTI – GOL – BUV 8**4 – MM – CAR-
RO IRREGULAR
1179/21 – RUA DO CALVÁRIO – 4.286.021-000 – ACS – SONO-
RIZAÇÃO 
1180/21 – RUA TEJO – F.025.003-000 – ABS – SONORIZAÇÃO 
1180/21 – RUA TEJO – F.025.003-000 – ABS – SONORIZAÇÃO 
1180/21 – RUA DONA LOLITA – 3.290.014-000 – PARAISO EIL – 
LIMPEZA
1181/21 – RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA – 4.322.006-000 
– PRS – SONORIZAÇÃO 
1182/21 – TV. SEVERIANO P. DE QUEIROZ – 4.318.003-000 – 
RA – LIMPEZA
1183/21 – AV TEREZA LOBO CATIB – 4.683.018-000 – JAC – LIM-
PEZA/MURO/CALÇADA
1184/21 – TV LIBERDADE – 3.119.002-000 – CC – LIMPEZA/
MURO/CALÇADA
1185/21 – RUA EMILIO LOMBARDI – 5.260.028-000 – MIC - LIM-
PEZA/MURO/CALÇADA
1192/21 – RUA MIGUEL CHIBANI – 3.298.023-000 – PARAISO – 
SONORIZAÇÃO 
1192/21 – RUA MIGUEL CHIBANI – 3.298.023-000 – PARAISO – 
SONORIZAÇÃO 
1192/21 – PRAÇA BERTINHO ROCHA – EGL-7**7 – KOMBI – VE-
ÍCULO IRREGULAR
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INFRAESTRUTURA

Elaborado pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
e desenvolvido em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Educação, o Projeto de 
Educação Ambiental Solo 
Vivo vem sendo desenvolvi-
do em Avaré desde 2019.  

Em parceria com a Secre-
taria Estadual de Educação 
do Governo de São Paulo, 
cumprindo diretivas do Pro-
grama Município VerdeAzul 
(PMVA), o projeto realizou a 
segunda visita técnica moni-
torada ao Parque Therezinha 
Teixeira de Freitas, onde há 

Projeto ambiental leva alunos para conhecer ações municipais contra erosões
Iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Meio Ambiente e Educação

o maior processo erosivo na 
área urbana de Avaré já em 
processo de recuperação 
pela Prefeitura. 

A visita dos alunos da Esco-
la Estadual Coronel João Cruz 
foi acompanhada por uma 
explicação de técnicos sobre 
como começou o processo de 
erosão e degradação ambien-
tal e o que está sendo feito 
pela administração municipal 
para recuperar o solo. 

O objetivo da Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré 
é envolver toda a comunida-
de escolar nesse projeto.

A Secretaria Municipal de 
Serviços recapeou um trecho 
da Rua Jango Pires, uma das 

Secretaria de Serviços promove recapeamento
em trecho da Rua Jango Pires

SUSTENTABILIDADE

Via é um dos principais acessos à zona sul da cidade
principais vias de acesso à 
zona sul de Avaré. 

A intervenção foi executa-

da próxima à antiga linha fér-
rea, ponto que marca a transi-
ção entre o centro e a região. 

A Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré mantém 
um cronograma permanen-

te de manutenção da infra-
estrutura urbana e rural da 
cidade.
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OBRAS

O terminal urbano de ôni-
bus localizado na Avenida 
Major Rangel começou a ser 
retirado na sexta-feira, 30 de 
julho. 

A decisão técnica da Se-

Terminal urbano
da Major Rangel

começa a ser
desmontado

Estrutura metálica estrangula trânsito em uma das avenidas mais importantes da cidade
cretaria de Municipal de Pla-
nejamento e Transporte está 
baseada em aspectos como 
segurança e estética. 

“A estrutura causa o es-
trangulamento do tráfego 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) divulga 
as vagas de emprego dispo-
níveis em Avaré na quinta-
-feira, 5 de agosto.

São elas: 
Ajudante de estruturas 

metálicas (01 vaga)
Auxiliar de logística (curso 

NR 12 e curso de operador 
de empilhadeira) (01 vaga)

Auxiliar de mecânico  (má-
quinas agrícolas) (01 vaga)

Costureiro na confecção 

PAT: confira as vagas de emprego disponíveis na quinta-feira, 5 de agosto
OPORTUNIDADE

Vagas estão sujeitas a alterações sem qualquer aviso prévio
em série (01 vaga)

Cozinheiro geral (01 vaga)
Encarregado na colheita 

de laranja (01 vaga)
Engenheiro civil (01 vaga)
Lavador de peças e bom-

bas injetoras (01 vaga)
Mecânico de manutenção 

de máquina industrial  (01 vaga)
Mecânico de manutenção 

de máquinas agrícolas  (01 vaga)
Mecânico (motor a diesel) 

(01 vaga)
Montador de estruturas 

metálicas (01 vaga)
Operador de jato abrasivo 

(01 vaga)
Operador de transbordo 

de laranja (01 vaga)
Trabalhador rural na co-

lheita de laranja (01 vaga)
Costureiro na confecção 

em série (01 vaga). OBS: vaga 
para pessoa com deficiência. 

Sujeitas a alterações 
As vagas estão sujeitas a 

mudanças conforme o pre-
enchimento ou retirada das 

mesmas pelas empresas sem 
qualquer aviso prévio. 

Empregador 
É necessário o cadastro 

da empresa ou pessoa físi-
ca no endereço eletrônico 
empregabrasil.mte.gov.br ou 
diretamente no PAT para a 
disponibilização de vagas e 
processo seletivo.

Candidatos 
Já o candidato deve se ca-

dastrar no site empregabra-
sil.mte.gov.br ou por meio 

do PAT. Os documentos ne-
cessários são o PIS, NIT, PA-
SEP, Bolsa família, Cartão Ci-
dadão, Carteira de Trabalho, 
RG, CPF e CNH. 

É importante ainda que 
o candidato mantenha seu 
cadastro atualizado junto ao 
PAT, o que pode ser decisivo 
no processo de contratação.   

O PAT fica na Casa do Ci-
dadão (Rua Bahia, nº 1.580, 
centro). Outras informações 
pelo telefone (14) 3732-1414.

em uma das avenidas mais 
importantes da cidade”, res-
salta a pasta. 

A proposta da administra-
ção municipal é passar a utili-
zar o terminal já existente no 

complexo do Terminal Rodo-
viário Manoel Rodrigues, si-
tuado no prolongamento da 
própria via. 

Além disso, novos pontos 
de ônibus serão instalados 

na Avenida Major Rangel. 
A estrutura metálica será 

reaproveitada para uso co-
letivo em local a ser definido 
e divulgado oportunamente 
pelo município. 
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INFRAESTRUTURA

A Rua Mário Milanello, lo-
calizada no Parque Santa Eli-
zabeth, foi pavimentada pela 
Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré. 

Situada na lateral do 2º 

Via próxima à delegacia é
pavimentada no Santa Elizabeth
Rua Mário Milanello fica entre a Avenida Salim Curiati e a Mato Grosso, dois importantes acessos à região

Distrito da Polícia Civil, a via 
tem conexão com a Mato 
Grosso, uma das ruas mais 
importantes de Avaré. 

Já a outra extremidade da 
via sob intervenção dá aces-

so à Avenida Salim Curiati, 
outra importante rota de 
acesso à região. 

Os servidores da Secre-
taria Municipal de Serviços 
concluíram os últimos ajustes 

na sexta-feira, 6 de agosto. 

Próxima etapa
Na próxima etapa, a Pre-

feitura de Avaré pretende 
implantar lajotas em um tre-

cho ainda não pavimentado 
da Rua Mato Grosso que faz 
ligação com a Mário Mila-
nello, criando assim novas 
opções para o condutor na 
região. 
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LEGISLATIVO

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 02/08/2021, a saber: 

A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”
Projeto de Lei nº 140/2021
Autoria: Prefeito Municipal 
Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Mu-
nicípio da Estância Turística de Avaré-SP, fixa o limite máximo para 
a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previ-
dência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a 
adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá 
outras providências.
Projeto de Lei nº 141/2021
Autoria: Prefeito Municipal 
Dispõe sobre alterações na Lei nº 1.682, de 28 de maio de 2013 e 
dá outras providências.
Projeto de Lei nº 142/2021
Autoria: Prefeito Municipal 
Dispõe sobre alteração na Lei nº 674, de 02 de dezembro de 2004 
e dá outras providências.

EXTRATO DE EDITAL 

Processo nº 13/2021 - Pregão Presencial nº 04/2021
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/08/2021, AS 09:30 HORAS.

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz saber 
que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) 
do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empre-
sa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, com fornecimento de ma-
teriais de limpeza e equipamentos (exceto papel higiênico, sabo-
nete e papel toalha) visando à obtenção de adequadas condições 
de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, 
uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para ma-
nutenção da Sede da Câmara de Vereadores da Estância Turística 
de Avaré, conforme especificações do edital que estará disponível 
na Sede do Poder Legislativo e também poderá ser acessado pelo 
site: http://www.camaraavare.sp.gov.br 
VISITA TÉCNICA: Facultativa
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Alto da Colina - Avaré – SP. 
Fone: (14) 3711.3070. 

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 08/2021 – Processo 11/2021, 
para a empresa JOSÉ ANTONIO SALGADO BONSUCESSO ME, 
inscrita no CNPJ sob n.º 01.844.252/0001-60, com sede na Rua Dr. 
Félix Fagundes, nº 1.636, bairro Bonsucesso, Avaré/SP, CEP 18.702-
200, objetivando a contratação de empresa especializada para execu-
ção de obra para fechamento frontal de gabinetes na sede da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, com fornecimento de 
material, instalação de vidro temperado e mão de obra.
Fundamento Legal: artigo 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
Valor total estimado da contratação: R$ 18.900,00 (dezoito mil e 
novecentos reais), a ser pago em até 15 (quinze) dias após a exe-
cução dos serviços.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão em-
penhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.1151.4.4.90.51.92-05.

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 27 de julho 
de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 10/2021
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: JOSÉ ANTONIO SALGADO BONSUCESSO ME 
Objeto: contratação de empresa especializada para execução de 
obra para fechamento frontal de gabinetes na sede da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré, com fornecimento de 
material, instalação de vidro temperado e mão de obra.
Prazo de vigência do Contrato: 90 (noventa) dias (28/07/2021 a 
26/10/2021).
Valor do contrato: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), 
a ser pago em até 15 (quinze) dias após a execução dos serviços.
Referente: Processo nº 11/2021 – Dispensa nº 08/2021.
Data do ajuste: 28/07/2021

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

MOÇÕES, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS e APROVADOS NA SESSÃO 

ORDINÁRIA EM 02 DE AGOSTO DE 2021

MOÇÕES
MOÇÕES DE APLAUSOS

Luiz Claudio da Costa- Vereador, e outros
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, a proposição de “MOÇÃO DE APLAUSOS E 
CONGRATULAÇÕES PARA AO GRUPO DE CICLISMO ÁGUAS 
DE SALSICHAS”, pelos relevantes serviços prestados ao nosso 
município. De inciativa do vereador LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, e 
com a subscrição dos vereadores desta proposição, requer à Mesa, 
ouvido o Plenário desta Casa Legislativa, a MOÇÃO DE APLAUSO 
E CONGRATULAÇÕES,  para equipe de ciclismo “ÁGUAS DE 
SALSICHAS”, pelo PROJETO ARITANA o qual foi recriado pelo 
grupo, que surgiu para dar continuidade ao que o Missionário Ari-
tana já fazia há 16 (dezesseis) anos, onde o foco principal é  “dar 
de comer a quem tem fome”.  O nobre Grupo de Ciclismo “Águas 
de Salsichas”, analisou a situação difícil pela qual passamos atu-
almente, principalmente nessa época de inverno e pandemia co-

vid-19, e resolveram fazer marmitas fornecer as pessoas carentes, 
moradores da periferia, e principalmente aos moradores de rua que 
vivem em situação de vulnerabilidade social. Desse modo, em 02 
(dois) meses, o grupo distribuiu mais de duas mil (2.000) marmitas, 
sendo que, as entregas são realizadas às quartas-feiras no período 
noturno.   Graças à ajuda da população Avareense, o Grupo não 
só distribui os alimentos necessários, como também artigos de ves-
timentas como, roupas, calçados, cobertores, além fornecer leite 
para as crianças mais necessitadas.  O Grupo Águas de Salsichas, 
também tem um compromisso de levar uma palavra de fé e espe-
rança para os atendidos.  Em razão do grande sucesso do 
projeto, o Grupo também vem conseguindo com muito esforço re-
cursos financeiros para também auxiliar o projeto que o Missionário 
Aritana mantinha subsidiariamente em Moçambique. O País pobre 
de idioma de língua Portuguesa, o qual ele ajudava na alimentação 
mensal de 100 crianças que vivem abaixo da linha de pobreza. As-
sim, diante do exposto, como forma de manifestar nossa alegria e 
satisfação, requer-se a aprovação desta MOÇÃO DE APLAUSOS 
E CONGRATULAÇÕES PARA O GRUPO DE CICLISMO “ÁGUAS 
DE SALSICHAS” por merecimento pelos relevantes e excepcionais 
serviços prestados a nossa coletividade.
Hidalgo André de Freitas- Vereador
-MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES a COLÔNIA ES-
PÍRITA FRATERNIDADE e o Ecoponto em parceria com a empresa 
recicladora de vidros, coletaram 15 toneladas de vidros e destina-
ram para indústria de reciclagem.
-Para que seja consignado em ata dos nossos trabalhos esta MO-
ÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao CONSELHO MU-
NICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE AVARÉ, que deu todo apoio 
cultural para a realização da  Live O ARTISTA TEM VOZ, contando 
com diversos produtores locais, onde todos os serviços necessá-
rios para a realização da live não foram cobrados.

INDICAÇÕES
Roberto Araujo- Vice-Presidente
-para que através do Departamento competente, providencie a 
instalação de Lombada na Rua Isac Rodrigues Alves, próximo ao 
número 142 – Bairro: “Jardim Boa Vista”, tendo em vista que muitos 
motoristas irresponsáveis trafegam em alta velocidade naquela via 
pública, podendo provocar acidentes com vítimas fatais.
Carla Cristina Massaro Flores- 2a Secretária
-que veja a possibilidade de ser providenciado o quanto antes, na 
entrada do bairro Paraíso na rotatória localizada na Rua Prudente 
Moraes com a Rua Juliana Alves, para quem chega pela Avenida 
Salim Curiati, a manutenção, melhorando a iluminação, sinalização 
e sua demarcação, esta é uma reivindicação dos moradores do 
citado bairro, o qual está localizado em uma área privilegiada no 
nosso município, mas que precisa da devida atenção da adminis-
tração pública, conforme os outros bairros.
-que seja providenciado um Centro Automobilístico em Avaré, em 
substituição ao Kartódromo, mas que seja ampliado para mais mo-
dalidades de esportes motorizados, como campeonatos de Arran-
cada, corridas de Kart e até veículos maiores, lembrando também 
dos motociclistas para realizar suas  manobras com segurança. 
Com uma infraestrutura adequada, com lanchonetes, estacionamen-
to, está indicação visa aumentar atrações turísticas para nossa cidade.
-que seja providenciado uma Ciclovia que interligue a Emapa ao Aero-
porto, tendo em vista que a Avenida Mario Covas já conta com ilumina-
ção e asfalto, esta é uma reivindicação de inúmeros ciclistas.
-que estude a necessidade da construção de Praça nas áreas ver-
des do bairro  Jardim Santa Eliza, esta é uma reivindicação dos mo-
radores que nos procuraram explicando a necessidade da mesma.
-indico a elaboração de campanha educativa e preventiva através 
dos agentes de trânsito, aos ciclistas, condutores de veículos moto-
rizados (carros, motocicletas, caminhões e camionetes) e também 
aos pedestres. Considerando que é de grande importância, todos 
respeitarem as leis e os regulamentos de trânsito. Destacamos a 
relevância da conscientização da população sobre a importância 
de valorizar a vida, com um trânsito mais humano, consequente-
mente resultando em melhor qualidade de vida a todos.
Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Avenida Gilberto Filgueiras/Bairro Alto da Colina ao lado do número 
1438, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie remoção e 
substituição das inúmeras lâmpadas queimadas na Avenida Leais 
Paulistanos e Avenida do Progresso/Bairro Costa Azul. Conside-
rando que, os moradores do Bairro Costa Azul estão preocupados 
com à falta de iluminação e questionam o fato de uma represa que 
atrai turistas para nossa cidade, sem atenção nenhuma do Poder 
Público e solicitam providência urgente, pois existe uma média de 
16 lâmpadas queimadas no local.



EDIÇÃO 1.026 | AVARÉ, 7 DE AGOSTO DE 2021 11
-por meio do setor competente, para que fiscalize a sinalização ade-
quada e da educação no trânsito, em todas as faixas de pedestres 
em frente a todas as Unidades Escolares do Município, avivamento 
a pintura de solo e implantar onde for necessário, com o objetivo de 
garantir maior segurança da área escolar. Muitos veículos trafegam 
em alta velocidade pelas vias do Município, fato este que coloca 
em alto risco a segurança de motoristas e pedestres. A situação se 
agrava mais nas regiões das Unidades Escolares, visto a grande 
quantidade de alunos e funcionários que circulam por essas áreas.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido 
de reverter as verbas arrecadadas das multas de trânsito em ações 
educativas dos mesmos. Considerando que, os munícipes preci-
sam estar preparados para se comportar no trânsito, obedecendo 
as leis estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito evitando 
acidentes e multas provenientes dos abusos. Considerando que, o 
dinheiro arrecadado nas multas deverá ser utilizado para intensifi-
car as ações educativas referentes ao trânsito e consequentemen-
te minimizar os acidentes.
-por meio do setor competente, para que estudem a possibilidade 
de implantar e criar condições necessárias para o funcionamento 
do Museu Municipal, como forma de preservar a documentação 
histórica de nossa cidade e a gravação de testemunhos das muitas 
histórias dos cidadãos que vivem nesta cidade, possibilitando a vi-
sitação e preservando nossa rica história, sempre lembrando que 
“O POVO QUE NÃO RESPEITA SEU PASSADO E SUA HISTÓRIA 
NÃO CONSTRÓI SEU FUTURO COM DIGNIDADE”. Consideran-
do que, devido às delongas políticas, tanto a história documentada, 
quanto à história oral do Município estão se perdendo e este dano 
à cultura regional e à cultura brasileira caminha a passos largos 
para a irreversibilidade. No contexto atual, a promoção da cultura 
necessita ser desenvolvida não só pela escola, mas por uma rede 
de instâncias culturais, com os museus ocupando lugar de desta-
que nesta rede. Segundo a definição do ICOM – Conselho Inter-
nacional de Museus, o museu é “uma instituição permanente, sem 
fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, 
aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e 
expõe os testemunhos materiais do home e de seu entorno, para 
educação e deleite da sociedade”. Em maio de 2003, o Governo 
Federal criou as bases da política para o setor, com a apresentação 
do Caderno Política Nacional de Museus – Memória e Cidadania. 
O objetivo desta política é promover a valorização, a preservação 
e a fruição do patrimônio cultural brasileiro, considerando como 
um dos dispositivos de inclusão social e cidadania, por meio do 
desenvolvimento e da revitalização das instituições museológicas 
existentes e pelo fomento à criação de novos processos de produ-
ção e institucionalização de memórias constitutivas da diversidade 
social. Toda e qualquer política pública somente se consolida quan-
do apropriada pela sociedade, o Governo Federal criou em 2004, 
o Sistema Brasileiro de museus – SBM, órgão responsável pela 
gestão da Política Nacional de Museus. O caráter abrangente e 
democrático de sua estrutura visa a torná-lo um instrumento legíti-
mo de desenvolvimento do setor museológico brasileiro. O Sistema 
Brasileiro de Museus – SBM, visa à constituição de uma ampla e 
diversificada rede de parceiros que, somando esforços, contribuam 
para a valorização a preservação e o gerenciamento do patrimônio 
cultural brasileiro sob a guarda dos museus, de modo a torná-los 
cada vez mais representativos da diversidade étnica e cultual do 
país. Além de facilitar o diálogo entre museus e instituições afins, 
objetivando a gestão integrada e o desenvolvimento dos museus, 
acervos e processos museológicos brasileiros, o SBM propicia o 
fortalecimento e a criação dos sistemas regionais de museus, a 
institucionalização de novos sistemas estaduais e municipais de 
museus e a articulação de redes temáticas de museus. Também é 
atribuição do SBM propor a criação e o aperfeiçoamento de instru-
mentos legais para o melhor desempenho e desenvolvimento das 
instituições museológicas no Brasil.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza em 
todos os bueiros existentes na Rua do Major na Praça Japonesa. 
Considerando que, os bueiros estão muito sujos e com acúmulo 
de entulhos que poderão impedir à passagem da água e favorecer 
enchentes prejudicando nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Três Marias/Bairro Vera Cruz ao lado do Avivamento Bíblico, 
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Vital Brasil/Bairro Alto, para que realize limpeza e manutenção 
do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza nos buei-
ros existentes na Travessa Hercílio Contrucci/Bairro Alto.
-por meio do setor competente, para que remova os veículos que 
se encontram abandonados pelas vias públicas do Município, visto 
que os mesmos têm causado grandes transtornos à população.

Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
através do setor competente sejam providenciados os devidos re-
paros na pavimentação e calçada defronte a residência situada á 
Rua Zico de Castro nº 356, Jardim Paulistano.
Jairo Alves de Azevedo
-para que através do Departamento competente providencie a 
manutenção adequada em toda extensão da Rua DEOLINDA DE 
ALMEIDA CORREA, Distrito Industrial, pois está difícil a entrada 
de veículos para fazer as entregas de mercadorias nas indústrias 
localizadas nas dependências.
-para que através do Departamento competente providencie a ma-
nutenção adequada da Av. DONGUINHA MERCADANTE, Jardim 
Paineiras, justamente no trecho sem a pavimentação, pois está 
difícil o tráfego de veículos pela a mesma, que são obrigados a 
transitar pela contramão causando um risco enorme de acidentes.
-para que através do Departamento competente providencie a manu-
tenção adequada em toda extensão da AV. JOAO SILVESTRE, Dis-
trito Industrial, pois está difícil a entrada de veículos para fazer as en-
tregas de mercadorias nas indústrias localizadas nas dependências.
Leonardo Pires Rípoli
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que atra-
vés do setor responsável, que revejam a posição do Executivo, em 
relação ao Kartódromo de Avaré. O local necessita de moderniza-
ção, e adequações em relação a segurança. Em se tratando de 
Estância Turística, podemos ser palco de grandes eventos no local, 
e fomentar a modalidade na cidade. Acreditamos que tal situação 
pode ser resolvida em um breve diálogo com os kartistas locais, 
que tem o interesse em assumir a gestão do local. Em nome dos 
amantes da modalidade, desde já contamos com a compreensão.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, após um 
estudo técnico, a possibilidade da construção de uma ciclovia junto 
ao trecho da vicinal da Barra Grande, que será pavimentado em 
breve. O referido trecho é muito utilizado para a prática do ciclismo, 
tanto para treinos, quanto para passeios, e tal inclusão da ciclovia 
nesse projeto, será primordial para a segurança dos usuários.
Luiz Claudio da Costa
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
oficie o setor competente da Municipalidade, mais precisamente a 
área de serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para que reali-
ze IMEDIATAMENTE o REPARO DO ELEVADOR do CENTRO DE 
SAÚDE I – POSTÃO DA RUA ACRE, nº 1281 no Município.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOAQUIM SILVA.
Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
- que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES  ao empresário José Antônio Foganholi, o Pardal  da Proeste, 
pelo novo empreendimento na nossa cidade, do qual gerará emprego 
e renda ao município, além do desenvolvimento comercial da cidade.
- que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES  ao empresário José Antônio Foganholi, o Pardal  da Proeste, 
pelo novo empreendimento na nossa cidade, do qual gerará emprego 
e renda ao município, além do desenvolvimento comercial da cidade.
- que seja oficiada a API – Associação Paulista de Imprensa, para que 
responda a esta Casa de Leis, se a jornalista Cida Koch responde 
por algum escritório Regional da instituição, com sede em Avaré, já 
que este Legislativo recebeu em papel timbrado dessa Associação um 
manifesto assinado pela referida jornalista como mostra em anexo.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turísti-
ca de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor 
competente, informe a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de realizar 
uma Campanha de Castração de animais nos bairros da cidade.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Judésio Borges, Secretário de 
Meio Ambiente, para que o mesmo informe a esta casa de Leis, 
quais ações estão sendo realizadas para combater a baixa da Re-
presa de Jurumirim, já que a mesma é nosso principal cartão postal 
e fonte de renda turística para centenas de avareenses.
Roberto Araujo- Vice- Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ANGELO LEITE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ELIZIER LEMES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA HELENA LICATTE 
QUARTUCCI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 

pelo falecimento da Senhora SILVIA ANDREIA SODRE SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora GIOVANNA CAROLINA DE 
SOBREIRO LEME.
Carla Cristina Massaro Flores-2a Secretária
-que seja oficiado ao Presidente da Câmara Municipal, Sr. Flávio 
Eduardo Zandoná, para que tome as devidas providências no sen-
tido de efetuar a PRORROGAÇÃO da Comissão Parlamentar de 
Inquérito nº 001/2021, pelo prazo de 45(quarenta e cinco) dias nos 
termos do artigo 59, inciso 3º do Regimento Interno.
-que seja oficiado a Empresa de Ônibus Rapido Luxo Campinas – 
mais horários e mais linhas de ônibus durante a semana e finais de 
semana, tendo em vista o aumento do número de usuários, desta 
forma atender com qualidade a demanda que é antiga dos muníci-
pes, que relatam a demora dos ônibus fazendo com que muitos se 
atrasem nos seus trabalhos e compromissos.
Adalgisa Lopes Ward
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
Presidente do CAE – Conselho de Alimentação Escolar e DECON, 
para que encaminhe a esta Casa de Leis a análise da Prestação de 
Contas da Alimentação Escolar do ano de 2019, 2020 e 2021 até a 
presente data, para verificação e conferência.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Se-
cretaria Municipal do Bem Estar Social, para que nos informe sobre os 
moradores de rua:  O que está sendo feito para recuperar e integrar os 
desassistidos, os desabrigados nos dias de frio intenso em nossa ci-
dade?  Quais ações que já foram desenvolvidas?  Em 2021 o que está 
sendo feito para esses moradores de rua? Os moradores de rua estão 
sendo abrigados aonde e está sendo servida alimentação nesses dias 
de frio? Considerando que, a Secretaria Municipal do Bem Estar So-
cial tem como função dar assistência aos segmentos mais carentes 
da nossa cidade e acreditamos que já está feito com desenvolvimento 
de programas específicos para garantir à sobrevivência de todos os 
moradores de rua de nossa cidade.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Ava-
ré e 53º Batalhão de Polícia Militar de Avaré, para que informe a 
esta Casa de Leis: Já foi estudado a possibilidade de implantar um 
Posto Policial no Bairro Costa Azul para atender as urgências dos 
moradores do bairro e adjacências? Considerando que, na noite 
do dia 29 de julho (quinta-feira) houve um assalto em uma residên-
cia no Bairro Costa Azul, os moradores não tiveram condições de 
chamar policiamento e em razão da distância não deu tempo de 
resolver o impasse.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré 
e Secretário Municipal do Meio Ambiente, para que nos informe:  
Como foi a reunião com os integrantes do Comitê do Alto e Médio 
Paranapanema e outros especialistas para discutir a situação da 
Represa Jurumirim? Quais estratégias serão utilizadas para resol-
ver o baixo volume da represa, sendo que no mês de junho foi 
considerado o pior mês dos últimos anos? Qual o posicionamento 
da ANA – Agência Nacional de Águas em relação ao baixo volume 
de água da represa?
Considerando que, há pouco mais de duas décadas, o volume de 
água no reservatório representava 18,33 % o que está prestes a 
repetir, segundo especialistas.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré 
e Secretaria Municipal da Educação, para que informe a esta Casa 
de Leis sobre o Material Didático que será entregue aos alunos 
da Rede Municipal de Ensino.  1) Qual o Material Didático 
adquirido?  2)Todos os alunos receberão o Material Didático?  3) 
Os professores verificaram a eficácia do Material antes da com-
pra?  4)Foi distribuído o Material para todos os professores de to-
dos os anos para analisar, dar seu parecer técnico?  5) O Material 
contempla os códigos do BNCC?  6) Houve uma avaliação formal 
por todos os professores, acerca da qualidade do Material?  7) 
Se possível enviar uma cópia do Material para análise.  Conside-
rando que, o Material didático deverá atender todos os quesitos 
para facilitar o trabalho dos professores, será um norteador que 
ajudará o professor fazer com que o aluno consiga ler, escrever o 
seu próprio texto e interpretar, para poder enfrentar os desafios da 
vida e sobreviver nos dias de hoje. O professor será sempre o único 
capaz de analisar um material e perceber se o mesmo contempla 
as necessidades de cada aluno com suas diferenças individuais.
Carlos Wagner Januário Garcia
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, que sejam consignados votos de Parabeniza-
ções e Aplausos á Empresa Du Javaro Produções por ocasião da 
Live do Artistas Avareenses no último Domingo dia 01/08 na qual 
houve a participação de dezenas de artistas do nosso município 
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sendo assistida por milhares de Avareenses que colaboraram com 
esses profissionais que tanto tem sofrido com a interrupção dos 
seus trabalhos desde o início da Pandemia.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado o Sr Prefeito Municipal 
Joselyr Benedito Silvestre afim de que o mesmo informe a esta 
Casa de Leis sobre as tratativas que estão sendo tomadas junto 
ao Governo do Estado de São Paulo com relação a Programas 
Habitacionais para o nosso município afim de diminuir o déficit ha-
bitacional e socorrer as famílias carentes, principalmente aquelas 
que vivem ás margens da linha férrea entre a SP 245 e o Distrito 
Industrial, além de outros locais que foram recentemente notifica-
das extrajudicialmente pela Empresa Rumo Logística para que de-
socupem as áreas invadidas da União.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, que seja oficiado o Sr Prefeito Municipal Joselyr 
Benedito Silvestre para que o mesmo apresente a essa Casa de leis 
o Sr Secretário de Administração Ronaldo Adão Guardiano munido de 
documentos comprobatórios afim de esclarecer os gastos na “casa” 
dos R$ 5.090.278,57 em um ano e meio (Janeiro de 2020 á Julho 
de 2021) com a empresa ARPOADOR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Hidalgo André de Freitas
-Para que, por meio dos órgãos competentes, verifique a possibi-
lidade de manter a PISTA DO KARTÓDROMO localizado próxima 
ao Parque de Exposições, para que interessados pelo local pos-
sam administrar a mesma após os trâmites administrativos exigi-
dos, beneficiando a todos que gostam do esporte e frequentavam 
a pista todos esses anos.
-Para que seja oficiado ao CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
para que informe e encaminhe com URGÊNCIA a essa Casa de Leis 
todas as informações, documentos referentes ao CONTRATO FIR-
MADO PARA A COMPRA DE APOSTILAS PARA SEREM UTILIZA-
DAS NO REFORÇO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
-Para que seja oficiado a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SRA. ADRIANA MO-
REIRA GOMES, tendo em vista as baixas temperaturas nas últi-
mas semana, DISPONIBILIZE, além do Albergue Municipal que 
já temos, mais um local como o Ginásio de Esportes para abrigar 
moradores de Rua nessas noites frias de inverno tendo em vista 
que é um espaço amplo, que tem condições de respeitar todos os 
protocolos de saúde com relação ao Covid"
-Para que seja oficiado a Empresa “Dom Saúde” atual responsável 
pelo Pronto Socorro Municipal na pessoa do Dr. Leandro Fonseca, 
segundo informações atual Coordenador do Pronto Socorro Mu-
nicipal para que em data a ser agendada, se possível na Próxima 
Sessão Plenária, possa comparecer até essa Casa de Leis para 
esclarecimentos em relação aos atendimentos e procedimentos 
realizados no Pronto Socorro Municipal.
-Para que seja oficiado o SR. ALEXANDRE LEAL NIGRO, SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS da Estância Turística de Avaré para 
que providencie a construção de calçadas no trecho de área verde 
existente na Avenida Governador Mario Covas entre as 2 partes da 
Vila Jatobá, tendo em vista que moradores desse Bairro se utilizam 
dessa via para transitarem, tendo que se utilizarem em meio ao tráfe-
go de carros que por ali trafegam alguns de forma irresponsável.
Jairo Alves de Azevedo
- sejam oficiados COMUNTRAM (CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO) E (SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS) para que 
analise a possibilidade de colocar uma placa de indicação (PAR-
QUE INDUSTRIAL) no final da Av. Donguinha Mercadante, pois 
quem passa pelo local no final da avenida não sabe que a rua para-
lela sem pavimentação é a mesma de acesso ao parque industrial. 
Caminhões de entregas de matéria-prima e até mesmo clientes 
que visitam as mais de dez empresas localizadas nas dependên-
cias do parque industrial encontram dificuldades.
-para que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de 
Trânsito). Solicito novamente para que analise a possibilidade de 
instalação de uma placa “PARE” ou uma placa “DÊ A PREFERÊN-
CIA” na Av. Emílio Figueiredo defronte ao n° 15, no Bairro Jardim 
Tropical. Os veículos transitam em alta velocidade e existe uma 
rotatória no local onde o fluxo de veículos é de bastante movimen-
to, ocorrendo um enorme riso de acidentes. Solicito com máxima 
urgência uma análise da situação, também peço para que o res-
ponsável nos dê um parecer sobre o assunto.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre e SABESP.  Novamente solicito através deste, para 
que providencie a manutenção de um bueiro em condições ina-
dequadas de vazamento, localizado na Rua Alício Ferrari esquina 
com a Rua Estrada Ponte Alta, Vila Esperança. O bueiro encontra-
-se com vazamento contínuo de esgoto pela rua causando a insa-
tisfação dos munícipes, além disso, expondo os mesmos ao mau 
cheiro. Peço ao órgão competente que faça a execução do serviço 

o mais rápido possível; os munícipes aguardam por providências.
Luiz Cláudio da Costa
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, que seja oficiado o ILUSTRÍSSIMO SENHOR 
“PABLO BATISTA DE SOUZA” - COMANDANTE DA 1ª CIA. DO 
53ª BPM-I, DA POLICIA MILITAR DO ESTADO COM SEDE NO 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ ESTADO DE 
SÃO PAULO, para que seja realizada através do efetivo da polícia 
militar do município o monitoramento por meio de ronda policial 
no trajeto utilizado pelos ciclistas no itinerário sito a seguir decli-
nado: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS – SENTIDO AE-
ROPORTO AVARÉ/ARANDU- AEROPORTO AVARÉ/ARANDU – 
SENTIDO   DISTRITO DA BARRA GRANDE . Informo, outrossim 
que, os trajetos apontados nesse requerimento, são utilizados de 
forma rotineiras e diariamente pelos CICLISTAS do Município.  
Vale ressaltar, ainda, que, conforme relatos de alguns praticantes 
dessa modalidade esportiva e lazer, nesse trajeto já ocorreu diver-
sas tentativas de assaltos contra os esportistas, principalmente 
contra mulheres. A falta de segurança somada a falta de iluminação 
nesses locais, prejudicam em muito a prática do Ciclismo.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado o Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré Estado de São Paulo, para 
seu conhecimento e, que tome providências imediatas quanto a 
FALTA DE BLOCOS DE FORMULÁRIOS TIMBRADOS DE RECEI-
TUÁRIOS no CENTRO DE SAÚDE I – POSTÃO DA RUA ACRE, 
tendo em vista, os blocos de formulários estão sendo substituídos 
por fotocópia (xerox), a muito tempo.  Todavia, da forma como estão 
sendo feitos esses serviços atualmente, estão gerando alto custos 
para o Município, principalmente com manutenção de máquinas 
copiadoras, materiais de impressão e folhas para impressões com 
papel sulfites (modelo ofício), dentre outros.

REQUERIMENTOS DE PESAR APRESENTADOS 
NO RECESSO

VEREADOR Roberto Araujo- Vice-Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor VALMIR PORTILHO BAHIA FILHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora LUIZA GODOY PIAGENTINO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora LENI APARECIDA VIEIRA 
GONÇALVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ELVIRA SOARES DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO MILTON XAVIER.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora SILVIA PEREIRA DE SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA GEREMIA DA PAIXÃO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor PAUL ANTON JOSEF BANNWART.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES DE OLI-
VEIRA XAVIER.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora DIVA MARIA RIBEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor JOSÉ BANIN DE SOUZA PINTO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor LUCILDO VICENTE DE CARVALHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora IZABEL DE ALBUQUERQUE 
DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora THEREZINHA DE JESUS SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora MATHILDE DE SOUZA TARDIVO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JESLER LIDER ORNELAS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor DOMINGOS ANTONIO PIRES 
LOURENÇO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor SYRIO CORRÊA DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor CLAUDIO LOPES DE MORAIS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ MORI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ROQUE DE JESUS GARCIA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-

sar pelo falecimento do Senhor RICARDO FERREIRA VALERIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora SARA LAUDICEIA RABELLO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor LUIZ FERNANDO PRADO MAR-
CELINO DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor DANIEL FERRARI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor ORLANDO FERNANDES MARTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA GARBIN SOARES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora MARIA HELENA PEREIRA DE PALMA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor RONIR CORREA PINTO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor PELEGRINO NAVARRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor APARECIDO DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ MARIA LUCAS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora PASCOALINA SOBRERO LEONEL.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora CARMEN MARTINS RAMOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor WELLINGTON HENRIQUE DE 
ARRUDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor OSWALDO MASSONI NETO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor PEDRO CAETANO DE LIMA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ NILSON PIERONI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ TAVARES.

AVISOS DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 167/2021 – PROCESSO Nº. 298/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de 
recargas, locação e assistência técnica de tanque de criogênico e 
oxigênio líquido medicinal para o Pronto Socorro Municipal
Recebimento das Propostas: 10 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 20 de agosto de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 20 de agosto de 2.021 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 20 de agosto de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 05 de agosto de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 168/2021 – PROCESSO Nº. 299/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para ampliação da rede de oxigê-
nio do Pronto Socorro Municipal
Recebimento das Propostas: 12 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 24 de agosto de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 24 de agosto de 2.021 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 24 de agosto de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 05 de agosto de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 169/2021 – PROCESSO Nº. 300/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção 
corretiva em ultrassom da marca Esaote – modelo MYLAB40
Recebimento das Propostas: 11 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 23 de agosto de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 23 de agosto de 2.021 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 23 de agosto de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
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Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 05 de agosto de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 170/2021 – PROCESSO Nº. 301/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de brita 
graduada e macadame
Recebimento das Propostas: 13 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 25 de agosto de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 25 de agosto de 2.021 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 25 de agosto de 2.021 às 10h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 05 de agosto de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 172/2021 – PROCESSO Nº. 303/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de acessórios para equipamentos médico hospitalar
Recebimento das Propostas: 09 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 19 de agosto de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de agosto de 2.021 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 19 de agosto de 2.021 às 14h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 05 de agosto de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 173/21 – PROCESSO Nº. 304/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição material de in-
formática para manutenção e reparos nos equipamentos de toda 
a Prefeitura
Recebimento das Propostas: 25 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 08 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de setembro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 14 de setembro de 2.021 às 09h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 04 de agosto de 2.021 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 178/21 – PROCESSO Nº. 309/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Contratação de empresa especializada para incineração de 
ossos que estão depositados no Ossário Municipal, localizado no 
Cemitério Municipal
Recebimento das Propostas: 20 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 01 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 01 de setembro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 01 de setembro de 2.021 
às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 03 de agosto de 2.021 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 – PROCESSO Nº 292/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual locação futura de caçambas 
de 04 m³ (quatro metros cúbicos) para o velório e cemitério municipal.
Data de Encerramento: 18 de agosto de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de agosto de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 02 de agosto de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021 – PROCESSO Nº 294/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para serviços de instalação de 
calhas/rufos incluindo materiais, mão-de-obra, limpeza e demais 
produtos para alguns locais da Secretaria de Saúde.
Data de Encerramento: 17 de agosto de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de agosto de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 02 de agosto de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 – PROCESSO Nº 322/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços e fornecimento de licenças de uso de programas de in-
formática (sistemas integrados), abrangendo conversão de dados, 
implantação, treinamento e capacitação.
Data de Encerramento: 19 de agosto de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.

Data de abertura: 19 de agosto de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 06 de agosto de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – PROCESSO Nº. 291/2021
Objeto: Contratação de empresa para licenciamento de barrea-
mento do piscinão, estruturação do Lago Mário Emílio Bannwart 
no bairro Brabância, a jusante do Lago Berta Bannwart entre a Rua 
Oswaldo Brito Benedetti.
Data de Encerramento: 24 de agosto de 2021 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 24 de agosto de 2021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax 
(14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, 02 de agosto de 2.021 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

ADJUDICAÇÃO
Chamamento Público nº. 005/21 – Processo nº. 214/21
Fica ADJUDICADO o Chamamento Público 005/21 às empresas 
1) ASCM CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA EPP: 50 consultas/mês 
de neuropediatria e 2) MIO NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA LTDA: 
50 consultas/ mês de neuropediatria, com base na Lei Municipal n° 
2.435/21, no valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de agosto de 2.021 
– Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré.
Concorrência Pública nº. 012/2021 – Processo nº. 231/2021
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 012/2021 à empresa 
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 
na porcentagem de 24,37% (vinte e quatro vírgula trinta e sete por 
cento), objetivando o Registro de Preços para eventual contratação 
futura de empresa especializada para fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de servi-
ços de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações 
e modificações, em próprios municipais da secretaria de educação, 
e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabili-
dade da secretaria. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de 
agosto de 2.021. Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretá-
ria Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.
Pregão Eletrônico nº. 127/21 – Processo nº. 224/21
Fica ADJUDICADO o Pregão Eletrônico supracitado à empresa 
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME, referente 
ao registro de preços para eventual fornecimento de bobina térmica 
para Relógio de Ponto (REP), no valor de global de R$ 7.191,60 
(Sete mil, cento e noventa e um reais e sessenta centavos). Ad-
judicado em: 23/07/2.021. Ronaldo Adão Guardiano – Secretário 
Municipal da Administração da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
Chamamento Público nº. 005/21 – Processo nº. 214/21
Fica HOMOLOGADO o Chamamento Público 005/21 às empresas 
1) ASCM CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA EPP: 50 consultas/mês 
de neuropediatria e 2) MIO NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA LTDA: 
50 consultas/ mês de neuropediatria, com base na Lei Municipal n° 
2.435/21. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de agosto 
de 2.021 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 012/2021 – Processo nº. 231/2021
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 012/2021 à empresa 
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 
objetivando o Registro de Preços para eventual contratação futura 
de empresa especializada para fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão-de-obra para execução de serviços de 
manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e mo-
dificações, em próprios municipais da secretaria de educação, e 
em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilida-
de da secretaria. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de 
agosto de 2.021. Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretá-
ria Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas 
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (ITENS 01, 02, 
03, 04 E 16), TECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME (ITEM 
05), DELTA SHOP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA-

LARES LTDA ME (ITEM 07), TOP CARE PRODUTOS E SERVI-
ÇOS HOSPITALARES EIRELI ME (ITENS 08, 09, 10, 11, 12, 13 
E 14), VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO 
E ODONTO LTDA EPP (ITEM 15) E J.C. LOPES ACESSÓRIOS 
PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA ME (ITEM 17), referente ao re-
gistro de preços para eventual aquisição futura de equipamentos e 
acessórios médicos para o SAMU, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
121/2021 – Processo nº. 217/2021. Homologado em: 23/07/2021.
Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal da Administra-
ção da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no 
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
empresa MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME, 
responsável pelo registro de preços para eventual fornecimento 
de bobina térmica para Relógio de Ponto (REP), relativa ao Pre-
gão Eletrônico nº. 127/21 – Processo nº. 224/21. Homologado em: 
28/07/2021.
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de 
Serviços da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto 
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
a empresa EURO CONSTRUTORA LTDA EPP, responsável pela 
implementação do sistema de alarme endereçável e substituição 
das luminárias de emergência (instalação com fornecimento de 
materiais) no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel 
(Emapa), relativa ao Pregão Eletrônico nº. 131/21 – Processo nº. 
233/21. Homologado em: 29/07/2021.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa 
F.B. BORGES EQUIPAMENTOS – EIRELI EPP, responsável pelo 
fornecimento de notebook para o Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador – CEREST, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 148/21 
– Processo nº. 262/21. Homologado em: 30/07/2021.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto 
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
a empresa ANA MARIA PIRES BELEM – EPP, responsável pelo 
fornecimento de material médico hospitalar (carro maca) para uso 
no Pronto Socorro, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 152/21 – Pro-
cesso nº. 269/21. Homologado em: 30/07/2021.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 033/2021 – Processo nº. 255/2021
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 033/2021 à empresa SELT 
SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS 
LTDA, referente ao Registro de preços para eventual locação, mon-
tagem e desmontagem de tendas. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 02 de agosto de 2.021 – Ronaldo Adão Guardiano – Secretário 
Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.
Pregão Presencial nº. 034/2021 – Processo nº. 256/2021
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 034/2021 à empresa 
SELT SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORÁ-
RIAS LTDA, referente ao Registro de preços para eventual locação 
de banheiros químicos. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
05 de agosto de 2.021 – Ronaldo Adão Guardiano – Secretário 
Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. Dispensa nº. 062/2021 – Processo nº. 289/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa PLANETA 
MIX COMERCIAL LTDA, no valor total de R$ 33.434,00 (trinta e 
três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), objetivando a contra-
tação de empresa responsável pelo fornecimento de materiais de 
construção (tábua e concreto) para a manutenção das pontes da 
Rua Santa Catarina e Rua Saul Bertolacini., com fulcro no artigo 24 
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
29 de julho de 2.021. Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Se-
cretário Municipal da Serviços da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 121/2021 – Processo nº. 217/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DELTA SHOP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA ME
Valor Global: R$ 1.976,00 (um mil novecentos e setenta e seis reais)
Detentora: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Valor Global: R$ 6.207,00 (seis mil duzentos e sete reais)
Detentora: TECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
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Valor Global: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)
Detentora: J.C. LOPES ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO E PA-
PELARIA ME
Valor Global: R$ 3.027,00 (três mil e vinte e sete reais)
Detentora: TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALA-
RES EIRELI ME
Valor Global: R$ 2.799,40 (dois mil setecentos e noventa e nove 
reais e quarenta centavos)
Detentora: VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉ-
DICO E ODONTO LTDA EPP
Valor Global: R$ 2.665,00 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais)
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de equi-
pamentos e acessórios médicos para o SAMU.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 23/07/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 127/21 – Processo nº. 224/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de bobina tér-
mica para Relógio de Ponto (REP), conforme pela Secretaria Mu-
nicipal da Administração
Valor Global: R$ 7.191,60 (Sete mil, cento e noventa e um reais e 
sessenta centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 28/07/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Modalidade: Chamamento Público nº. 005/21 – Processo nº. 214/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ASCM CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA EPP
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de consultas médicas na área de neuropediatria – 50 consultas por 
mês, com base na Lei Municipal n° 2.435/21
Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 05/08/2.021

Modalidade: Chamamento Público nº. 005/21 – Processo nº. 214/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MIO NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de consultas médicas na área de neuropediatria – 50 consultas por 
mês, com base na Lei Municipal n° 2.435/21
Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 05/08/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Modalidade: Concorrência Pública nº. 012/2021 – Processo nº. 231/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS EIRELI
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação futura de em-
presa especializada para fornecimento de materiais, máquinas, equi-
pamentos e mão-de-obra para execução de serviços de manutenção 
preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, em 
próprios municipais da secretaria de educação, e em locais onde a 
execução destes serviços seja de responsabilidade da secretaria
Porcentagem: 24,37% (vinte e quatro vírgula trinta e sete por cento)
Data da Assinatura do Contrato: 04/08/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 062/2021 – Processo nº. 289/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PLANETA MIX COMERCIAL LTDA
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de 
materiais de construção (tábua e concreto) para a manutenção das 
pontes da Rua Santa Catarina e Rua Saul Bertolacini
Valor Global: R$ 33.434,00 (trinta e três mil, quatrocentos e trinta 
e quatro reais)
Data da Assinatura do Contrato: 29/07/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 131/21 – Processo nº. 233/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EURO CONSTRUTORA LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa para implementação do sistema 
de alarme endereçável e substituição das luminárias de emer-
gência (instalação com fornecimento de materiais) no Parque de 
Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel (Emapa), conforme pela 
Secretaria Municipal da Serviços
Valor Global: R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 29/07/2.021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 148/21 – Processo nº. 262/21

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: F.B. BORGES EQUIPAMENTOS – EIRELI EPP
Objeto: Aquisição de notebook para o Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador – CEREST, conforme pela Secretaria Mu-
nicipal da Saúde
Valor Global: R$ 7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 30/07/2.021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 152/21 – Processo nº. 269/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ANA MARIA PIRES BELEM – EPP
Objeto: Aquisição de material médico hospitalar (carro maca) para 
uso no Pronto Socorro
Valor Global: R$ 24.890,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa reais)
Data da Assinatura do Contrato: 30/07/2021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 033/2021 – Processo nº. 255/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SELT SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES 
TEMPORÁRIAS LTDA
Objeto: Registro de preços para eventual locação, montagem e 
desmontagem de tendas
Valor: R$ 193.499,50 (cento e noventa e três mil, quatrocentos e 
noventa e nove reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 02/08/2.021

Modalidade: Pregão Presencial nº. 034/2021 – Processo nº. 256/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SELT SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES 
TEMPORÁRIAS LTDA
Objeto: Registro de preços para eventual locação de banheiros químicos
Valor: R$ 309.300,00 (trezentos e nove mil e trezentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 05/08/2.021

TERMO DE ALTERAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 090/18 – PROCESSO N° 480/21 
(Contrato n° 458/18)
Considerando que a Lei Estadual n° 17.056/2021 autorizou o Poder 
Executivo a adotar providências necessárias para incorporação da IM-
PRENSA OFICIAL DO ESTADO DE S/A – IMESP pela COMPANHIA 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
– PRODESP. O presente termo tem como objeto registrar a incorpo-
ração da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE S/A – IMESP pela 
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO – PRODESP, passando esta a suceder aquela na exe-
cução dos serviços inerentes ao contrato supracitado. Em virtude da 
incorporação deverá ser utilizado para faturamento dos serviços pres-
tados o CNPJ 62.577.929/0114-12 (PRODESP – filial Mooca – São 
Paulo). Assinatura do Termo: 02/08/2021.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 010/19 – PROCESSO N° 166/19 (Contrato n° 
236/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS EIRELI, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, 
equipamentos e mão de obra para execução e ampliação da “UBS 
Jardim Brasil”, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 
11 de setembro de 2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretária 
Municipal da Saúde Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 006/2020 – PROCESSO N° 086/2020 (Ata de Regis-
tro de Preços n° 139/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré e a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI, objetivando o registro de preços 
para eventual contratação futura de empresa especializada para 
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra 
para execução de serviços de manutenção preventiva, correção, 
reparações, adaptações e modificações, em prédios municipais da 
Secretaria de Educação, em locais onde a execução destes servi-
ços seja de responsabilidade da Secretaria, com prorrogação do 
prazo de vigência da Autorização de Empenho até 21 de agosto de 
2021. Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal 
de Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 010/2020 – PROCESSO N° 144/2020 (Contrato n° 
090/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA EI-
RELI, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipa-
mentos e mão de obra para execução do recapeamento asfáltico 

na Avenida Anápolis, Rua Francisco Cruz, e Rua dos Curiós, com 
prorrogação do prazo de vigência contratual até 20 de agosto de 
2.021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamen-
to e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 051/18 – PROCESSO N° 272/18 (Contrato n° 280/18), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
L.G.S. HAYASHI CLINICA MÉDICA, objetivando a prestação de servi-
ços em medicina do trabalho, com prorrogação do prazo de vigência 
contratual até 21 de outubro de 2.021, no valor global de R$ 27.000,00 
(vinte e sete mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretária Munici-
pal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade de PREGÃO ELE-
TRÔNICO 131/2020 – PROCESSO Nº 266/2020 (Contrato nº 
149/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa CONECTPLAN SOLUÇÕES EM TELECOMUNICA-
ÇÕES LTDA ME, objetivando a locação, instalação e manutenção de 
rádio comunicador, com prorrogação do prazo de vigência contratual 
até 27 de agosto de 2.022, no valor global de R$ 38.670,00 (Trinta e 
oito mil, seiscentos e setenta reais). Roslindo Wilson Machado – Se-
cretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 120/18 – PROCESSO N° 374/18 (Contrato n° 388/18), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
P&P CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA, objetivando a pres-
tação de serviços de sistema informatizado para estruturação da Im-
prensa Oficial do Município, com prorrogação do prazo de vigência 
contratual até 04 de setembro de 2.022, o valor global de R$ 7.728,00 
(sete mil setecentos e vinte e oito reais). Thais Francini Christino – 
Secretária Municipal de Comunicação da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REEQUILÍBRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2020 – PROCESSO Nº 289/2020 
(Ata de Registro n° 245/2020), ficam reequilibrados os valores dos 
itens do lote 05, com a empresa W&C ALIMENTOS EIRELI, da Ata 
de Registro de Preços, para eventual aquisição futura de gêneros 
alimentícios para a Merenda Escolar. Assinatura do Termo de Re-
equilíbrio: 27/07/2.021.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/21 – PROCESSO Nº 238/21
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências no 
preâmbulo da Ata de Registro de Preços n° 245/21, assim os atos 
praticados por este setor deverão ser rerratificados, conforme segue:
Onde se lia:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 145/21
Agora se leia:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 245/21
Ficam ratificados os demais termos da referida Ata.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços 
n° 193/2020, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2020 
– PROCESSO Nº 254/2020, que objetiva registro de preços para 
eventual aquisição pelo periodo de 12 meses, de medicamentos 
destinados ao atendimento de pacientes de mandado judicial, 
Pronto Socorro Municipal, Ambulatório DST/AIDS e das Farmár-
cias a Rede Básica Municipal (REMUME), de acordo com o artigo 
78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93. Assinatura do 
Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.

Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços 
n° 194/2020, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2020 
– PROCESSO Nº 254/2020, que objetiva registro de preços para 
eventual aquisição pelo periodo de 12 meses, de medicamentos 
destinados ao atendimento de pacientes de mandado judicial, 
Pronto Socorro Municipal, Ambulatório DST/AIDS e das Farmár-
cias a Rede Básica Municipal (REMUME), de acordo com o artigo 
78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93. Assinatura do 
Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.

Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços 
n° 195/2020, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2020 
– PROCESSO Nº 254/2020, que objetiva registro de preços para 
eventual aquisição pelo periodo de 12 meses, de medicamentos 
destinados ao atendimento de pacientes de mandado judicial, 
Pronto Socorro Municipal, Ambulatório DST/AIDS e das Farmár-
cias a Rede Básica Municipal (REMUME), de acordo com o artigo 
78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93. Assinatura do 
Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.
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Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços 
n° 196/2020, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2020 
– PROCESSO Nº 254/2020, que objetiva registro de preços para 
eventual aquisição pelo periodo de 12 meses, de medicamentos 
destinados ao atendimento de pacientes de mandado judicial, 
Pronto Socorro Municipal, Ambulatório DST/AIDS e das Farmár-
cias a Rede Básica Municipal (REMUME), de acordo com o artigo 
78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93. Assinatura do 
Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.
Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços 
n° 197/2020, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2020 
– PROCESSO Nº 254/2020, que objetiva registro de preços para 
eventual aquisição pelo periodo de 12 meses, de medicamentos 
destinados ao atendimento de pacientes de mandado judicial, 
Pronto Socorro Municipal, Ambulatório DST/AIDS e das Farmár-
cias a Rede Básica Municipal (REMUME), de acordo com o artigo 
78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93. Assinatura do 
Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.

Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços 
n° 198/2020, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2020 
– PROCESSO Nº 254/2020, que objetiva registro de preços para 
eventual aquisição pelo periodo de 12 meses, de medicamentos 
destinados ao atendimento de pacientes de mandado judicial, 
Pronto Socorro Municipal, Ambulatório DST/AIDS e das Farmár-
cias a Rede Básica Municipal (REMUME), de acordo com o artigo 
78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93. Assinatura do 
Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.

Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços 
n° 199/2020, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2020 
– PROCESSO Nº 254/2020, que objetiva registro de preços para 
eventual aquisição pelo periodo de 12 meses, de medicamentos 
destinados ao atendimento de pacientes de mandado judicial, 
Pronto Socorro Municipal, Ambulatório DST/AIDS e das Farmár-
cias a Rede Básica Municipal (REMUME), de acordo com o artigo 
78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93. Assinatura do 
Termo de Rescisão em: 02/08/2.021

Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços 
n° 200/2020, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2020 
– PROCESSO Nº 254/2020, que objetiva registro de preços para 
eventual aquisição pelo periodo de 12 meses, de medicamentos 
destinados ao atendimento de pacientes de mandado judicial, 
Pronto Socorro Municipal, Ambulatório DST/AIDS e das Farmár-
cias a Rede Básica Municipal (REMUME), de acordo com o artigo 
78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93. Assinatura do 
Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.
Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços 
n° 226/2020, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 150/2020 
– PROCESSO Nº 298/2020, que objetiva registro de preços para 
eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento 
de pacientes do Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS II, 
de acordo com o artigo 78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 
8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.

Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços 
n° 284/2020, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 194/2020 
– PROCESSO Nº 360/2020, que objetiva registro de preços para 
eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento 
de pacientes com processos aprovados pela CASE, de acordo com 
o artigo 78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93. Assina-
tura do Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.

Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços 
n° 285/2020, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 194/2020 
– PROCESSO Nº 360/2020,que objetiva registro de preços para 
eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento 
de pacientes com processos aprovados pela CASE, de acordo com 
o artigo 78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93. Assina-
tura do Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.

Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços 
n° 286/2020, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 194/2020 
– PROCESSO Nº 360/2020,que objetiva registro de preços para 
eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento 
de pacientes com processos aprovados pela CASE, de acordo com 
o artigo 78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93. Assina-
tura do Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.

Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços n° 
050/2021, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021 – PRO-
CESSO Nº 058/2021, que objetiva registro de preços para eventual 
aquisição futura de medicamentos para atendimento de pacientes 

com processos administrativos com pareceres favoráveis  da CASE, 
de acordo com o artigo 78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 
8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.

Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços n° 
051/2021, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021 – PRO-
CESSO Nº 058/2021, que objetiva registro de preços para eventual 
aquisição futura de medicamentos para atendimento de pacientes 
com processos administrativos com pareceres favoráveis da CASE, 
de acordo com o artigo 78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 
8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.

Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços n° 
052/2021, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021 – PRO-
CESSO Nº 058/2021, que objetiva registro de preços para eventual 
aquisição futura de medicamentos para atendimento de pacientes 
com processos administrativos com pareceres favoráveis  da CASE, 
de acordo com o artigo 78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 
8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.

Fica RESCINDIDO UNILATERAL da Ata de Registro de Preços n° 
053/2021, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021 – PRO-
CESSO Nº 058/2021, que objetiva registro de preços para eventual 
aquisição futura de medicamentos para atendimento de pacientes 
com processos administrativos com pareceres favoráveis  da CASE, 
de acordo com o artigo 78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, da Lei 
8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão em: 02/08/2.021.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o Item 06 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
121/2021 – PROCESSO Nº. 217/2021, objetivando o registro de 
preços para eventual aquisição futura de equipamentos e acessó-
rios médicos para o SAMU, conforme preceitua o artigo 49, primei-
ra parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal. Revogada em: 23/07/2.021. Roslindo Wilson Machado – 
Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADO os itens 25, 26, 51 e 52 do PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 146/21 – PROCESSO Nº. 249/21, objetivando aquisição 
de materiais e insumos para curativos, conforme preceitua o artigo 
49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal. Revogado em: 30/07/2.021. Roslindo Wilson Ma-
chado – Secretário Municipal da Saúde.

Fica REVOGADO os Lotes 04 e 08 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
151/21 – PROCESSO Nº. 265/21, objetivando a registro de preços 
para eventual aquisição de móveis de escritório necessário para a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e seus 
equipamentos, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado 
em: 06/08/2.021. Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO os Itens 16 e 18 do PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 160/21 – PROCESSO Nº. 285/21, objetivando a aquisição de 
equipamentos para a Clínica Veterinária Municipal, conforme pre-
ceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 02/08/2.021. Roslin-
do Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.

NOTIFICAÇÃO Nº 135/2.021
À Empresa ANTÔNIO PRADO GAMA
Ref. Concorrência Pública 014/18 – Processo n°  298/18 – Con-
trato n° 524/18
Considerando a Comunicação Interna 628998, enviada pela Secreta-
ria Municipal de Turismo, onde solicita que sejam tomadas as provi-
dências cabíveis devido ao não cumprimento das Notificações à CON-
TRATADA, que está deixando de cumprir com a Cláusula Quarta – Do 
Pagamento, estando em atraso com o valor dos aluguéis;
Considerando o Parecer Jurídico, que orienta sobre a possibilidade 
de uma Rescisão Contratual;
Considerando ainda a Comunicação Interna 631924, onde o Se-
cretário de Turismo informa estar de acordo com o Parecer Jurídico 
e aceita dar andamento a Rescisão do Contrato;
Fica a empresa supracitada, NOTIFICADA para que se manifeste 
sobre a decisão, e que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
desta, informe a este Departamento de Licitações, as medidas ado-
tadas, sob pena das medidas cabíveis previstas em contrato.
Observação: A via desta notificação está disponível para retirada da em-
presa no Departamento de Licitação, sito na Praça Juca Novaes, n° 1.169 
– Avaré/SP, até a data estabelecida para apresentação de defesa.
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Continua até segunda-
-feira, 9 de agosto, a vacina-
ção de adultos entre 25 e 27 
anos. 

A Secretaria Municipal da 
Saúde vai informar oportu-
namente as próximas etapas 
da imunização contra a Co-
vid-19 em Avaré. 

A recomendação é que o 

Covid-19: vacinação de adultos entre 
25 e 27 anos segue até segunda, 9
Munícipe deve fazer pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br para evitar filas e facilitar o atendimento.

munícipe faça o pré-cadas-
tro no site vacinaja.sp.gov.br 
para evitar filas e facilitar o 
atendimento.

“A vacinação é uma estra-
tégia coletiva contra o coro-
navírus. Só assim é possível 
diminuir o impacto da pan-
demia sobre a sociedade. 
Além de tomar o imunizante 

oferecido na rede pública de 
acordo com sua faixa etária, 
a população deve ficar aten-
ta à data da segunda dose 
agendada no Cartão Verde”, 
ressalta a Saúde.  

Locais
A imunização contra a Co-

vid-19 acontece de segunda 

a sexta-feira nos seguintes 
locais e horários:

Posto Vera Cruz (Rua Car-
mem Dias Faria, s/n) das 8 às 
11 e das 13 às 16 horas;

Drive-thru no Parque Fer-
nando Cruz Pimentel (Ema-
pa) das 8 às 11 e das 13 às 
16 horas. Em caso de chuva, 
o serviço será temporaria-

mente transferido para o 
Centro de Saúde I (Rua Acre, 
nº 1281);

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

Posto Santa Elizabeth 
(Rua Saul Bertolacini, s/n) das 
13 às 16 horas.

O cantor Algarth lança no 
sábado, 7 de agosto, seu novo 
trabalho. O projeto Gênesis foi 
gravado no Cristo Redentor, um 
dos pontos turísticos de Avaré, e 
será disponibilizado no canal do 
artista no YouTube.  

CULTURA

Cantor Algarth lança trabalho gravado em ponto turístico de Avaré
Performance estará disponível a partir de sábado, 7, no canal do artista no YouTube

O avareense contou com 
o apoio das secretarias mu-
nicipais de Cultura, Turismo 
e Esporte. Com produção 
exclusiva do artista indepen-
dente, a live performance 
Gênesis apresentará ao pú-

blico um medley de todos os 
singles do cantor de manei-
ra criativa, com abordagem 
misteriosa e futurista. 

“Autor dos hits Grateful e 
Heartbeat, o avareense tem fei-
to grande sucesso nas platafor-

mas digitais e traz nesse projeto 
a participação da professora de 
dança Ariane Brisolla, da Escola 
de Dança Mabruc, e de sua alu-
na Mariane Drielle, com ilumina-
ção e efeitos especiais de Mário 
Miyahira, da MSM Produções 

Artísticas”, informa a produção. 
“Mais uma vez, Algarth 

entregará entretenimento 
saudável e prazeroso, enalte-
cendo as belezas naturais da 
Estância Turística de Avaré”, 
ressaltam os divulgadores.


