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Vacinação contra a gripe
já imunizou 81% dos

idosos em Avaré
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 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA

 RESOLUÇÃO Nº 01, DE 30 DE MARÇO DE 2020

Visa a suspensão dos prazos concedidos para entrega dos estu-
dos referente ao chamamento Público nº 01/2019, em relação à 

PMI nº 01/2019.

O ÓRGÃO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS NO 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ – OGMPPP, 
no uso de suas atribuições que lhe conferem inciso VI, do art. 3º 
c.c. art. 6º, ambos do Decreto Municipal nº 5.542, de 17 de julho de 
2019 e inciso VI, do art. 4º c.c. inciso XIV, do artigo 7º do Regimento 
Interno do Órgão Gestor de Parcerias Público Privadas do Municí-
pio da Estância Turística de Avaré.

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 64.862 de 13 de março de 
2020 ante a existência de pandemia do COVID-19, Novo Corona Ví-
rus, nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde,

CONSIDERANDO, a Declaração de Emergência em Saúde Públi-
ca de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saú-
de, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO, a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 
2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da In-
fecção Humana pelo novo Coronavírus;

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março 
de 2020, onde é reconhecido o Estado de calamidade pública de-
corrente da pandemia do COVID-19;

CONSIDERANDO a situação mundial em relação ao novo Coro-
navírus, classificada como pandemia, o que significa dizer que há 
risco potencial de a doença atingir a população mundial de forma 
simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identifica-
dos como transmissão interna;

CONSIDERANDO, que a orientação de todas as autoridades da 
Saúde é para que a população permaneça em suas casas durante 
este período difícil de pandemia do COVID-19, e que a população 
deve ter acesso a serviços de essenciais;

CONSIDERANDO, que a adoção de hábitos de higiene não vem se 
afigurando suficiente a impedir a disseminação do vírus, bem como 
a necessidade de se evitar aglomerações para reduzir o contágio 
pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO, a instauração de inquérito civil pelo Ministério 
Público a fim de apurar as providências tomadas pelo Município da 
Estância Turística de Avaré a fim de conter a pandemia do COVID-19;

CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 5.771/2020, 
5.775/2020, 5.777/2020, 5.780/2020 e 5.785/2020 que visam me-
didas de contenção do COVID-19 no território do Município da Es-
tância Turística de Avaré,
RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o prazo final concedido para a entrega dos es-
tudos nos termos do edital do chamamento público nº 01/2019 da 
PMI 01/2019 às empresas Global Serviços Administrativos e Ter-
ceirização Eireli e Radar PPP Ltda, pelo período de 23 de março à 
07 de abril de 2020.

Art. 2º. Os prazos concedidos às empresas por meio da 4ª Ata de 
Reunião do OGMPPP e da decisão proferida por meio de Despa-
cho do Prefeito ao Recurso interposto pela empresa Radar PPP 
Ltda serão contados em dias úteis.

Art. 3º Essa RESOLUÇÃO entra em vigência a partir da data de 
sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 30 de março de 2020.

PATRICIA DE CASSIA FURNO OLINDO FRANZOLIN
COORDENADORA DO OGMPPP

NATALIE LUZIA FERNANDES BIAZON

SECRETARIA DE SAÚDE

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 
disponíveis em postos de saúde de Avaré 

A REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais), em 
sua segunda edição (publicada em 28/08/2019/Decreto Nº 5568/19), 
compreende 181 fármacos e produtos relacionados em 242 apresen-
tações farmacêuticas disponíveis para dispensação aos cidadãos 
avareenses, o que assegura o tratamento necessário às doenças 
mais prevalentes. Os medicamentos da REMUME são distribuídos 
pelas farmácias instaladas nos postos de saúde municipais. 

A REMUME compreende a seleção e a padronização de medi-
camentos indicados para atendimento de doenças e agravos de 
saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. É o instrumento que 
reúne todo o elenco de medicamentos padronizados para uso nas 
unidades da Secretaria Municipal de Saúde e deve ser norteadora 
das prescrições de medicamentos nas unidades básicas de saúde. 

A seleção dos medicamentos da REMUME baseia-se nas priorida-
des de saúde e no perfil epidemiológica do município, bem como 
na segurança, na eficácia terapêutica comprovada, na qualidade 
e na disponibilidade dos produtos, tendo sido elaborada pela Co-
missão Municipal de Farmácia e Terapêutica (CFT) composta por 
uma equipe multiprofissional formada por médicos, farmacêuticos, 
enfermeiros e odontólogos. 
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LEGISLATIVO

CIRCULAR N º 09/2020-DG
Avaré, 01 de abril de 2020

Senhor (a) Vereador (a):  
Convoca 01 (Uma) Sessão Extraordinária para o dia 06/04/2020, se-
gunda-feira – às 18h00min e designa a matéria para a Ordem do Dia
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Francisco Barreto de Monte Neto, convocou a Câ-
mara de Vereadores para 01 Sessão Extraordinária a ser realizada 
no dia 06 de abril do corrente ano, segunda-feira, às 18h00min 
designando para a Ordem do Dia a seguinte matéria:-

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 25/2020 - Discussão 
Única – Maioria Absoluta
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a redenominação e redefinição das atribui-
ções dos cargos de Assessor Técnico, Assessor de Gabinete, As-
sessor Técnico de Esportes, Assessor Administrativo, Assessor de 
Imprensa, Assessor de Sistemas e Métodos, Assessor de Crédito, 
Assessor Técnico do Procon, constantes do anexo III da Lei Com-
plementar nº 126 de 02 de junho de 2010 e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 25/2020 e do 
Parecer do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação. (c/emendas)
2. PROJETO DE LEI Nº 27/2020 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 242.603,57 - Secr. Municipal de 
Obras e Serviços)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 27/2020 e do Parecer do Ju-
rídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
3. PROJETO DE LEI Nº 28/2020 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que espe-
cifica e dá providências (R$ 544.872,55 - FREA) (c/SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 28/2020 e do Parecer do Ju-
rídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
4. PROJETO DE LEI Nº 29/2020 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que espe-
cifica e dá providências (R$ 2.853.583,73 - Secr. Municipal da Educação)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 29/2020 e do Parecer do Ju-
rídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.
Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)     
N E S T A



EDIÇÃO 956 | AVARÉ, 03 DE ABRIL DE 2020 5

OPORTUNIDADE

Crédito vai de R$ 200 até R$ 
20 mil, independentemente 
de ser formal ou informal 

O Banco do Povo Paulista (BPP) vai conceder R$ 
25 milhões em linhas de microcrédito para empre-
endedores de pequenos negócios em todo o estado. 

O objetivo é auxiliar as empresas paulistas no 
enfrentamento aos impactos financeiros causados 
pelo coronavírus (Covid-19). 

Os limites para crédito vão de R$ 200 até R$ 20 
mil, independentemente de ser formal ou infor-
mal (MEI,ME, EIRELLI, LTDA, EPP) ou produtor rural 
(com ou sem CNPJ). 

Benefícios
As condições são válidas até 30 de abril, po-

dendo ser prorrogadas. A linha de microcrédito do 

Banco do Povo abre microcrédito para
auxiliar empreendedores durante pandemia

Banco do Povo, que já é competitiva, tem agora a 
taxa fixada para 0,35% ao mês. 

O prazo para pagamento passa de 24 para 36 
meses, incluindo o prazo de carência, que também 
aumenta de 60 para 90 dias. 

Os valores estão condicionados à análise de 
crédito e comprovação de toda documentação 
necessária para empréstimos de pessoas jurídicas, 
micros e pequenos negócios formais e também 
microempreendedores urbanos e rurais, inclusive 
do setor informal.

Unidade de Avaré 
Convênio com a Prefeitura da Estância Turística 

de Avaré, a unidade local do Banco do Povo fica na 
Casa do Cidadão. 

O atendimento presencial está suspenso por 
conta da pandemia do coronavírus, mas as infor-
mações e orientações são prestadas aos interessa-
dos das 7 às 13 horas pelo telefone (14) 3732-6101 

ou pelos e-mails avare@bancodopovo.sp.gov.br 
ou bruna.pera@avare.sp.gov.br. 

“Diariamente, atendemos pessoas que querem 
investir e alavancar seu próprio negócio, com juros 
acessíveis e parcelas que permitam a reprograma-
ção financeira da sua empresa. Agora, diante des-
sa pandemia, nossa equipe está empenhada em 
orientar a todos que se enquadram no programa”, 
afirma a agente de crédito Bruna Pera dos Santos. 

O programa 
O Banco do Povo Paulista é um programa de mi-

crocrédito produtivo desenvolvido pelo Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE), em parceria com as prefeituras. 

O órgão credita valores para capital de giro e in-
vestimento fixo, como a aquisição de mercadorias 
em geral, matérias-primas, máquinas, ferramentas, 
equipamentos, veículos e até mesmo itens para 
publicidade e divulgação do empreendimento.



EDIÇÃO 956 | AVARÉ, 03 DE ABRIL DE 20206

COMUNICADO

Mais de 10 mil pessoas já 
receberam a dose segundo 
balanço da Secretaria
Municipal da Saúde

Mais de 80% dos idosos de Avaré já foram vacina-
dos contra a gripe. O balanço foi divulgado na quin-
ta-feira, 2 de abril, pela Secretaria Municipal da Saúde.

A Campanha Nacional de Vacinação contra In-
fluenza teve início no último dia 23. O Dia D será 
em 9 de maio. 

De acordo com a pasta, 8.748 pessoas desse públi-
co-alvo já foram imunizadas, o que representa 81,60% 
do total esperado. A meta é aplicar 10.721 vacinas. 

Vacinação contra a gripe já
imunizou 81% dos idosos em Avaré

SAÚDE

Os trabalhadores de saúde, que atuam na linha 
de frente do atendimento à população, também 
são vacinados nessa primeira fase. 

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 1742 
profissionais receberam a dose (55.55%). A meta é 
imunizar 3136 servidores. Juntando os dois grupos, 
já foram vacinadas 10.490 pessoas. 

Locais de vacinação 
A Campanha de Vacinação contra Influenza 

acontece das 8 às 11 horas exclusivamente em es-
colas municipais. Confira os locais abaixo. 

EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho” (Rua 
Paraná, nº 2155, Bairro Brás)

EMEB “Professor Carlos Papa” (Rua Zico de 

Castro, nº 1235, Bairro Jardim Tropical)

EMEB “Professor Clarindo Macedo” (Rua Do-
rita nº 222, Jardim das Paineiras)

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

EMEB “Orlando Cortez” (Rua Francisco Meda-
glia, nº 32, Vila Operária)

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

EMEB “Norma Lilia Pereira” (Rua Maria Joa-
quina Fonseca Pereira, nº 525, Santa Mônica)
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Determinação está prevista
no Decreto Municipal Nº 
5785;  norma também prevê
sepultamento imediato de 
vítimas da Covid-19

Por meio de decreto editado na segunda-feira, 
30 de março, a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré prorrogou até 7 de abril a determinação para 
o fechamento de estabelecimentos comerciais.

A medida do Executivo se soma a outras ado-
tadas pela administração municipal no combate à 
pandemia do coronavírus.

A decisão segue as ações adotadas pelo Gover-
no Estadual, bem como as recomendações das au-
toridades sanitárias e da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para evitar a aglomeração de pesso-
as e conter a proliferação da Covid-19.

Velório Municipal
O Decreto Nº 5785 também alterou a rotina no 

Velório Municipal. A norma determina que os corpos 
poderão ser velados pelo período máximo de seis 
horas consecutivas, ficando vedada a realização de 

Fechamento de estabelecimentos
comerciais é prorrogado até 7 de abril

cerimônias fúnebres de pessoas falecidas por decor-
rência da Covid-19 ou por suspeita da doença, de-
vendo o sepultamento ser imediato nesses casos. 

Caso o corpo chegue ao espaço no período no-
turno ou de madrugada, o que impede o sepulta-
mento, o mesmo deverá ocorrer entre 6 e 11 horas 
da manhã subsequente. 

Além disso, continua em vigor a determinação 
que limita a permanência de até 10 pessoas por 
sala, sendo vedada a espera no saguão. É permiti-
do o revezamento do público, devendo o controle 
ser efetuado na entrada do prédio. 

Proibições 
Permanece válida a determinação para o fecha-

mento de estabelecimentos comerciais, shoppin-
gs de compra e shoppings agropecuários e afins, 
ficando autorizado eventual serviço interno que 
deverá operar, obrigatoriamente, com número re-
duzido de funcionários. 

Agências e correspondentes bancários, inclu-
sive lotéricas, devem permanecer fechados, bem 
como fábricas e indústrias cujas atividades não se-
jam consideradas essenciais. 

Também está suspenso o funcionamento de 
hotéis, motéis, pousadas, cinemas, colônias de fé-
rias, clubes de recreação e afins, com exceção de 

casas de repouso de idosos e pacientes especiais.  
Atividades permitidas

Bares, lanchonetes e restaurantes só podem 
funcionar em sistema delivery e drive-thru. Podem 
funcionar supermercados, mercados, mercearias, 
sacolões, quitandas, panificadoras, padarias, lati-
cínios, frigoríficos, farmácias, serviços de pronto 
atendimento públicos e particulares, distribuidoras 
de gás e água mineral, açougues, oficinas mecâni-
cas, borracharias, retíficas de motores, serviço de 
troca de óleo, auto elétricas, postos de combustí-
veis e lavanderias hospitalares. 

Também poderão funcionar casas de ração animal 
e produtos veterinários e insumos necessários à ma-
nutenção das atividades agrícolas e agropecuárias, 
devendo estes estabelecimentos controlar a aglome-
ração de pessoas e adotar medidas de higienização. 

Reforço na higienização 
Entre outros pontos, o decreto do Executivo 

também determina que sejam reforçadas as medi-
das de higienização em estabelecimentos que têm 
a permissão de funcionar, ainda que parcialmente.

A norma prevê a disponibilização de álcool em gel 
70%, máscaras e luvas descartáveis, bem como o con-
trole para evitar a permanência de pessoas no interior 
de clínicas médicas, odontológicas e veterinárias.
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Em parceria com a Secretaria Municipal da Cul-
tura, o Pontos MIS exibe virtualmente o filme “Ba-
curau” neste sábado, 4 de abril, às 15h30. 

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano 
Dornelles, o longa brasileiro foi sucesso de público 
e de crítica em 2019. 

Após a sessão on-line para cadastrados, haverá 
um bate-papo aberto ao público com a participa-
ção do oficineiro Leandro Afonso e do ator Thomas 
Aquino, que faz o personagem “Pacote” no filme.

Projeto de formação e difusão cultural do Mu-
seu da Imagem do Som (MIS) presente em todo 
o Estado de São Paulo, o Pontos MIS desenvolve 
a programação remota entre cidades parceiras do 

Pontos MIS promove sessão on-line do filme “Bacurau” neste sábado 

CULTURA

projeto, incluindo Avaré. 
A proposta é levar cultura e entretenimento ao 

público, porém respeitando a necessidade de iso-
lamento social devido à pandemia do coronavírus. 

Inscrição
As inscrições podem ser feitas na quinta-feira, 2 de 

abril, no site do MIS (www.mis-sp.org.br/pontos_mis). 
O link para o filme será encaminhado aos e-mails ca-
dastrados uma hora antes da exibição on-line. 

As vagas são limitadas. Já o bate-papo, que tem 
início às 18h30, é aberto ao público. Basta acessar 
o canal “Bate-papo de cinema” no YouTube. 

O Ponto MIS de Avaré vai divulgar semanal-

Exibição virtual para participantes cadastrados tem início às 15h30; programação inclui bate-papo 
com ator do longa  

mente a programação. Outras informações pelo 
WhatsApp (14) 9 9774-6933. 

Sinopse
Os moradores de um pequeno povoado do ser-

tão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a 
comunidade não consta mais em qualquer mapa. 

Aos poucos, percebem algo estranho na região: 
enquanto drones passeiam pelos céus, estrangei-
ros chegam à cidade.

Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadá-
veres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, 
Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão 
de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimi-
go e criar coletivamente um meio de defesa.

OPORTUNIDADE

O SEBRAE tem um canal virtual com o objetivo 
de ajudar o pequeno empresário a manter seu ne-
gócio durante a pandemia do coronavírus. 

A iniciativa é uma parceria com a Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, através da Secretaria de 
Indústria e Comércio. 

As micro e pequenas empresas (MPE) represen-
tam 99% das empresas do país e respondem por 
52% dos empregos com carteira assinada no setor 
privado.

 A capacitação e as orientações aos empreen-
dedores são disponibilizadas nas redes sociais, por 

SEBRAE: programação virtual auxilia
empreendedores durante pandemia

telefone, videoconferência e WhatsApp, já que o 
atendimento presencial na Casa do Cidadão está 
suspenso por conta da pandemia. 

“A Prefeitura de Avaré e o SEBRAE estão juntos 
para ajudar você, pequeno empresário, a manter 
seu negócio em tempos de coronavírus”, afirma a 
analista Geovana Annelli Leonardo. 

Cursos 
Diante da necessidade de isolamento social, o 

SEBRAE disponibilizou mais de 100 cursos gratui-
tamente online em seu portal https://www.sebrae.
com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline. 

Órgão disponibiliza gratuitamente mais de 100 cursos on-line e divulga telefone 
para esclarecimento de dúvidas

Também estão sendo apresentados vídeos ao 
vivo sobre diversos temas para orientar os peque-
nos empresários. Veja a programação no www.fa-
cebook.com/groups/erbotucatu. 

Dúvidas 
Dúvidas poderão ser enviadas para o WhatsApp 

do SEBRAE Botucatu através do (14) 9 9127-6993. 
O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 
horas às 17h30. 

“Mesmo distante fisicamente, estamos virtu-
almente conectados. O momento é difícil. Porém, 
juntos somos mais fortes”, conclui a técnica. 
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LICITAÇÃO

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ESPECIAL
(ATENDENDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL) 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, atendendo determinação judicial exa-
rada nos autos do Processo nº 1005052-71.2019.8.26.0073, que 
tramitou na 2ª Vara cível, CONVOCA, a classificada no Concurso 
Publico 001/2018, homologado através do Decreto nº 5232/2018, 
de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 de Julho de 2018, no 
Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função efetivo de PEB 
I- P.D. para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Re-
cursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande 
do Sul nº 1810, das 07:00 as 13:00 horas para prosseguimento e 
continuidade dos procedimentos admissionais, nomeação, posse e 
verificada a acumulação de cargo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.

PEBI- P.D.
Classificação	 Nome	 	 	 N.I.T	nº
01º  CLAUDIA FERNANDES 17016108196
  DA SILVA

Estância Turística de Avaré, aos 03 dias do mês de Abril de 2.020.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  PEB I (Lei 2007/2016)

DESCRIÇÃO SUMARIA Compete ao Professor de Educa- 
DO CARGO  ção Básica I e ao Professor de Edu-
cação Básica II, guardadas as características específicas do cam-
po de atuação: Participar da elaboração da proposta pedagógica 
de sua unidade escolar;Cumprir plano de trabalho, segundo a pro-
posta pedagógica da sua unidade escolar, e o calendário escolar; 
Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccio-
nando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe 
de orientação pedagógica; Ministrar aulas, repassando aos alunos 
os conteúdos definidos nos planos de aula; Orientar os alunos na 
formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao 
seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e 
didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; Controlar e 
avaliar o rendimento escolar dos alunos; Estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos de menos rendimento; Encaminhar, 
bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição 
das atividades, conteúdos desenvolvidos e conceitos ao diretor da 
U.E em que está lotado; Colaborar e participar na organização das 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comuni-
dade; Participar de reuniões com pais e com outros profissionais 
de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento 
e outros eventos, quando solicitado; Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo 
de ensino – aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 
Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem 
ou correção de seus problemas junto aos alunos de rede municipal 
de ensino; Participar de projetos de conscientização das famílias 
para a necessidade do exercício da cidadania, ética, bem como 
frequência escolar das crianças do Município; Realizar pesquisar 
na área de educação; Executar outras atribuições afins.

REQUISITO  Graduação em curso superior de 
(LEI 2007/2016)  licenciatura plena em Pedagogia  
com habilitação específica ou em curso normal superior 
CARGA HORÁRIA  30 horas aulas semanais 
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Nº cópias   Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)                                                                                                                                                  
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
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01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
( curso concluso e registrado) conclusão autenticada de habilitação 
específica para o magistério ou diploma frente e verso autenticado 
de licenciatura plena de pedagogia
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento filho (menores 
de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
Obs: Se servidor  público vinculado a outro órgão, deverá apresentar 
cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, 
para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público.

AVISOS DE EDITAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2020 – PROCESS
 Nº. 086/2020

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação futura de 
empresa especializada para fornecimento de materiais, máquinas, 
equipamentos e mão-de-obra para execução de manutenção e 
conservação em prédios públicos municipais pertencentes à Se-
cretaria Municipal de Educação.
Data de Encerramento: 07 de maio de 2020 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 07 de maio de 2020 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 03 de abril de 2.020 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2020 – PROCESSO Nº. 089/2020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Fraldas Des-
cartáveis para atender o Fundo Social de Solidariedade.

Recebimento das Propostas: 06 de abril de 2.020 das 10 horas até 
17 de abril de 2.020 às 08:00 horas
Abertura das Propostas: 17 de abril de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão: 17 de abril de 2.020 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 03 de abril de 2.020 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2020 – PROCESSO Nº. 090/2020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos para 
telefonia e ferramentas para uso geral em todas as Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 08 de abril de 2.020 das 10 horas até 
23 de abril de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 23 de abril de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão: 23 de abril de 2.020 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 03 de abril de 2.020 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2020 – PROCESSO Nº. 091/2020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Papel Sul-
fite, para atendimento de toda Municipalidade, exceto a Secretaria 
Municipal de Saúde e Educação
Recebimento das Propostas: 09 de abril de 2.020 das 10 horas até 
24 de abril de 2.020 às 08 horas
Abertura das Propostas: 24 de abril de 2.020 às 08h10min
Início da Sessão: 24 de abril de 2.020 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 03 de abril de 2.020 – Eliana da 
Silva Almeida – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2020 – PROCESSO N° 082/2020

Considerando o questionamento da empresa Cirúrgica Neves, o 
Senhor ROSLINDO WILSON MACHADO, Secretário Municipal de 
Saúde, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratifi-
cação do edital nos termos a serem conferidos no site: www.avare.
sp.gov.br/www.bll.org.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 22 de abril de 2020, às 
10 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 03 de abril de 2020.

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 a empresa 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACA-
TUBA LTDA ME, responsável pelo registro de preços para futura 
aquisição de recipientes para lixo – Pronto Socorro Municipal, re-
lativa ao Pregão Eletrônico n° 014/2.020 – Processo n° 039/2.020. 
Homologado: 17/03/2020.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 017/2020 – Processo nº. 060/2020
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 017/2020 à empresa 
YASMIN CORREIA ANUNCIATO 36813779877, objetivando a 
prestação de serviços em educação com nível superior, pós-gra-
duação em educação especial de pessoas com deficiência auditiva 
com proficiência em libras, ministrar aulas, três vezes por semana, 
tendo cada aula a duração de 60 minutos, horário a combinar. De-
senvolver projeto pedagógico e fornecer material didático, confor-
me o projeto pedagógico. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
01 de abril de 2.020 – Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito 
da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 011/2020 – Processo nº. 075/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à CÁSSIO JAMIL FER-
REIRA e MARCELO LEAL MACACARI, com valor total de R$ 
48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), objetivando a locação de 
imóvel situado a Rua Santa Catarina, n° 1.742 para a instalação da 
Farmácia Central, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de março de 2.020. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 014/2.020 – Processo n° 
039/2.020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM-
PEZA MACATUBA LTDA ME
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de recipientes 
para lixo – Pronto Socorro Municipal
Valor Global: R$ 7.403,00 (sete mil, quatrocentos e três reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 17/03/2.020

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 011/2020 – Processo nº. 075/2020
Locatária: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locadores: CÁSSIO JAMIL FERREIRA e MARCELO LEAL MACACARI
Objeto: Locação de imóvel situado a Rua Santa Catarina, n° 1.742 
para a instalação da Farmácia Central, conforme solicitação da Se-
cretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 30/03/2.020

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 017/2020 – Processo nº. 
060/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: YASMIN CORREIA ANUNCIATO 36813779877
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços em 
educação com nível superior, pós-graduação em educação espe-
cial de pessoas com deficiência auditiva com proficiência em libras, 
ministrar aulas, três vezes por semana, tendo cada aula a duração 
de 60 minutos, horário a combinar. Desenvolver projeto pedagó-
gico e fornecer material didático, conforme o projeto pedagógico.
Valor: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2.020

TERMO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/19 – PROCESSO Nº 308/19 (Ata 

de registro de preços nº 407/19)
Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
Considerando a solicitação da empresa na alteração de valor, con-
forme publicação do DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO de 17/12/2019 
Convênio 211 de Dezembro de 2019 que altera o Convênio 
087/2002 entrando em vigor no início de março/2020, o medica-
mento passa a ser obrigatório a desoneração do ICMS em vendas 
públicas efetuadas por distribuidores e fabricante e rerratificado a 
Cláusula terceira da seguinte maneira:
Fica ALTERADO o valor unitário dos itens 021 e 085 de R$ 26,50 
(vinte e seis reais e cinquenta centavos) para R$ 23,72 (Vinte e 
Três reais e setenta e dois centavos).
Fica RERRATIFICADA a Cláusula:
Onde se lia:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.2. O valor global da ata de registro de preços é de R$ 544.795,00 (Qui-
nhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais).
Agora se leia:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.2. O valor global da ata de registro de preços é de R$ 533.675,00 
(Quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais)
Ficam ratificados os demais termos da referida Ata de registro.

TERMO DE ANULAÇÃO
Fica ANULADO o item 02 da Ata de Registro 302/19 com a em-
presa MARQUESMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 067/19 – PROCESSO Nº. 
255/19, objetivando o registro de preço para eventual aquisição de 
medicamento para pacientes de Mandado Judicial e CAPS, confor-
me preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Anulado 
em: 20/03/2.020. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
da Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 003/18 – PROCESSO N° 037/18 (Contrato n° 116/18), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equi-
pamentos e mão de obra para execução da reforma e ampliação 
do Centro de Saúde, através da Secretaria de Estado de Saúde 
– Programa Saúde em Ação – Rua Acre, n°1.281 – Água Branca/

Avaré, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 03 de 
maio de 2.020. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
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 empre-
sa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRE-
LI, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos 
e mão de obra para execução da reforma e ampliação da UBS do 
Bairro Jardim Brasil, através do Ministério da Saúde – FNS Portaria 
n°1096 de 20 de abril de 2018, com prorrogação do prazo de vigência 
contratual até 12 de julho de 2.020. Roslindo Wilson Machado – Se-
cretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 050/15 – PROCESSO Nº 228/15 (Contrato nº 
184/15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a Senhora ELIZABETH GUERREIRO ALVES, objetivando a lo-
cação de imóvel situado à Rua Rio de Janeiro, n° 911 para instala-
ção do CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), 
com prorrogação de prazo da entrega até 31 de maio de 2.021, no 
valor global de R$ 38.948,28 (Trinta e oito mil, novecentos e qua-
renta e oito reais e vinte e oito centavos). Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 056/15 – PROCESSO N° 274/15 (Contrato n° 213/15), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e os se-
nhores SUMIKO MURAKOSHI ITO e OSWALDO HIDEO ITO, ob-
jetivando a locação de imóvel situado a Rua Paraíba, n°1.079, para 
instalação da Vigilância Sanitária – Avaré/SP, com prorrogação do 
prazo de vigência contratual até 25 de dezembro de 2.020, no valor 
de R$ 46.975,18 (quarenta e seis mil, novecentos e setenta e cinco 
reais e dezoito centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 063/16 – PROCESSO N° 163/16 (Contrato n° 
145/16), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa OCTOPLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA ME, objetivando a locação de imóvel situado a Rua Minas 
Gerais, n° 1.742, para instalação do Almoxarifado da Secretaria 
Municipal da Saúde – Bairro Vila Izabel – Avaré/SP, com prorroga-
ção do prazo de vigência contratual até 14 de março de 2.021, no 
valor de R$ 100.031,28 (cem mil, trinta e um reais e vinte e oito cen-
tavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde 
da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 025/18 – PROCESSO Nº 178/18 (Contrato nº 
126/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a Senhora MÁRCIA FONSECA PIAGENTINI CRUZ, objetivando 
a locação de imóvel situado à Rua Mato Grosso, n° 1.650 para im-
plantação do serviço de Residência Terapêutica, com prorrogação 
de prazo da entrega até 24 de maio de 2.021, no valor global de R$ 
21.735,00 (Vinte e um mil, setecentos e trinta e cinco reais). Roslin-
do Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2020 – PROCESSO Nº. 009/2020, 
objetivando o Credenciamento de empresa para prestação de ser-
viços de consultas de psiquiatria (100 consultas/mês), conforme 
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 
30/03/2.020. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de 
Saúde da Estância Turística de Avaré.
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