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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 097/2022
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020, consi-
derando	 justifi	cativas	 contidas	na	CI	 688419/2022/Procon,	 e	 não	
comparecimento	do	113	classifi	cados,	CONVOCA,	os	classifi	cados	
do	Concurso	Publico	002/2018,	homologado	através	do	Decreto	nº	
5317/2018,	de	26	de	Outubro	de	2018,	publicado	em	26	de	Outubro	
de	2018,	no	Semanário	Ofi	cial	Eletrônico,	para	o	cargo/função	de	
AGENTE	ADMINISTRATIVO,	a	comparecer	no	prazo	máximo	de	
05	(cinco)	dias	úteis,	a	partir	da	data	da	publicação	deste	Edital,	no	
Departamento	de	Recursos	Humanos	e	Gestão	de	Pessoal,	muni-
dos	dos	documentos	abaixo	descritos,	sito	a	Rua	Rio	Grande	do	
Sul	nº	1810,	das	8:00	as	17:00	hs,	para	orientação	do	procedimento	
admissional,	nomeação,	exames	médicos	e	entrega	da	documenta-
ção	exigida,	abaixo	listada.

O	não	comparecimento	no	prazo	acima	implicará	na	desistência	da	
vaga,	podendo	a	Prefeitura	convocar	o	candidato	 imediatamente	
posterior.
Classifi	cação	 	 Nome
114	 	 	 THALITA	ANGSTMANN	PILAR
115	 	 	 MAURICIO	PEREIRA	ALVES	SILVA

Estância	Turística	de	Avaré,	aos	05	de	Agosto	de	2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO	 	 AGENTE	ADMINISTRATIVO	
ATRIBUIÇÃO  Compreende	em	executar	serviços	
LC 188/2013   de apoio nas áreas administrativas, 
fi	nanceiras,	logísticas	e	recursos	humanos	das	diversas	unidades	
administrativas;	classifi	car	documentos	diversifi	cados	e	correspon-
dência,	 transcrição	 de	 dados,	 lançamentos,	manuais	 e	 digitação	
em	programas	específi	cos,	prestação	de	 informações	de	proces-
sos,	arquivo,	atendimento	ao	publico	em	geral;	executar	atividades	
auxiliares	 de	 classifi	cação	 e	 catalogação	 de	manuscritos,	 livros,	
periódicos	e	outras	publicações;	planejar	,	organizar	e	executar	ati-
vidades	pertinentes	ao	centro	de	documentação	e	arquivo	da	mu-
nicipalidade,	verifi	cando	a	legislação	quanto	ao	tempo	correto	para	
arquivo	e	condicionamento	dos	mesmos.	Executa	tarefas	afi	ns	de-
signadas	pelo	superior	imediato.
REQUISITO	MÍNIMO	 Ensino	Médio	Completo	e	conheci	
   mento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO	 40	horas	semanais	/	8	horas	diárias
LOCAL DE TRABALHO	 Local	a	ser	determinado	pelo	Se	
	 	 	 cretário	Municipal	de	Administração

DOCUMENTOS	A	SEREM	APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02	 	 	 Documento	de	Identidade	-	RG
02	 	 	 Cadastro	Pessoa	Física	-	CPF
02	 	 	 Comprovante	residência	(água,	luz,	
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te	de	votação
01	 	 	 Carteira	Profi	ssional	-	CTPS
01	 	 	 PIS	-	PASEP
01	 	 	 Comprovante	grau	de	escolaridade	
autenticado
01	 	 	 Certifi	cado	militar
01	 	 	 Certidão	nascimento	/	casamento
01	 	 	 Certidão	 nascimentos,	 RG	 e	 CPF	
dos	fi	lhos	(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
01	 	 	 Cartão	SUS
Declaração	 de	Bens,	 entregue	 em	envelope	 lacrado	 e/ou	 última	
Declaração	de	IR
Obs:	Se	funcionário	público	vinculado	a	outro	órgão,	deverá	apre-
sentar	cópia		da	exoneração	e/ou	cópia	de	rescisão	de	contrato	de	
trabalho,	para	fi	ns	comprobatórios	de	acúmulo	de	cargo/emprego	
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 098/202 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021	e	6123/2021,	considerando	Ofício	243/2022/SME	e	apo-
sentadoria	de	Analice	Fiorelli	de	Andrade	e	exoneração	(mudança	
de	cargo)	de	Horácio	Rui	Matheus	e	Marcia	Aparecida	Liranço	de	
Jesus,	classifi	cados	do	Concurso	Publico	001/2018,	homologado	
através	do	Decreto	nº	5232/2018,	de	20	de	Julho	de	2018,	publica-
do	em	20	de	Julho	de	2018,	no	Semanário	Ofi	cial	Eletrônico,	para	
o	cargo/função	de	AUXILIAR	DE	DESENVOLVIMENTO	INFANTIL,	
a	comparecer	no	prazo	máximo	de	05	(cinco)	dias	úteis,	a	partir	da	
data	da	publicação	deste	Edital,	no	Departamento	de	Recursos	Hu-
manos	e	Gestão	de	Pessoal	com	os	documentos	abaixo	descritos,	
situado	a	Rua	Rio	Grande	do	Sul	nº	1810,	das	8:00	as	17:00	hs,	
para	orientação	do	procedimento	admissional,	nomeação,	exames	
médicos	e	entrega	da	documentação	exigida.
O	não	comparecimento	no	prazo	acima	implicará	na	desistência	da	
vaga,	podendo	a	Prefeitura	convocar	o	candidato	 imediatamente	
posterior.
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Classificação	 	 Nome
45	 	 	 MARCIA	HELENA	LOPES	BUENO
46	 	 	 RAQUEL	PEREIRA	NOGUEIRA		
	 	 	 DA	SILVA
47	 	 	 ADRIANA	CARLA	NUNES	BENTO		
	 	 	 ALVES

Estância	Turística	de	Avaré,	aos	05	de	Agosto	de	2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO	 	 AUXILIAR	DE	DESENVOLVIMEN	
   TO INFANTIL
DESCRIÇÃO	SUMARIA	 Compreende	as	tarefas	que	se	dest	
DO CARGO	 	 inam	a	atendimento	às	crianças	em	
(L.C. 216/2016)  suas necessidades diárias, cuidan-
do	da	alimentação,	higiene,	recreação,	garantindo	seu	bem	estar,	
adaptação	e	desenvolvimento	físico	e	mental,	visando	a	alfabetiza-
ção	e	o	desenvolvimento	educacional.	
REQUISITO	 	 ENSINO	 MÉDIO	 COMPLETO	
COM	(L.C. 216/2016)  HABILITAÇÃO	ESPECÍFICA	PARA	
O	 MAGISTÉRIO	 OU	 CURSO	 COMPLETO	 DE	 LICENCIATURA	
PLENA	EM	PEDAGOGIA
LOCAL DE TRABALHO	 CEIs

DOCUMENTOS	A	SEREM	APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02	 	 	 Documento	de	Identidade	-	RG
02	 	 	 Cadastro	Pessoa	Física	-	CPF
02	 	 	 Comprovante	residência	(água,	luz,	
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te	de	votação
01	 	 	 Carteira	Profissional	-	CTPS
01	 	 	 PIS	-	PASEP
01	 	 	 Comprovante	grau	de	escolaridade	
–	conclusão	autenticada	de	habilitação	específica	para	o	magisté-
rio ou diploma frente e verso autenticado de licenciatura plena de 
pedagogia
01	 	 	 Certificado	militar
01	 	 	 Certidão	nascimento	/	casamento
01	 	 	 Certidão	nascimento,	Rg	e	CPF		fi-
lhos	(menores	de	14	anos	para	salário-família/maiores	para	I.R.)
01	 	 	 Antecedentes	 Criminais	 (via	 inter-
net) 
01	 	 	 Certidão	de	ações	cíveis	e	criminais	
(TJ/fórum)
01	 	 	 CARTÃO	SUS
01	 	 	 Foto	3x4
Declaração	 de	Bens,	 entregue	 em	envelope	 lacrado	 e/ou	 última	
Declaração	de	IR
Obs:	Se	funcionário	público	vinculado	a	outro	órgão,	deverá	apre-
sentar	cópia		da	exoneração	e/ou	cópia	de	rescisão	de	contrato	de	
trabalho,	para	fins	comprobatórios	de	acúmulo	de	cargo/emprego	
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 099/2022 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº  6121/2021 E 6123/2021, em conformidade com o Decreto nº 
5868/2020,	 considerando	 Ofício	 244/2022	 e	 aposentadoria	 de	
Eliana	Aparecida	Guedes,	CONVOCA,	classificados	do	Concurso	
Publico	001/2018,	homologado	através	do	Decreto	nº	5232/2018,	
de	20	de	Julho	de	2018,	publicado	em	20	de	Julho	de	2018,	no	Se-
manário	Oficial	Eletrônico,	para	preenchimento	de	vagas	do	cargo/
função	de	PEB	 I,	a	comparecer	no	prazo	máximo	de	05	 (cinco)	
dias	úteis,	a	partir	da	data	da	publicação	deste	Edital,	no	Departa-
mento	de	Recursos	Humanos	e	Gestão	de	Pessoal,	munido		com	
os	documentos	abaixo	descritos,	sito		a	Rua	Rio	Grande	do	Sul	nº	
1810,	das	8:00	as	17:00	hs,	para	orientação	do	procedimento	ad-
missional,	entrega	da	documentação	exigida,	nomeação,	exames	
médicos. 
O	não	comparecimento	no	prazo	acima	implicará	na	desistência	da	
vaga,	podendo	a	Prefeitura	convocar	o	candidato	 imediatamente	
posterior. 

Classificação	 	 Nome	do	classificado	(a)
109	 	 	 CIBELE	APARECIDA	FELIX

Estância	Turística	de	Avaré,	aos	05	de	Agosto	de	2022
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
Quantidade	de	cópias	 Documento
02	 	 	 Documento	de	Identidade	-	RG
02	 	 	 Cadastro	Pessoa	Física	-	CPF
02	 	 	 Comprovante	residência	(água,	luz,	
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te	de	votação
01	 	 	 Carteira	Profissional	-	CTPS
01	 	 	 PIS	-	PASEP
01	 	 	 Comprovante	grau	de	escolaridade	
–Diploma	frente	e	verso	autenticado	da	Graduação	em	curso	supe-
rior	de	licenciatura	plena	em	Pedagogia	com	habilitação	específica	
ou em curso normal superior 
01	 	 	 Certificado	militar
01	 	 	 Certidão	nascimento	/	casamento
01	 	 	 Certidão	nascimento,	RG	e	CPF	de	
filhos	(menores	de	14	anos	para	salário-família/maiores	para	I.R.)
01	 	 	 Antecedentes	 Criminais	 (via	 inter-
net)	e	certidão	de	ações	cíveis	e	criminais	(fórum)
01	 	 	 Foto	3x4
01	 	 	 Cartão	SUS
Declaração	 de	Bens,	 entregue	 em	envelope	 lacrado	 e/ou	 última	
Declaração	de	IR
Obs:	Se	funcionário	público	vinculado	a	outro	órgão,	deverá	apre-
sentar	cópia		da	exoneração	e/ou	cópia	de	rescisão	de	contrato	de	
trabalho,	para	fins	comprobatórios	de	acúmulo	de	cargo/emprego	
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 100/2022 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/21 E 6123/21 , considerando não comparecimento do 61 

e	72	classificados,	CONVOCA,	 classificados	do	Concurso	Publi-
co	 001/2018,	 homologado	 através	 do	Decreto	 nº	 5232/2018,	 de	
20	de	Julho	de	2018,	publicado	em	20	de	Julho	de	2018,	no	Se-
manário	 Oficial	 Eletrônico,	 prorrogado	 pelo	 Decreto	 6206/2021,	
publicado	 em	 23/03/2021,para	 o	 cargo/função	 de	 MONITOR,	
a	 comparecer	 no	 prazo	máximo	 de	 05	 (cinco)	 dias	 úteis,	 a	 par-
tir	 da	 data	 da	 publicação	 deste	Edital,	 no	Departamento	 de	Re-
cursos	Humanos	e	Gestão	de	Pessoal,	munido	dos		documentos	
abaixo	descritos,	 sito	a	 	a	Rua	Rio	Grande	do	Sul	nº	1810,	das	
8:00	as	17:00	hs,	para	orientação	do	procedimento	admissional,	
nomeação,	exames	médicos	e	entrega	da	documentação	exigida.																																																																																																																																									
O	não	comparecimento	no	prazo	acima	implicará	na	desistência	da	
vaga,	podendo	a	Prefeitura	convocar	o	candidato	 imediatamente	
posterior.

CARGO:	MONITOR	
Classificação  Nome
80	 	 	 RAFAEL	MENDES	DOS	SANTOS
81	 	 	 EMILY	SILVA	ARO	PRADO

Estância	Turística	de	Avaré,	aos	05	de	Agosto	de	2022
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO	 	 MONITOR
DESCRIÇÃO	SUMARIA	 Compreende	 em	 executar	 tarefas	
DO CARGO  sob	 supervisão,	 serviços	 de	 aten	
(L.C. 127/2010)   dimento	 às	 crianças	 em	 suas	 ne-
cessidades	diárias,	cuidando	da	alimentação,	higiene	e	recreação,	
garantindo	seu	bem-estar,	adaptação	e	desenvolvimento	 físico	e	
mental,	bem	como	monitorar	jovens	e	adultos	em	unidades	escola-
res,	ou	de	desenvolvimento	de	programas	sociais.	Executa	tarefas	
afins	designadas	pela	chefia	imediata.
REQUISITO  ENSINO	 FUNDAMENTAL	 COM 
(L.C. 126/2010)   PLETO
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário  
	 	 	 Municipal	de	Administração

DOCUMENTOS	A	SEREM	APRESENTADOS
Quantidade	de	cópias	 Documento
02	 	 	 Documento	de	Identidade	-	RG
02	 	 	 Cadastro	Pessoa	Física	-	CPF
02	 	 	 Comprovante	residência	(água,	luz,	
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te	de	votação
01	 	 	 Carteira	Profissional	-	CTPS
01	 	 	 PIS	-	PASEP
01	 	 	 Comprovante	grau	de	escolaridade	
–	conclusão	de	Ensino	Fundamental	Completo
01	 	 	 Certificado	militar
01	 	 	 Certidão	nascimento	/	casamento
01	 	 	 Certidão	nascimento,	RG	e	CPF	de	
filhos	(menores	de	14	anos	para	salário-família/maiores	para	I.R.)
01	 	 	 Antecedentes	Criminais	(via	internet)	
01		 	 	 Certidão	de	ações	cíveis	e	criminais	
(TJ)
01	 	 	 Foto	3x4
01	 	 	 Cartão	SUS
Declaração	 de	Bens,	 entregue	 em	envelope	 lacrado	 e/ou	 última	
Declaração	de	IR
Obs:	Se	funcionário	público	vinculado	a	outro	órgão,	deverá	apre-
sentar	cópia		da	exoneração	e/ou	cópia	de	rescisão	de	contrato	de	
trabalho,	para	fins	comprobatórios	de	acúmulo	de	cargo/emprego	
público
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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		01/08/2022,	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	180/2022
Autoria:	Vereadora	Carla	Cristina	Flores
Dá	denominação	de	"Professora	Nilva	Calixto"	às	Faculdades	Inte-
gradas	Regionais	de	Avaré.

Projeto	de	Lei	nº	181/2022
Autoria:	Vereadora	Adalgisa	Lopes	Ward
Cria	o	Selo	Empresa	Amiga	da	Mulher,	no	âmbito	do	Município	da	
Estância Turística de Avaré.

Projeto	de	Lei	nº	182/2022
Autoria:	Vereador	Hidalgo	André	de	Freitas
Institui	a	fixação	obrigatória	de	cartazes	em	dependências	de	todos	
os	órgãos	jurisdicionais,	carcerários	e	policiais	no	âmbito	do	muni-
cípio	de	Avaré,	informando	sobre	a	ocorrência	de	crime	na	violação	
das	prerrogativas	da	advocacia.

Projeto	de	Lei	nº	183/2022
Autoria:	Vereador	Magno	Greguer
Cria	o	Pipódromo	no	âmbito	da	Estância	Turística	de	Avaré	e	dá	
outras	providências.

Projeto	de	Lei	nº	184/2022
Autoria:	Prefeito	
Autoriza	o	Poder	Executivo	a	desafetar	e	a	efetuar	a	concessão	de	
direito	real	de	uso	de	área	de	terra	à	JOSÉ	EDUARDO	ALVES	e	dá	
outras	providências.

Projeto	de	Lei	nº	185/2022
Autoria:	Prefeito
Dispõe	sobre	alteração	do	art.	5º,	da	Lei	379	de	20	de	novembro	de	
2002,	e	dá	outras	providências.

Projeto	de	Lei	nº	186/2022
Autoria:	Prefeito
Dispõe	sobre	autorização	para	alienar	por	venda	terrenos	de	pro-
priedade	do	município	que	especifica	e	dá	outras	providências.

Projeto	de	Lei	nº	187/2022
Autoria:	Prefeito
Dispõe	sobre	a	revogação	da	Lei	nº	145	de	09	de	outubro	de	2021,	
da	Estância	Turística	de	Avaré	e	dá	outras	providências.

Projeto	de	Lei	nº	188/2022
Autoria:	Prefeito
Altera	a	redação	do	artigo	1º,	artigo	3º,	inc.	XVII;	art.	4º,	inc.	XI	e	art.	
7º,	caput,	§	1º,	da	Lei	nº	2290,	de	28	de	maio	de	2019,	que	dispõe	
sobre	a	regulamentação	de	práticas	esportivas	recreativas	e	cultu-
rais	equestres,	com	a	participação	de	animais	das	espécies	equina	
e	bovina,	com	o	objetivo	de	assegurar	o	bem-estar	animal,	no	mu-
nicípio	da	Estância	Turística	de	Avaré,	e	dá	outras	providências.

Projeto	de	Lei	nº	189/2022
Autoria:	Vereador	Roberto	Araujo
Dispõe	sobre	a	regulamentação	do	controle	de	acesso	nos	lotea-
mentos	e	dá	outras	providências.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE-D.E.S.S.

INEDITORIAIS

Secretaria	de	Indústria,	Comércio,	Ciência	e	Tecno-
logia	de	Avaré

Conselho	Municipal	do	Trabalha	Emprego	e	Renda
C.M.T.E.R

Calendário	Anual	de	Reuniões	do	C.M.T.E.R	2022.

AGOSTO – Dia 25/08 
OUTUBRO	–	Dia	13/10
DEZEMBRO	–	Dia	08/12

Avaré,	03	de	Agosto	de	2022.
Alexandra	Maciel	Corrêa

Presidente	do	C.M.T.E.R	–	Avaré/SP

DEPARTAMENTO	DE	SAÚDE	E	SEGURANÇA	DO	
SERVIDOR	–	D.E.S.S.

COMISSÃO	PERMANENTE	DE	READAPTAÇÃO	
FUNCIONAL	–	C.P.R.F.

A	Comissão	Permanente	de	Readaptação	Funcional,	reorganizada	
pelo	Decreto	nº	6.602,	de	07	de	dezembro	de	2021,	vem	C	O	N	V	
O	C	A	R	o	servidor	abaixo	relacionado	a	comparecer	na	sede	do	
D.E.S.S.	–	Departamento	de	Saúde	e	Segurança	do	Servidor,	sito	
a	Rua	Pará,	nº	673,	Centro,	para	ser	avaliado	pela	Equipe	Multidis-
ciplinar	a	fim	de	instruir	os	Processos	de	Readaptação	Funcional,	
a	saber:

PROC.	 	 	 012/2022
SERVIDOR  DANILA	PAULA	DA	SILVA	GON	
	 	 	 ÇALVES
SERVIÇO SOCIAL  08/08 – 08:30
ENFERMAGEM	 	 10/08 – 08:30
FISIOTERAPIA	 	 10/08 – 10:00
PSICOLOGIA	 	 08/08	–	09:00
MÉDICA	 	 	 10/08 – 11:00
SEGURANÇA DO   11/08	–	14:00
TRABALHO
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COMISSÃO	PERMANENTE	DE	READAPTAÇÃO	
FUNCIONAL	–	C.P.R.F.

A	Comissão	Permanente	de	Readaptação	Funcional,	reorganizada	
pelo	Decreto	nº	6.602,	de	07	de	dezembro	de	2021,	vem	C	O	N	V	
O	C	A	R	o	servidor	abaixo	relacionado	a	comparecer	na	sede	do	
D.E.S.S.	–	Departamento	de	Saúde	e	Segurança	do	Servidor,	sito	
a	Rua	Pará,	nº	673,	Centro,	para	ser	avaliado	pela	Equipe	Multidis-
ciplinar	a	fim	de	instruir	os	Processos	de	Readaptação	Funcional,	
a	saber:

PROC.	 	 	 067/2019
SERVIDOR	 	 VINÍCIUS	HUMBERTO	NUNES
MÉDICA	 	 	 10/08	–	09:00

COMUNICADOS	DA	VIGILÂNCIA	SANITÁRIA	
MUNICIPAL	DE	AVARÉ

AUTORIZAÇÃO	PARA	COMERCIALIZAÇÃO	DE	MEDICAMEN-
TOS	CONTROLADOS	
A	Vigilância	Sanitária	do	Município	da	Estância	Turística	de	Avaré,	
através	de	sua	Coordenadoria,	no	uso	de	suas	atribuições	e	aten-
dendo	ao	disposto	na	Portaria	Nº	344/1998	e	suas	atualizações,	
faz	publicar	a	autorização	do	Cadastro	do	estabelecimento	abaixo	
denominado,	para	comercializar	medicamentos	de	uso	sistêmico	
lista	C2.

DADOS	DO	ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL:	CAETANO	E	TRINDADE	DROGARIA	LTDA	ME
NOME	FANTASIA:	DROGARIA	TRINDADE
CNPJ:	41.552.685/0001-66
ENDEREÇO:	AVENIDA	TRÊS	MARIA	Nº	1271		
BAIRRO:	VILA	TRÊS	MARIA
RESP.	LEGAL:	DANILO	CESAR	TRINDADE	CPF:	318.189.138-
01 
RESP.	TÉCNICO:	DANILO	CESAR	TRINDADE	CPF:	
318.189.138-01
CONSELHO	PROF.:	CRF	 					Nº	DE	INSC.:	82151	 UF:	
SP	

NOME	GENÉRICO	 	 ISOTRETINOÍNA
(DCB)
NOME	COMERCIAL		 EUROFARMA
(marca)
Nº	DE	REGISTRO	NO	MS	 1.0043.1424.001-0 
(algarismo	com	13	dígitos)
APRESENTAÇÃO		 	 20	MG	COM	30	CPS
(concentração	e	número	
de	comprimidos,	cápsulas,	
frascos	por	embalagem/	
caixa)
QUANTIDADE  01
(números	de	caixas	/
	fração	de	venda)
O	cadastro	acima	citado	só	perderá	validade	quando	houver	
mudanças	de	quantidade	em	estoque,	ou	mudança	de	endereço	
e/ou	razão	social.	Para	acréscimo	de	medicamentos	ao	cadastro	
deverá	ser	requerida	alteração	do	mesmo.

Estância	Turística	de	Avaré,	04	de	agosto	de	2022.

Conselho	Municipal	dos	Direitos	da	Pessoa	com	
Deficiência
Convocação

O	Presidente	do	Conselho	Municipal	dos	Direitos	da	Pessoa	com	
Deficiência	(CMDPD)	,	Sr.	Hilton	Charles	M.	Pedro,	convoca	os	
Conselheiros	e	seus	Suplentes,	para	Reunião	Ordinária,	que	será	
realizada	no	dia	11/08/22	às	09:00	horas	(quinta-feira)	,Biblioteca	
Inclusiva	Jairo	Amorim	,sito	à	Rua	Ceará	1393,	ao	lado	do	Centro	
Administrativo. 
Pauta:
Leitura	e	Aprovação	da	Ata;
Evento	“A	Comunidade	e	a	Pessoa	com	Deficiência”	qual	será	a	
participação	do	CMDPD;
Equipe	do	CMDPD	para	o	Evento/	divisão	das	turmas;
I	Semana	Municipal	da	Pessoa	com	Deficiência	(Fartura);
Resposta	ao	Ministério	Público	prédios	turismo;
Devolutiva	para	Jornal	“	A	Voz	do	Vale”;
Semáforos Audiovisuais em funcionamento;
Desfile	de	Aniversário	De	Avaré	como	o	CMDPD	participará?	
(banners	,faixas,	cartazes)
Lei	2.663	de	7/06	de	2022	questionamento	de	alteração	de	artigo;
Projeto	de	Lei	153/2022	Inclusão	de	LIBRAS	rede	Municipal;
Assuntos de interesse
Avisos	da	SEDPD

As	reuniões	do	CMDPD	são	abertas	a	população.	
Conselheiros	titulares,	favor	acionarem	o	suplente	em	caso	de	

não	comparecimento.	
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Etapa tem início na segunda-feira, 8 de agosto; Dia D acontece no dia 20
Tem início na segun-

da-feira, 8 de agosto, a 
Campanha Nacional de 
Multivacinação para a 
atualização da caderneta 
de menores de 15 anos. 

A etapa segue até 9 
de setembro. Já o Dia D 
será realizado no dia 20 
de agosto. 

A campanha prevê a 
atualização da carteira 
de menores de um ano, 
incluindo busca ativa 
de faltosos. Crianças de 
1 a menores de 5 anos 

recebam gotinhas con-
tra a paralisia infantil. 

Já para o público 
de 5 a menores de 15 
anos está prevista a 
atualização da situa-
ção vacinal conforme 
o Calendário Estadual 
de Vacinação.

A vacina contra a 
Covid-19 poderá ser 
administrada de manei-
ra simultânea ou com 
qualquer intervalo com 
as demais vacinas do 
calendário oficial.  

Covid 
A Secretaria Muni-

cipal da Saúde informa 
que ainda não recebeu 
os lotes para disponibi-
lizar a 4ª dose contra a 
Covid-19 para o públi-
co de 35 anos. 

A pasta também 
aguarda o recebimen-
to do imunizante para 
iniciar a vacinação de 
crianças de 3 a 4 anos. 

Locais de vacinação
Posto Bannwart
Rotina: segunda, 

quarta e sexta-feira das 
8 às 12 horas

Campanha: segun-
da, quarta e sexta feira 
das 13 às 15 horas

Posto Bonsucesso
Rotina: segunda a 

sexta das 8 às 11 horas
Campanha: segun-

da a sexta das 13 às 15 
horas

Posto Vera Cruz
Rotina: segunda, a 

sexta das 8 às 11 horas
Campanha: segunda 

a sexta das 13 às 15 horas

Santa Elizabeth
Rotina: segunda, a 

sexta das 8 às 11 horas
Campanha: segun-

da a sexta das 13 às 15 
horas

Bairro Alto
Rotina: segunda, a 

sexta das 8 às 11 horas
Campanha: segun-

da a sexta das 13 às 
15 horas (a partir de 
setembro)

Posto Brabância
Rotina: segunda, a 

sexta das 8 às 11 horas

Campanha: segun-
da a sexta das 13 às 15 
horas

Posto Flávio Negrão
Rotina: segunda, a 

sexta das 8 às 11 horas
Campanha: segun-

da a sexta das 13 às 15 
horas

Centro de Saúde I
Rotina: segunda, a 

sexta das 8 às 11 horas 
e das 13 às 15 horas

Campanha: segun-
da a sexta das 8 às 15 
horas

Campanha nacional atualiza 
vacinação de menores de 15 anos

SAÚDE



EDIÇÃO 1.077 | AVARÉ,  06 DE AGOSTO DE 2022 9

EDUCAÇÃO

Centro de Educação Especial recebe 
visita de representantes da região
Órgão que atua com inclusão de crianças com deficiência está se tornando referência, 
ressalta a pasta

O Centro Pedagó-
gico e Administrativo 
da Educação Especial 
(CPAEE) recebeu re-
presentantes de muni-
cípios que compõem 
o Consórcio Intermu-
nicipal do Alto Vale do 
Paranapanema (AM-
VAPA).

Ligado à Secretaria 
Municipal de Educação, 
o CPAEE administra 
processos inclusivos de 
crianças com deficiên-
cia na Rede Municipal 
de Ensino.

O objetivo da visita 
realizada na terça-feira, 
2 de agosto, foi apre-

sentar a reorganização 
pela qual vem passan-
do a Educação Especial 
de Avaré.

Foram discutidos o 
papel da ABA (Análise 
do Comportamento 
Aplicada) na melho-
ria ao atendimento à 
criança com TEA (Trans-
torno do Espectro Au-
tista) e a importância 
da aprendizagem de 
Língua Brasileira de Si-
nais (Libras) por alunos 
com deficiência auditi-
va e seus professores, 
entre outros temas. 

Referência regional
O CPAEE já recebeu 

anteriormente a visita 
de técnicos e profissio-
nais da Educação de 
outras cidades. 

“A presença da co-
mitiva reforça a certe-
za de que a educação 
inclusiva de Avaré está 
gradualmente se tor-
nando referência regio-
nal”, avalia a pasta.

Informações sobre 
os serviços ofereci-
dos pelo município 
às crianças com defi-
ciência matriculadas 
na Rede Municipal de 
Ensino podem ser ob-
tidas pelo telefone (14) 
3733-4775.

SEMADS

Curso do SEBRAE sobre empreendedorismo feminino é concluído
Iniciativa é uma parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social

Dezenove partici-
pantes do Programa 
Mil Mulheres rece-
beram o diploma de 
conclusão de curso na 
quinta-feira, 28 de ju-
lho. A formação do SE-
BRAE busca fortalecer 
o empreendedorismo 
feminino. 

Parceria com a Se-
cretaria Municipal de 

Assistência e Desen-
volvimento Social (SE-
MADS), a capacitação 
foi realizada duran-
te o mês de julho no 
Centro de Referência 
de Assistência Social 
(CRAS) II. 

Gestores e técnicos 
da Prefeitura de Avaré, 
equipe do SEBRAE e re-
presentantes da Funda-

ção Getúlio Vargas par-
ticiparam da solenidade 
de formatura. 

Habilidades com-
portamentais, empre-
endedorismo, ideia de 
negócio, marketing, fi-
nanças e formalização 
do empreendimento 
foram alguns dos te-
mas abordados duran-
te as aulas.
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O Censo 2022 teve 
início na segunda-feira, 
1º de agosto, em todo 
o Brasil. A equipe de 
Avaré é composta por 
81 recenseadores, 9 su-
pervisores e 1 agente 
de informática.

A pesquisa realizada 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) é feita a partir 
de entrevistas com mo-

Recenseadores já estão nas 
ruas para o Censo 2022

UTILIDADE PÚBLICA

IBGE pede que moradores recebam os profissionais; pesquisa é importante para compor 
panorama sobre realidade brasileira  

radores da área urbana 
e rural.

O levantamento é 
importante para com-
por um panorama so-
bre realidade do povo 
brasileiro, subsidiando 
políticas públicas e in-
vestimentos do setor 
privado. 

Identificação
Os recenseadores 

estão identificados com 

crachá com foto, colete 
e boné. Em caso de dú-
vida, o morador pode 
checar a identidade do 
entrevistador pelo tele-
fone 0800 721 8181.

O crachá do recen-
seador tem ainda um 
QR CODE onde é pos-
sível consultar a iden-
tidade do profissional. 
Outras dúvidas podem 
ser verificadas no ht-

tps://respondendo.
ibge.gov.br.

Em caso de dúvida, o 
morador de Avaré pode 
ainda se dirigir ao posto 
de coleta localizado na 
Casa do Cidadão (Rua 
Bahia, nº 1580). O aten-
dimento ao público é 
das 8 às 17 horas.

Entrevistas
O questionário bá-

sico leva em torno de 5 

minutos para ser respon-
dido. Já o questionário 
da amostra, um pouco 
mais detalhado, demora 
de 15 a 18 minutos para 
ser concluído.

As informações co-
letadas durante a en-
trevista nas residências 
são registradas no DMC 
(Dispositivo Móvel de 
Coleta).

“Receba os recensea-

dores do IBGE e colabo-
re com as informações 
necessárias para retratar-
mos a nossa realidade, a 
fim de que possamos 
subsidiar a população, 
os gestores públicos, 
investidores e também 
outros países com o fiel 
retrato de nosso país”, 
ressalta Gustavo Benini 
Nucci, coordenador cen-
sitário do IBGE. 
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ESPORTES

Cerca de 400 pesso-
as participaram do 1º 
Circuito de Inclusão re-
alizado no domingo, 31 
de julho, no Camping 
Municipal.

O balanço é da Se-
cretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. A pro-
posta do evento em 
parceria com a Secre-
taria Especial dos Di-
reitos da Pessoa com 
Deficiência foi oferecer 
atividades esportivas e 
socioculturais para pes-
soas com deficiência 
num dos cartões-pos-
tais da Estância Turística 
de Avaré.

A programação in-
cluiu judô, caminhada 
e apresentação de vio-
lão com a participação 
de assistidos das enti-
dades Fundação Padre 
Emílio Immos, APAE e 
Centro de Convivência 
do Idoso.

Além de atividades 
com o público-alvo, 
a edição contou com 
capoeira, treinamento 
de natação na Represa 
Jurumirim sob o co-
mando do professor 
Sandro Cunha e com-
petição de corrida (con-
fira o resultado abaixo).

Paralelamente, um 
grupo de ciclistas fez o 
percurso entre a zona 

Circuito de Inclusão reúne 400 
pessoas no Camping Municipal
Evento ofereceu atividades esportivas e socioculturais para pessoas com deficiência no 
cartão-postal de Avaré

urbana e o Camping 
Municipal.

“Avaré mostra, mais 
uma vez, que é uma 
cidade preocupada 
com a inclusão. Gos-
taríamos de agradecer 
aos parceiros, público 
e a todos que tornaram 
esse evento possível”, 
ressaltaram os organi-
zadores.

O 1º Circuito de In-
clusão contou com a 
parceria da Associação 
Beneficente Oncológi-
ca Voluntários de Avaré 
(ABOVA), Câmara Mu-
nicipal, Faculdade Edu-
vale, FREA/FIRA, Strong 
Fit, Pedal e Laranjinhas.

Social
A organização tam-

bém sorteou brindes, 
premiou competido-
res e distribuiu lanches 
para os participantes.

Além do aspecto es-
portivo, o evento teve 
um caráter social. A ins-
crição foi a doação de 1 
quilo de alimento não 
perecível. Os donativos 
serão destinados serão 
encaminhados para a 
ABOVA.

A edição teve apoio 
das secretarias mu-
nicipais de Turismo, 
Cultura, Educação, Co-
municação, Assistên-
cia e Desenvolvimento 

Social, Meio Ambiente, 
Indústria e Comércio 
e Saúde. Confira mais 
imagens no Facebook 
da Prefeitura de Avaré.

Resultados
Corrida masculina-6 

mil metros
1º colocado: Adria-

no Silva (Botucatu)
2º colocado: Luiz 

Cláudio (Arandu)
3º colocado: Ruan 

Henrique (Avaré)
4º colocado: Alber-

tino do Nascimento 
(Avaré)

Corrida feminina-6 
mil metros 

1ª colocada: Maria 
Aparecida Theodoro 
(Avaré)

2ª colocada: Caroli-
na Pereira (Avaré)

3ª colocada: Sheila 
Cristina (Avaré)
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SOLIDARIEDADE

Cadastro para Natal das Crianças 
tem início no dia 15 de agosto
Inscrição é necessária para que pequenos e 
pequenas possam receber presente do Papai 
Noel

O Fundo Social de 
Solidariedade abre na 
segunda-feira, 15, o ca-
dastro para o Natal das 
Crianças. A inscrição se-
gue até 23 de setembro.

A inscrição é neces-
sária para que peque-
nos e pequenas pos-
sam receber presente 
do Papai Noel durante 
o evento previsto para 
acontecer no dia 18 
de dezembro, das 9 às 

12 horas, no Parque de 
Exposições Fernando 
Cruz Pimentel (recinto 
da Emapa).

Além do cadastro 
durante o expedien-
te, o Fundo Social vai 
promover plantões nos 
sábados 27 de agosto e 
10 de setembro, das 8 
às 13 horas.

Documentos
Pais e responsáveis 

devem apresentar RG 

e CPF, comprovante de 
residência, documento 
de identificação ou cer-
tidão de nascimento da 
criança.

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

CULTURA

Workshop gratuito no Centro Cultural vai discutir leis de incentivo
Capacitação voltada para artistas e trabalhadores do setor cultural acontece nos dias 18 e 19 
de agosto

A Secretaria Munici-
pal de Cultura vai pro-
mover um workshop 
sobre cultura e econo-
mia criativa nos dias 18 
e 19 de agosto no Cen-
tro Cultural Esther Pires 
Novaes.

Papel da cultura, de-
safios, oportunidades 
e leis Paulo Gustavo e 
Aldir Blanc 2 estão en-
tre os temas que serão 

discutidos no encontro.
Com início às 19 

horas, o workshop tem 
como público-alvo ar-
tistas e trabalhadores 
que pertencem à ca-
deia produtiva do setor 
cultural. O Centro Cul-
tural fica na Rua Ceará, 
nº 1580.

“A proposta é demo-
cratizar o acesso a in-
formações e promover 

a capacitação técnica 
para a participação em 
leis de incentivo e edi-
tais, além de ampliar a 
discussão sobre políti-
cas públicas em Avaré”, 
ressalta a pasta.

Recursos previstos
Promulgada em ju-

lho, a Lei Paulo Gus-
tavo prevê a disponi-
bilização de R$ 770 
mil para aplicação no 

setor cultural de Avaré.
A norma determina 

que o recurso fede-
ral seja repassado aos 
municípios em até 90 
dias após a publicação 
da lei.

Já a Lei Aldir Blanc 
2, que agora é política 
nacional de fomento à 
cultura, tem vigência de 
cinco anos e vale a par-
tir de 2023.
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TRIBUTO

Parcela semestral do IPTU 2022 
vence no dia 10 de agosto
Opção garante desconto de 5% ao contribuinte; guia agora pode ser paga via Pix

A segunda parcela 
semestral do Imposto 
Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) 2022 vence 
no dia 10 agosto. A op-
ção garante desconto 
de 5% ao contribuinte.

Cobrado de proprie-
tários de imóveis situ-
ados na área urbana, 
o IPTU agora pode ser 

pago via Pix. A propos-
ta da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré 
é aproveitar os recursos 
tecnológicos para facili-
tar a vida do munícipe. 

Passo a passo 
Basta acessar o site 

avare.sp.gov.br, abrir a 
aba “Serviços Online”, 
localizada na parte in-

ferior da página eletrô-
nica, e clicar no botão 
“Serviços”.

Em seguida, o usuário 
deve clicar em “Emissão 
de DAM” (Documento 
de Arrecadação Munici-
pal), no alto da página, 
e digitar a inscrição ca-
dastral do imóvel com a 
pontuação.

Depois de inserir 
os caracteres de ve-
rificação, é só clicar 
na opção “Pagar com 
Pix”. Caso não quei-
ra utilizar a função, 
o munícipe também 
pode imprimir o bo-
leto e fazer o paga-
mento da maneira 
tradicional.

Atalho
Já a área Acesso Rá-

pido, também no site 
oficial do município, 
oferece um atalho. Bas-
ta clicar no botão “IPTU 
-2ª Via” para chegar 
diretamente ao espaço 
“Emissão de DAM”.

Em seguida, é só 
digitar o solicitado 

conforme o informado 
acima e fazer o paga-
mento utilizando o Pix.

Saiba mais 
O IPTU também 

pode ser solicitado pelo 
e-mail tributacao@
avare.sp.gov.br. Outras 
informações pelos tele-
fones (14) 3711-2561 e 
(14) 3711-2537.
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CATE anuncia novas vagas 
de emprego em Avaré
Órgão localizado na Casa do Cidadão faz ponte entre empresas e trabalhadores

O Centro de Atendi-
mento ao Trabalhador e 
Empreendedor (CATE) 
divulgou na terça-feira, 
2 de agosto, 12 novas 
vagas de emprego dis-
poníveis em Avaré. 

São elas:
Vendedor Interno 

de Materiais de Cons-

trução Comercial e In-
dustrial: 03 vagas (mas-
culino)

Vendedor Externo 
de Materiais de Cons-
trução Comercial e In-
dustrial: 03 vagas (mas-
culino)

Repositor (Ensino 
Médio Completo): 02 

vagas no período da 
tarde

Fiscal de Prevenção 
de Perdas (Ensino Mé-
dio Completo): 02 va-
gas no período da tarde

Açougueiro (Ensino 
Médio Completo): 02 va-
gas no período da tarde

As ofertas estão su-

jeitas à alteração sem 
qualquer aviso prévio. 
O candidato deverá 
comparecer ao CATE, 
situado na Casa do Ci-
dadão, para entrega de 
currículo.

O endereço é Rua 
Bahia, nº 1.580, cen-
tro. O atendimento ao 

público é de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 
16h30.

É importante que o 
candidato mantenha o 
cadastro atualizado jun-
to ao CATE, o que pode 
ser decisivo no processo 
de contratação.

Ligado à Secretaria 

Municipal de Indústria, 
Comércio, Ciência e 
Tecnologia, o CATE faz 
a ponte entre empresas 
e trabalhadores.

Outras informações 
podem ser obtidas 
pelos telefones (14) 
3731-7303 e (14) 9 
8204-0788.
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EMPREGO

O Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador 
(PAT) divulgou nesta 
quinta-feira, 4 de agos-
to, as vagas de em-
prego disponíveis em 
Avaré. A atualização é 
semanal. 

São elas:
Abatedor em mata-

douro – 01 vaga 
Açougueiro - 02
Agente de inspeção 

de qualidade - 01
Auxiliar de cozinha - 1
Auxiliar de manu-

tenção predial - 03

Auxiliar de mecânico 
de autos - 01

Auxiliar de mecânico 
diesel - 01

Auxiliar de departa-
mento pessoal - 01

Banhista de animais 
domésticos - 01

Colhedor de laranja 
- 10

Conferente - 01
Costureira - 02
Cuidador de idosos - 1
Cozinheiro - 01
Despansador em 

matadouro - 01
Encarregado de jar-

dinagem - 01
Garçom - 02
Serrador de carcaça - 1
Jardineiro - 01
Leiturista (ilumina-

ção pública) - 01
Líder de limpeza - 01
Magarefe - 01
Mecânico de ma-

nutenção de máquinas 
agrícolas  - 01

Mecânico de auto-
móvel - 03

Mecânico de cami-
nhão - 01

Motorista de ônibus 
urbano - 02

Motorista de ônibus 
rodoviário - 01

Operador de caldei-
ra - 01

Salva-vidas - 01
Torneiro mecânico - 1
Vendedor interno – 

02 vagas 
Recepcionista aten-

dente (PCD) – 01 vaga 
Sujeitas à alteração

As vagas estão sujei-
tas à alteração sem avi-
so prévio conforme o 
preenchimento ou reti-
rada das mesmas pelas 
empresas.

Empregador
É necessário o ca-

dastro da empresa ou 
pessoa física no en-
dereço eletrônico em-
pregabrasil.mte.gov.br 
ou diretamente no PAT 
para a disponibilização 
de vagas e processo 
seletivo.

Candidatos
Já o candidato deve 

se cadastrar no site em-
pregabrasil.mte.gov.br 
ou por meio do PAT. Os 
documentos necessá-
rios são o PIS, NIT, PA-

SEP, Bolsa família, Car-
tão Cidadão, Carteira 
de Trabalho, RG, CPF e 
CNH.

É importante ainda 
que o candidato man-
tenha seu cadastro atu-
alizado junto ao PAT, o 
que pode ser decisivo 
no processo de contra-
tação.

Serviço
O PAT fica na Casa 

do Cidadão (Rua Bahia, 
nº 1.580, centro). Outras 
informações pelo tele-
fone (14) 3732-1414.

PAT: confira a lista atualizada 
de empregos disponíveis
Ofertas estão sujeitas à alteração sem qualquer aviso prévio
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	091/22	–	PROCESSO	Nº.	175/22
EXCLUSIVO	PARA	ME/EPP/MEI
Objeto:	Aquisição	de	motocicleta	para	a	Secretaria	Municipal	de	
Meio	Ambiente
Recebimento	das	Propostas:	24	de	agosto	de	2.022	das	08	horas	
até	05	de	setembro	de	2.022	às	08	horas
Abertura	das	Propostas:	05	de	setembro	de	2.022	às	08h30min
Início	da	Sessão	de	Disputa	de	Lances:	05	de	setembro	de	2.022	
às	14	horas
Informações:	 Dep.	 Licitação	 –	 Praça	 Juca	 Novaes	 nº	 1.169,	
Fone/Fax	(14)	3711-2500	–	Ramal	225	–	www.bllcompras.com	–	
Prefeitura	da	Estância	Turística	de	Avaré,	01	de	agosto	de	2.022	
–	Carolina	Aparecida	Franco	de	Freitas	–	Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	110/22	–	PROCESSO	Nº.	202/22
COM	COTA	EXCLUSIVA	PARA	ME,	EPP	ou	MEI
Objeto:	Registro	de	Preços	para	 futura	aquisição	de	alimentos	
(bolos	e	biscoitos)	para	Merenda	Escolar
Recebimento	das	Propostas:	09	de	agosto	de	2.022	das	08	horas	
até	19	de	agosto	de	2.022	às	08	horas.
Abertura	das	Propostas:	19	de	agosto	de	2.022	às	08h10min
Início	da	Sessão	de	Disputa	de	Lances:	19	de	agosto	de	2.022	
às	10h30min
Informações:	 Dep.	 Licitação	 –	 Praça	 Juca	 Novaes	 nº	 1.169,	
Fone/Fax	(14)	3711-2500	–	Ramal	216	–	www.bllcompras.com	–	
Prefeitura	da	Estância	Turística	de	Avaré,	04	de	agosto	de	2.022	
–	Eliana	da	Silva	Almeida	–	Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	112/22	–	PROCESSO	Nº.	204/22
EXCLUSIVO	PARA	ME,	EPP	ou	MEI
Objeto:	Registro	de	Preços	para	futura	aquisição	de	Suplemen-
tação	e	Complemento	Alimentar	para	atender	pacientes	de	Man-
dado	Judicial
Recebimento	das	Propostas:	08	de	agosto	de	2.022	das	08	horas	
até	18	de	agosto	de	2.022	às	08	horas
Abertura	das	Propostas:	18	de	agosto	de	2.022	às	08h10min
Início	da	Sessão	de	Disputa	de	Lances:	18	de	agosto	de	2.022	
às	10h30min
Informações:	 Dep.	 Licitação	 –	 Praça	 Juca	 Novaes	 nº	 1.169,	
Fone/Fax	(14)	3711-2500	–	Ramal	216	–	www.bllcompras.com	–	
Prefeitura	da	Estância	Turística	de	Avaré,	04	de	agosto	de	2.022	
–	Eliana	da	Silva	Almeida	–	Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	113/2022	–	PROCESSO	Nº.	206/2022
COTA	RESERVADA	PARA	ME/EPP/MEI
Objeto:	Registro	de	preços	para	eventual	aquisição	futura	de	pa-
pel	sulfite	para	atender	toda	a	municipalidade,	exceto	as	Secreta-
rias	Municipais	de	Saúde	e	Educação
Recebimento	das	Propostas:	17	de	agosto	de	2.022	das	08	horas	
até	29	de	agosto	de	2.022	às	08	horas
Abertura	das	Propostas:	29	de	agosto	de	2.022	às	08h10	min.
Início	da	Sessão	de	Disputa	de	Preços:	29	de	agosto	de	2.022	
às	14	horas
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	2.022	–	Crislaine	
Aparecida	Santos	–	Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	117/2022	–	PROCESSO	Nº.	210/2022
ABERTO	PARA	TODAS	AS	EMPRESAS
Objeto:	Registro	de	preços	para	eventual	contratação	futura	de	
empresa	para	serviços	de	locação	de	aparelho	Bipap
Recebimento	das	Propostas:	12	de	agosto	de	2.022	das	08	horas	
até	24	de	agosto	de	2.022	às	08	horas
Abertura	das	Propostas:	24	de	agosto	de	2.022	às	08h10min
Início	da	Sessão	de	Disputa	de	Preços:	24	de	agosto	de	2.022	
às	14	horas
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	2.022	–	Crislaine	
Aparecida	Santos	–	Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	118/2022	–	PROCESSO	Nº.	211/2022
EXCLUSIVO	PARA	ME/EPP/MEI
Objeto:	Registro	de	preços	para	eventual	aquisição	futura	de	mate-
rial descartável para atender mandado judicial
Recebimento	das	Propostas:	15	de	agosto	de	2.022	das	08	horas	
até	25	de	agosto	de	2.022	às	08	horas
Abertura	das	Propostas:	25	de	agosto	de	2.022	às	08h10min
Início	da	Sessão	de	Disputa	de	Preços:	25	de	agosto	de	2.022	às	
14	horas
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	2.022	–	Crislaine	
Aparecida	Santos	–	Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	119/2022	–	PROCESSO	Nº.	212/2022
EXCLUSIVO	PARA	ME/EPP/MEI
Objeto:	Registro	de	preços	para	eventual	aquisição	futura	de	carim-
bos	de	madeira	e	automático	para	as	unidades	de	saúde
Recebimento	das	Propostas:	16	de	agosto	de	2.022	das	08	horas	
até	26	de	agosto	de	2.022	às	08	horas
Abertura	das	Propostas:	26	de	agosto	de	2.022	às	08h10min
Início	da	Sessão	de	Disputa	de	Preços:	26	de	agosto	de	2.022	às	
10	horas
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	2022	–	Crislaine	
Aparecida	Santos	–	Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	123/22	–	PROCESSO	Nº.	216/22
EXCLUSIVO	PARA	ME/EPP/MEI
Objeto:	Registro	de	Preços	para	futura	aquisição	de	bobina	térmica	
para	Relógio	Ponto	(REP)
Recebimento	das	Propostas:	19	de	agosto	de	2.022	das	08	horas	
até	31	de	agosto	de	2.022	às	08	horas
Abertura	das	Propostas:	31	de	agosto	de	2.022	às	08h10min
Início	da	Sessão	de	Disputa	de	Lances:	31	de	agosto	de	2.022	às	
14	horas
Informações:	Dep.	Licitação	–	Praça	Juca	Novaes	nº	1.169,	Fone/
Fax	(14)	3711-2500	–	Ramal	225	–	www.bllcompras.com	–	Prefei-
tura	da	Estância	Turística	de	Avaré,	01	de	agosto	de	2.022	–	Caro-
lina	Aparecida	Franco	de	Freitas	–	Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	124/22	–	PROCESSO	Nº.	217/22
Objeto:	Contratação	de	 empresa	especializada	 para	 aquisição	 e	
colocação	de	vidros	nos	imóveis	públicos,	através	de	ata	de	regis-
tro	de	preços
Recebimento	das	Propostas:	22	de	agosto	de	2.022	das	08	horas	
até	01	de	setembro	de	2.022	às	08	horas
Abertura	das	Propostas:	01	de	setembro	de	2.022	às	08h10min
Início	da	Sessão	de	Disputa	de	Lances:	01	de	setembro	de	2.022	
às	14	horas
Informações:	Dep.	Licitação	–	Praça	Juca	Novaes	nº	1.169,	Fone/
Fax	(14)	3711-2500	–	Ramal	225	–	www.bllcompras.com	–	Prefei-
tura	da	Estância	Turística	de	Avaré,	01	de	agosto	de	2.022	–	Caro-
lina	Aparecida	Franco	de	Freitas	–	Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº.	125/22	–	PROCESSO	Nº.	218/22
COM	COTA	RESERVADA	PARA	ME/EPP/MEI
Objeto:	Registro	de	Preços	para	eventual	aquisição	de	materiais	
elétricos	para	EMAPA
Recebimento	das	Propostas:	25	de	agosto	de	2.022	das	08	horas	
até	06	de	setembro	de	2.022	às	08	horas
Abertura	das	Propostas:	06	de	setembro	de	2.022	às	08h10min
Início	da	Sessão	de	Disputa	de	Lances:	06	de	setembro	de	2.022	
às	14	horas
Informações:	Dep.	Licitação	–	Praça	Juca	Novaes	nº	1.169,	Fone/
Fax	(14)	3711-2500	–	Ramal	225	–	www.bllcompras.com	–	Prefei-
tura	da	Estância	Turística	de	Avaré,	03	de	agosto	de	2.022	–	Caro-
lina	Aparecida	Franco	de	Freitas	–	Pregoeira.

PREGÃO	PRESENCIAL	Nº	027/2022	–	PROCESSO	Nº	229/2022
EXCLUSIVO	PARA	ME/EPP/MEI
Objeto:	Aquisição	de	3.000	(três	mil)	toneladas	de	tilápias	vivas	e	
saudáveis	variando	de	800	gramas	a	01	quilo,	para	o	Evento	a	ser	
realizado	na	primeira	quinzena	de	setembro	para	o	evento:	Sema-
na	da	Pesca.
Data	de	Encerramento:	18	de	agosto	de	2.022	das	09h30min	às	10	
horas,	Dep.	Licitação.
Data	de	abertura:	18	de	agosto	de	2.022	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,	05	de	agosto	de	2.022	–	Crislaine	

Aparecida	Santos	–	Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Pregão	Presencial	nº.	024/22	–	Processo	nº.	158/22
Fica	ADJUDICADO	o	Pregão	Presencial	 024/22	à	empresa	MA-
RISA	 TEIXEIRA	 DE	 OLIVEIRA	 VILEM	 GERALDI	 32146410850,	
referente	à	Contratação	de	empresa	para	fornecimento	de	profis-
sional	educador	parental	certificado	em	disciplina	positiva	para	o	
desenvolvimento	de	oficinas	para	as	 famílias	atendidas	pelos	04	
(quatro)	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	 (CRAS)	do	
município	de	Avaré	e	para	os	profissionais	que	atuam	no	atendi-
mento	de	crianças,	bem	como	para	o	desenvolvimento	de	oficinas	
de	habilidades	socio-emocionais	para	crianças	na	faixa	etária	de	4	
a	6	anos,	ministrada	por	profissional	de	nível	superior	capacitado	
com	experiência	nesse	trabalho.	A	empresa	deverá	dispor	de	carga	
horária	semanal	de	15	horas	para	a	execução	da	proposta	ao	longo	
de	01	(um)	ano,	no	valor	de	R$	28.579,20	(vinte	e	oito	mil,	quinhen-
tos	e	setenta	e	nove	reais	e	vinte	centavos).	Prefeitura	da	Estância	
Turística	de	Avaré,	05	de	agosto	de	2.022	–	Regiane	de	Arruda	
Daffara	–	Secretária	Municipal	de	Assistência	e	Desenvolvimento	
Social da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO	PREGÃO	ELETRÔNICO
Roslindo	 Wilson	 Machado	 –	 Secretário	 Municipal	 de	 Saúde	 da	
Estância	Turística	de	Avaré,	 no	uso	das	atribuições	que	 lhe	 são	
conferidas	pelo	Decreto	nº	4.813/17,	conforme	o	disposto	no	artigo	
43,	VI	da	Lei	nº.	8.666/93	c/c	Lei	10.520/02	HOMOLOGA	a	empre-
sa	AVAREMED	 DISTRIBUIDORA	 DE	 MEDICAMENTOS	 EIRELI	
(itens	 01,	 02,	 06,	 07,	 23,	 38,	 45,	 60,	 72,	 77,	 82,	 101,	 107,	 115,	
119,	123,	124,	140,	155,	177,	189,	194,	218	e	224),	PORTAL	LTDA	
(itens	03,	24,	28,	56,	98,	120,	141	e	173),	COMERCIAL	CIRÚRGI-
CA	RIOCLARENSE	LTDA	(itens	04,	05,	13,	18,	19,	21,	30,	35,	46,	
49,	50,	52,	53,	55,	79,	84,	86,	104,	117,	121,	122,	135,	136,	138,	
147,	152,	166,	167,	169,	172	e	221),	FRAGNARI	DISTRIBUIDO-
RA	DE	MEDICAMENTOS	LTDA	(itens	10,	20,	37,	62,	76,	91,	100,	
109,	113,	137,	154,	217,	226	e	230),	PONTOMEDI	DISTRIUIDORA	
DE	MEDICAMENTOS	LTDA	ME	(itens	12,	43,	102,	129,	160,	219	
e	232),	 INTERLAB	FARMACÊUTICA	LTDA	(itens	15,	94,	95,	96,	
132,	211,	212	e	213),	MED	CENTER	COMERCIAL	LTDA	(itens	16,	
22,	 27,	 31,	 74,	 133,	 139,	 144,	 148	e	 191)	CIAMED	DISTRIBUI-
DORA	DE	MEDICAMENTOS	LTDA	(itens	26,	39,	40,	143,	156	e	
157),	INOVAMED	HOSPITALAR	LTDA	(36,	44,	85,	87,	92,	93,	108,	
111,	114,	153,	161,	202,	228	e	231),	TECHPHARMA	HOSPITALAR	
COMÉRCIO,	IMPORTAÇÃO	E	EXPORTAÇÃO	EIRELI	EPP	(itens	
54	e	171),	DAKFILM	COMECIAL	LTDA	(itens	58	e	175),	MERCO	
SOLUÇÕES	EM	SAÚDE	S/A	(itens	59	e	176),	AGLON	COMÉRCIO	
E	REPRESENTAÇÕES	LTDA	(itens	61	e	178),	PARTNER	FARMA	
DISTRIBUIDORA	DE	MEDICAMENTOS	LTDA	 (itens	 69,	 88,	 89,	
90,	205,	206	e	207),	ALFA	&	OMEGA	COMÉRCIO	E	SERVIÇOS	
EIRELI	ME	(itens	118,	127,	128,	130,	162,	170,	179,	186,	193,	196,	
199,	200,	201,	203,	204,	208,	209,	210,	215	e	225),	EXEMPLAR-
MED	COMÉRCIO	DE	PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA	EPP	
(itens	145,	163	e	234),	referente	ao	registro	de	preços	para	even-
tual	aquisição	futura	de	medicamentos	para	atender	o	CAPS	II	e	
CASE,	relativa	ao	Pregão	Eletrônico	nº.	071/2022	–	Processo	nº.	
128/2022.	Homologado	em:	18/07/2022.

Roslindo	Wilson	Machado	– Secretário Municipal de Saúde da 
Estância	Turística	de	Avaré,	 no	uso	das	atribuições	que	 lhe	 são	
conferidas	pelo	Decreto	Municipal	nº	4.813/17	e	conforme	o	dis-
posto	no	artigo	43,	VI	da	Lei	nº.	8.666/93	c/c	Lei	10.520/02	HO-
MOLOGA	 a	 empresa	AMC	 SAÚDE	 COMERCIAL	 HOSPITALAR	
LTDA	(itens	02,	04),	responsável	pelo	registro	de	preços	para	futura	
aquisição	de	Suplementação	e	Complemento	Alimentar	para	aten-
der	pacientes	cadastrados	no	Programa	Nutricional	do	Município	
e	CASE,	relativa	ao	Pregão	Eletrônico	nº.	075/22	–	Processo	nº.	
153/22.	Homologado	em:	02/08/2022.

Cesar	Augusto	Luciano	Franco	Morelli – Secretário Municipal 
de	Transportes	e	Serviços	da	Estância	Turística	de	Avaré,	no	uso	
das	atribuições	que	lhe	são	conferidas	pelo	Decreto	Municipal	nº	
4.813/17	e	conforme	o	disposto	no	artigo	43,	VI	da	Lei	nº.	8.666/93	
c/c	Lei	10.520/02	HOMOLOGA	as	empresas	G.	SALTON	COMÉR-
CIO	DE	ALIMENTAÇÃO	ANIMAL	LTDA	(lote	03,	04)	e	CASA	DAS	
FERRAMENTAS	VOTUPORANGA	EIRELI		(lote	01,	02),	respon-
sáveis	pelo	registro	de	preços	objetivando	futura	aquisição	de	fer-
ramentas	de	construção	–	Secretaria	de	Serviços,	relativa	ao	Pre-
gão	Eletrônico	nº.	081/22	–	Processo	nº.	162/22.	Homologado	em:	
02/08/2022.

Cesar	Augusto	Luciano	Franco	Morelli	–	Secretário	Municipal	de	
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Transportes	 e	 Serviços	 da	 Estância	 Turística	 de	Avaré,	 no	 uso	
das	atribuições	que	lhe	são	conferidas	pelo	Decreto	nº	4.813/17,	
conforme	o	disposto	no	artigo	43,	VI	da	Lei	nº.	 8.666/93	c/c	Lei	
10.520/02	HOMOLOGA	a	 empresa	PASTORE	CONSTRUÇÕES	
LTDA	ME,	referente	ao	registro	de	preços	para	eventual	aquisição	
futura	de	blocos	e	bloquetes	para	uso	na	conservação	de	vias	pú-
blicas	e	praças	e	jardins,	relativa	ao	Pregão	Eletrônico	nº.	097/2022	
–	Processo	nº.	183/2022.	Homologado	em:	02/08/2022.

HOMOLOGAÇÃO	PREGÃO	PRESENCIAL
Pregão	Presencial	nº.	021/2022	–	Processo	nº.	147/2022
Fica	HOMOLOGADO	o	Pregão	Presencial	 021/2022	 à	 empresa	
VAPT	VUPT	CAÇAMBAS	EIRELI,	referente	ao	Registro	de	Preços	
para	 locação	 futura	de	caçambas	de	04	m³	 (quatro	metros	cúbi-
cos)	para	o	 velório	e	 cemitério	municipal.	Prefeitura	da	Estância	
Turística	de	Avaré,	05	de	agosto	de	2.022	–	Cesar	Augusto	Luciano	
Franco	Morelli	–	Secretário	Municipal	de	Serviços	da	Estância	Tu-
rística de Avaré.

Pregão	Presencial	nº.	024/2022	–	Processo	nº.	158/2022
Fica	HOMOLOGADO	o	Pregão	Presencial	 024/2022	 à	 empresa	
MARISA	TEIXEIRA	DE	OLIVEIRA	VILEM	GERALDI	32146410850,	
referente	à	Contratação	de	empresa	para	fornecimento	de	profis-
sional	educador	parental	certificado	em	disciplina	positiva	para	o	
desenvolvimento	de	oficinas	para	as	 famílias	atendidas	pelos	04	
(quatro)	Centros	de	Referência	de	Assistência	Social	 (CRAS)	do	
município	de	Avaré	e	para	os	profissionais	que	atuam	no	atendi-
mento	de	crianças,	bem	como	para	o	desenvolvimento	de	oficinas	
de	habilidades	socio-emocionais	para	crianças	na	faixa	etária	de	4	
a	6	anos,	ministrada	por	profissional	de	nível	superior	capacitado	
com	experiência	nesse	trabalho.	A	empresa	deverá	dispor	de	carga	
horária	semanal	de	15	horas	para	a	execução	da	proposta	ao	longo	
de	01	(um)	ano.	Prefeitura	da	Estância	Turística	de	Avaré,	05	de	
agosto	de	2.022	–	Regiane	de	Arruda	Daffara	–	Secretária	Munici-
pal	de	Assistência	e	Desenvolvimento	Social	da	Estância	Turística	
de Avaré.

EXTRATO	ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	DE	
PREGÃO	ELETRÔNICO

Modalidade:	 Pregão	 Eletrônico	 nº.	 071/2022	 –	 Processo	 nº.	
128/2022
Órgão	Gerenciador:	Prefeitura	da	Estância	Turística	de	Avaré
Detentora:		MED	CENTER	COMERCIAL	LTDA
Valor	Global:	R$	16.332,00	(dezesseis	mil	trezentos	e	trinta	e	dois	
reais).
Detentora:	ALFA	&	OMEGA	COMÉRCIO	E	SERVIÇOS	EIRELI	ME
Valor	Global:	R$	36.622,00	(trinta	e	seis	mil	seiscentos	e	vinte	e	
dois reais).
Detentora:	MERCO	SOLUÇÕES	EM	SAÚDE	S/A
Valor	Global:	R$	71.100,00	(setenta	e	um	mil	e	cem	reais)
Detentora:	 FRAGNARI	 DISTRIBUIDORA	 DE	 MEDICAMENTOS	
LTDA
Valor	Global:	R$	48.321,50	(quarenta	e	oito	mil	trezentos	e	vinte	e	
um reais e cinquenta centavos).
Detentora:	EXEMPLARMED	COMÉRCIO	DE	PRODUTOS	HOS-
PITALARES	LTDA	EPP
Valor	Global:	R$	6.285,00	(seis	mil	duzentos	e	oitenta	e	cinco	re-
ais).
Detentora:	PONTOMEDI	DISTRIBUIDORA	DE	MEDICAMENTOS	
LTDA	ME
Valor	Global:	R$	106.276,00	(cento	e	seis	mil	duzentos	e	setenta	
e seis reais).
Detentora:	 PARTNER	 FARMA	 DISTRIBUIDORA	 DE	 MEDICA-
MENTOS	LTDA
Valor	Global:	R$	7.213,50	(sete	mil	duzentos	e	 treze	reais	e	cin-
quenta centavos).
Detentora:	 AVAREMED	 DISTRIBUIDORA	 DE	 MEDICAMENTOS	
EIRELI
Valor	Global:	R$	284.165,10	(duzentos	e	oitenta	e	quatro	mil	cento	
e	sessenta	e	cinco	reais	e	dez	centavos).
Detentora:	COMERCIAL	CIRÚRGICA	RIOCLARENSE	LTDA
Valor	Global:	R$	112.763,50	(cento	e	doze	mil	setecentos	e	sessen-
ta	e	três	reais	e	cinquenta	centavos).
Detentora:	DAKFILM	COMERCIAL	LTDA
Valor	Global:	R$	36.300,00	(trinta	e	seis	mil	e	trezentos	reais).
Detentora:	TECHPHARMA	HOSPITALAR	COMÉRCIO,	IMPORTA-
ÇÃO	E	EXPORTAÇÃO	EIRELI	EPP
Valor	Global:	R$	20.215,00	(vinte	mil	duzentos	e	quinze	reais).
Detentora:	AGLON	COMÉRCIO	E	REPRESENTAÇÕES	LTDA
Valor	Global:	R$	13.600,00	(treze	mil	e	seiscentos	reais).
Detentora:	CIAMED	DISTRIBUIDORA	DE	MEDICAMENTOS	LTDA

Valor	Global:	R$	107.700,00	(cento	e	sete	mil	e	setecentos	reais).
Detentora:	INOVAMED	HOSPITALAR	LTDA
Valor	Global:	R$	51.765,00	(cinquenta	e	um	mil	setecentos	e	ses-
senta e cinco reais).
Detentora:	INTERLAB	FARMACÊUTICA	LTDA
Valor	Global:	R$	208.325,00	(duzentos	e	oito	mil	trezentos	e	vinte	
e cinco reais).
Detentora:	PORTAL	LTDA
Valor	Global:	R$	68.297,50	(sessenta	e	oito	mil	duzentos	e	noventa	
e sete reais e cinquenta centavos).
Objeto:	registro	de	preços	para	eventual	aquisição	futura	de	medi-
camentos	para	atender	o	CAPS	II	e	CASE.
Data	da	Assinatura	da	Ata	de	Registro	de	Preços:	18/07/2022

Modalidade:	Pregão	Eletrônico	nº	075/22	–	Processo	nº.	153/22
Órgão	Gerenciador:	Prefeitura	da	Estância	Turística	de	Avaré
Detentora:	AMC	SAÚDE	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTDA
Objeto:	Registro	de	Preços	para	futura	aquisição	de	Suplementa-
ção	e	Complemento	Alimentar	para	atender	pacientes	cadastrados	
no	Programa	Nutricional	do	Município	e	CASE
Valor	Global:	R$	57.525,00	(cinquenta	e	sete	mil,	quinhentos	e	vin-
te e cinco reais)
Data	da	Assinatura	da	Ata	de	Registro:	02/08/2022

Modalidade:	Pregão	Eletrônico	nº	081/22	–	Processo	nº.	162/22
Órgão	Gerenciador:	Prefeitura	da	Estância	Turística	de	Avaré
Detentora:	G.	SALTON	COMÉRCIO	DE	ALIMENTAÇÃO	ANIMAL	
LTDA
Valor	Global:	R$	52.377,00	(cinquenta	e	dois	mil,	 trezentos	e	se-
tenta e sete reais)
Detentora:	CASA	DAS	FERRAMENTAS	VOTUPORANGA	EIRELI	
Valor	Global:	R$	103.774,38	(cento	e	três	mil,	setecentos	e	setenta	
e quatro reais e trinta e oito centavos)
Objeto:	Registro	de	Preços	para	futura	aquisição	de	ferramentas	de	
construção	–	Secretaria	de	Serviços
Data	da	Assinatura	da	Ata	de	Registro:	02/08/2022

Modalidade:	 Pregão	 Eletrônico	 nº.	 097/2022	 –	 Processo	 nº.	
183/2022
Órgão	Gerenciador:	Prefeitura	da	Estância	Turística	de	Avaré
Detentora:	PASTORE	CONSTRUÇÕES	LTDA	ME
Valor	Global:	R$	467.480,00	(quatrocentos	e	sessenta	e	sete	mil	
quatrocentos e oitenta reais)
Objeto:	registro	de	preços	para	eventual	aquisição	futura	de	blocos	
e	bloquetes	para	uso	na	conservação	de	vias	públicas	e	praças	e	
jardins.
Data	da	Assinatura	da	Ata	de	Registro	de	Preços:	02/08/2022

EXTRATO	DE	CONTRATO	DE	PREGÃO	
PRESENCIAL

Modalidade:	 Pregão	 Presencial	 nº.	 021/2022	 –	 Processo	 nº.	
147/2022
Contratante:	Prefeitura	da	Estância	Turística	de	Avaré
Contratada:	VAPT	VUPT	CAÇAMBAS	EIRELI
Objeto:	Registro	de	Preços	para	 locação	 futura	de	caçambas	de	
04	m³	(quatro	metros	cúbicos)	para	o	velório	e	cemitério	municipal
Valor:	R$	60.000,00	(sessenta	mil	reais)
Data	da	Assinatura	do	Contrato:	05/08/2.022
Modalidade:	 Pregão	 Presencial	 nº.	 024/2022	 –	 Processo	 nº.	
158/2022
Contratante:	Prefeitura	da	Estância	Turística	de	Avaré
Contratada:	MARISA	TEIXEIRA	DE	OLIVEIRA	VILEM	GERALDI	
32146410850
Objeto:	Contratação	de	empresa	para	fornecimento	de	profissional	
educador	parental	certificado	em	disciplina	positiva	para	o	desen-
volvimento	de	oficinas	para	as	famílias	atendidas	pelos	04	(quatro)	
Centros	de	Referência	 de	Assistência	Social	 (CRAS)	do	municí-
pio	 de	Avaré	 e	 para	 os	 profissionais	 que	atuam	no	atendimento	
de	crianças,	bem	como	para	o	desenvolvimento	de	oficinas	de	ha-
bilidades	socio-emocionais	para	crianças	na	faixa	etária	de	4	a	6	
anos,	ministrada	por	profissional	de	nível	superior	capacitado	com	
experiência	nesse	trabalho.	A	empresa	deverá	dispor	de	carga	ho-
rária	semanal	de	15	horas	para	a	execução	da	proposta	ao	longo	
de 01 (um) ano
Valor:	R$	28.579,20	(vinte	e	oito	mil,	quinhentos	e	setenta	e	nove	
reais e vinte centavos)
Data	da	Assinatura	do	Contrato:	05/08/2.022.

TERMO	DE	ALTERAÇÃO	CONTRATUAL
CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	Nº	016/18	–	PROCESSO	Nº	348/18	
(Contrato	n°	017/19)
Considerando	 a	 Comunicação	 Interna	 n°	 684422,	 encaminhada	

pela	Secretaria	Municipal	de	Meio	Ambiente,	a	qual	traz	justificativa	
do	Secretário,	e	informando	o	recebimento	por	parte	do	Município	
de	recurso	federal	da	Compensação	Financeira	de	Recursos	Hídri-
cos	bem	como	do	Fundo	Especial	do	Petróleo,	sendo	necessário	
portanto	a	alteração	no	Termo	de	Prorrogação	n°	167/2022,	refe-
rente	ao	contrato,	conforme	segue:
ONDE	SE	LIA:
CLÁUSULA	TERCEIRA	–	DA	DOTAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA
2.1. (…)
12.2.3.3.90.39.00.15.452.5001.2164.1363	–	R$	4.364.424,44	(qua-
tro	milhões,	trezentos	e	sessenta	e	quatro	mil	e	quatrocentos	e	vin-
te e quatro reais e quarenta e quatro centavos);(…)
AGORA	LEIA-SE:
CLÁUSULA	TERCEIRA	–	DA	DOTAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA
2.1. (…)
12.02.01.15.452.5001.2164.3.3.90.39.00.1363	–	R$	1.861.055,41	
(hum	milhão	oitocentos	e	sessenta	e	um	mil	e	cinquenta	e	cinco	
reais e quarenta e um centavos);
12.02.01.15.452.5001.2164.3.3.90.39.00.2979	–	R$	1.557.865,67	
(hum	milhão,	quinhentos	e	cinquenta	e	sete	mil,	oitocentos	e	ses-
senta e cinco reais e sessenta e sete centavos);
12.02.01.15.452.5001.2164.3.3.90.39.00.2980	 –	 R$	 295.503,36	
(duzentos	e	noventa	e	cinco	mil,	quinhentos	e	três	reais	e	trinta	e	
seis centavos);
12.02.01.15.452.5001.2164.3.3.90.39.00.2994	 –	 R$	 650.000,00	
(seiscentos e cinquenta mil reais);
(…)
Ficam	ratificados	os	demais	termos	do	referido	Contrato.

DISPENSA	DE	LICITAÇÃO	N°	062/13	–	PROCESSO	N°	163/13	
(Contrato	n°	117/13)
CONSIDERANDO	e-mail	enviado	pelo	procurador,	no	qual	informa	
o	falecimento	de	um	dos	proprietários,	o	senhor	ARÃO	OTAINI,	e	
solicita	que	todas	os	atos	relacionados	ao	processo	sejam	realiza-
dos	somente	em	nome	da	senhora	YOSIE	OTANI,	portanto	os	atos	
praticados por este setor e assinados pelo Secretário, deverão ser 
alterados	da	seguinte	maneira:
Onde se lia:
(…)	PREÂMBULO
os	signatários	deste	instrumento	de	locação	imobiliária,	de	um	lado	
o	senhor	ARÃO	OTANI,	portador	da	cédula	de	 identidade	RG	nº	
4.178.066	e	inscrito	no	CPF/MF	nº	013.719.758-68	e	YOSIE	OTA-
NI,	portadora	da	cédula	de	identidade	RG	nº	8.493.271-5	e	inscrita	
no	CPF/MF	nº	033.399.138-97	(…)
Agora	se	leia:
(…)	PREÂMBULO
os	signatários	deste	instrumento	de	locação	imobiliária,	de	um	lado	
a	senhora	YOSIE	OTANI,	portadora	da	cédula	de	identidade	RG	nº	
8.493.271-5	e	inscrita	no	CPF/MF	nº	033.399.138-97	(…)
Ficam	ratificados	os	demais	termos	do	referido	Contrato.

DISPENSA	DE	 LICITAÇÃO	N°009/18	 –	 PROCESSO	N°	 073/18	
(Contrato	n°	049/18)
CONSIDERANDO	e-mail	enviado	pelo	procurador,	no	qual	informa	
o	falecimento	de	um	dos	proprietários,	o	senhor	ARÃO	OTAINI,	e	
solicita	que	todas	os	atos	relacionados	ao	processo	sejam	realiza-
dos	somente	em	nome	da	senhora	YOSIE	OTANI,	portanto	os	atos	
praticados por este setor e assinados pelo Secretário, deverão ser 
alterados	da	seguinte	maneira:
Onde se lia:
(…)	PREÂMBULO
os	signatários	deste	instrumento	de	locação	imobiliária,	de	um	lado	
o	senhor	ARÃO	OTANI,	portador	da	cédula	de	 identidade	RG	nº	
4.178.066	e	inscrito	no	CPF/MF	nº	013.719.758-68	e	YOSIE	OTA-
NI,	portadora	da	cédula	de	identidade	RG	nº	8.493.271-5	e	inscrita	
no	CPF/MF	nº	033.399.138-97	(…)
Agora	se	leia:
(…)	PREÂMBULO
os	signatários	deste	instrumento	de	locação	imobiliária,	de	um	lado	
a	senhora	YOSIE	OTANI,	portadora	da	cédula	de	identidade	RG	nº	
8.493.271-5	e	inscrita	no	CPF/MF	nº	033.399.138-97	(…)
Ficam	ratificados	os	demais	termos	do	referido	Contrato.

TERMO	DE	PRORROGAÇÃO
Fica	PRORROGADO	o	contrato	na	modalidade	INEXIGIBILIDADE	
N°	008/2021	–	PROCESSO	N°	353/2021	(Contrato	n°	179/2021),	
que	faz	entre	si	a	Prefeitura	da	Estância	Turística	de	Avaré	e	a	em-
presa	BASS	TECH	COMÉRCIO	E	SERVIÇOS	EM	ELEVADORES	
LTDA,	objetivando	a	prestação	de	serviços	de	manutenção	correti-
va	no	elevador	do	Centro	de	Saúde,	com	prorrogação	do	prazo	de	
vigência	contratual	até	09	de	setembro	de	2.023,	no	valor	global	de	
R$	4.200,00	(quatro	mil	e	duzentos	reais).	Roslindo	Wilson	Macha-
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do – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica	 PRORROGADO	 o	 contrato	 na	modalidade	 PREGÃO	 ELE-
TRÔNICO	 Nº	 103/21	 –	 PROCESSO	 N°	 176/21	 (Contrato	 n°	
136/21),	que	faz	entre	si	a	Prefeitura	da	Estância	Turística	de	Avaré	
e	a	empresa	WHITE	MARTINS	GASES	INDUSTRIAIS	LTDA,	ob-
jetivando	a	prestação	de	serviços	de	locação	e	recargas	de	gases	
medicinais,	com	prorrogação	do	prazo	de	vigência	contratual	até	
06	de	 janeiro	de	2.023,	no	valor	de	R$	1.869.234,53	(um	milhão	
oitocentos	e	sessenta	e	nove	mil,	duzentos	e	trinta	e	quatro	reais	e	
cinquenta	e	três	centavos).	Roslindo	Wilson	Machado	–	Secretário	
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO	DE	RESCISÃO
Fica	 RESCINDIDO	 UNILATERALMENTE	 o	 Contrato	 n°	 524/18,	
referente	a	CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	N°	014/18	–	PROCESSO	
Nº	298/18,	que	objetiva	a	concessão	para	uso	e	exploração	remu-
nerada	do	Restaurante	e	Conveniência	do	Camping	Municipal,	de	
acordo	com	o	artigo	78,	 inciso	X,	da	Lei	8.666/93.	Assinatura	do	
Termo de Rescisão em: 01/08/2.022.

TERMO	DE	REEQUILÍBRIO
CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	N°	016/21	–	PROCESSO	N°	417/21	
(Contrato	 n°	 256/21)	 fica	 reequilibrado	 o	 valor	 de	 R$	 37.416,27	
(trinta	e	sete	mil,	quatrocentos	e	dezesseis	reais	e	vinte	e	sete	cen-
tavos),	 com	a	empresa	TMK	ENGENHARIA	S.A,	 que	 tem	como	
objeto	a	contratação	de	empresa	especializada	para	pavimentação	
asfáltica	da	Avenida	Donginha	Mercadante	–	Avaré/SP.	Assinatura	
do	Termo	de	Reequilíbrio:	02/08/2.022.

CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	N°	017/21	–	PROCESSO	N°	418/21	
(Contrato	n°	014/22)	fica	reequilibrado	o	valor	de	R$	28.674,84	(vin-
te e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro 
centavos),	com	a	empresa	TMK	ENGENHARIA	S.A,	que	tem	como	
objeto	a	contratação	de	empresa	especializada	para	pavimentação	
asfáltica	da	Avenida	Getúlio	Vargas	–	Avaré/SP.	Assinatura	do	Ter-
mo	de	Reequilíbrio:	02/08/2.022.

CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	N°	018/21	–	PROCESSO	N°	419/21	
(Contrato	 n°	 255/21)	 fica	 reequilibrado	 o	 valor	 de	 R$	 45.084,21	
(quarenta e cinco mil, oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), 
com	a	empresa	TMK	ENGENHARIA	S.A,	que	tem	como	objeto	a	
contratação	de	empresa	especializada	para	pavimentação	asfálti-
ca	da	Avenida	Getúlio	Vargas	–	Avaré/SP.	Assinatura	do	Termo	de	
Reequilíbrio:	02/08/2.022.

TERMO	DE	REVOGAÇÃO
Ficam	REVOGADOS	os	Itens	08,	09,	11,	14,	17,	25,	29,	32,	33,	34,	
41,	42,	47,	48,	51,	57,	63,	64,	65,	66,	67,	68,	70,	71,	73,	75,	78,	80,	
81,	83,	97,	99,	103,	105,	106,	110,	112,	116,	125,	126,	131,	134,	
142,	146,	149,	150,	151,	158,	159,	164,	165,	168,	174,	180,	181,	
182,	183,	184,	185,	187,	188,	190,	192,	195,	197,	198,	214,	216,	
220,	222,	223,	227,	229	e	233	da	 licitação	na	modalidade	PRE-
GÃO	ELETRÔNICO	Nº.	 071/2022	 –	 PROCESSO	Nº.	 128/2022,	
objetivando	o	registro	de	preços	para	eventual	aquisição	futura	de	
medicamentos	para	atender	o	CAPS	II	e	CASE,	conforme	precei-
tua	o	artigo	49,	primeira	parte	da	Lei	8.666/93	c/c	a	Súmula	473	do	
Supremo	Tribunal	Federal.	Revogada	em:	 18/07/2.022.	Roslindo	
Wilson	Machado	–	Secretário	Municipal	de	Saúde.

Ficam	REVOGADOS	os	 lotes	04,	 15,	 16,	 17	do	PREGÃO	ELE-
TRÔNICO	 Nº.	 074/22	 –	 PROCESSO	 Nº.	 150/22,	 objetivando	
Registro	de	Preços	para	eventual	contratação	futura	de	empresa	
para	efetuar	mão	de	obra	de	manutenção	preventiva	e	corretiva	
mecânica	dos	veículos	pertencentes	à	Frota	Municipal,	conforme	
preceitua	o	artigo	49,	primeira	parte	da	Lei	8.666/93	c/c	a	Súmu-
la	473	do	Supremo	Tribunal	Federal.	Revogada	em:	02/08/2022.	
Cesar	Augusto	Luciano	Franco	Morelli	–	Secretário	Municipal	de	
Transportes	e	Serviços.

Ficam	REVOGADOS	os	 itens	01	e	03	do	PREGÃO	ELETRÔNI-
CO	Nº.	075/22	–	PROCESSO	Nº.	153/22,	objetivando	Registro	de	
Preços	para	 futura	aquisição	de	Suplementação	e	Complemento	
Alimentar	 para	 atender	 pacientes	 cadastrados	 no	Programa	Nu-
tricional	do	Município	e	CASE,	conforme	preceitua	o	artigo	49,	pri-
meira	parte	da	Lei	8.666/93	c/c	a	Súmula	473	do	Supremo	Tribunal	
Federal.	Revogada	em:	01/08/2022.	Roslindo	Wilson	Machado	–	
Secretário Municipal de Saúde.

INEDITORIAIS

COMUNICADOS	DA	VIGILÂNCIA	SANITÁRIA
	MUNICIPAL	DE	AVARÉ

1.	COMUNICADO	-	ARQUIVAMENTO	DO	PROCESSO	DE	TER-
MO	DE	COLHEITA	DE	AMOSTRA	TCA	Nº	033
PRONAMA	/	PROMAC	–	Programas	Nacionais	de	Monitoramento	
de Alimentos 2021 - 2º Semestre 2021
TCA	nº	033	de	10/11/2021	–	Processo	/	protocolo	nº	2375/21
Procedimentos	conclusos	em	28/07/2022
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ESPORTE

Atletas de Avaré conquistam 
medalhas em competições de judô
Competidores da Associação de Judô Yama Arashi contam com apoio do município

Atletas da Asso-
ciação de Judô Yama 
Arashi conquistaram 
nove medalhas em 
competições realizadas 
recentemente em São 

Paulo e no Rio de Janei-
ro (confira os detalhes 
abaixo). 

Os esportistas que 
representam a Estância 
Turística de Avaré têm 

apoio da Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer.  

Os avareenses con-
quistaram 2 medalhas 

de prata e 3 de bronze 
no 71º Torneio Budokan 
que ocorreu no domin-
go, 31 de julho, em São 
Bernardo do Campo. 

Considerado um 
dos mais tradicionais 
do país, o evento reu-
niu aproximadamente 
mil competidores. 

Eles também tive-
ram destaque na 16ª 
Copa Rio Internacional 
de Judô promovida na 
capital carioca entre 22 
e 24 de julho.

Além de 2 medalhas 
de ouro, o grupo trouxe 
pra casa 2 medalhas de 
bronze. 

A Secretaria Muni-
cipal de Esporte come-
morou o feito. “Gosta-
ríamos de parabenizar 
a equipe por levar o 

nome de Avaré país afo-
ra”. Confira o resultado 
individual abaixo. 

71º Budokan 
Marcos Vinícius Lou-

renço Iwamoto: pra-
ta na categoria Senior 
Meio-Pesado

José Eduardo Costa 
e Silva Fernandes: pra-
ta na categoria Dangai 
Verde Meio Pesado 

Ana Beatriz Pedroso 
Zevola: bronze na cate-
goria Sub-15 Médio 

Rodrigo Tadeu Gre-
gório: bronze na cate-
goria Master A Leve

Pedro Gonçalves Ja-
cob da Rocha: bronze 
na categoria Dangai 
Verde Leve 

16ª Copa Rio 
Internacional

Alexandre Faustino: 

ouro na categoria Vete-
rano M5 -90 Kg

Kauã Gonçalves dos 
Reis: ouro na categoria 
Judô Para Todos (atle-
tas com deficiência) 

Vitor Yuki Nishikawa 
Fukuyama: bronze no 
Sub 18 -55 Kg 

Marcelo Lira: bronze 
na categoria classe Ve-
terano M3 +100 kg

Os atletas Marcos 
Vinicius Lourenço Iwa-
moto (Sênior 100 kg), 
José Eduardo Costa e 
Silva Fernandes (Sênior 
100 kg), Nicolas Vinícius 
Spiasse de Arruda (Sub 
11 -34 kg) e Hélio Maciel 
de Arruda Junior (Vetera-
nos M 4 -81 Kg) também 
competiram e fizeram 
bons combates, mas não 
conquistaram medalhas.

AGRICULTURA

Operação Corta-fogo em área rural é tema de treinamento
Iniciativa é uma parceria entre Corpo de Bombeiros e 
Prefeitura de Avaré

O Corpo de Bom-
beiros de Avaré vai 
ministrar na quinta-
-feira, 11, um treina-
mento sobre Opera-
ção Corta-Fogo em 
áreas rurais.

A iniciativa é uma 
parceria com a Prefei-

tura da Estância Turís-
tica de Avaré, por meio 
da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e 
Abastecimento.

O objetivo é capaci-
tar proprietários rurais, 
minimizando riscos e 
prejuízos no período 

mais seco do ano.
O treinamento será 

ministrado no bata-
lhão dos Bombeiros 
das 8 às 12 horas. O 
endereço é Avenida 
Mário Covas, nº 404.

Inscrição
As vagas são limi-

tadas. Os interessados 
devem se dirigir à sede 
da pasta que fica no 
Centro Administrativo.

O endereço é Rua 
Rio Grande do Sul, nº 
1810. Outras informa-
ções pelo telefone (14) 
3711-2578.


