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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais

Decretos

Decreto nº 6.340, de 11 de junho de 2021.
(Dispõe sobre autorização para 
construção de Linha de Distribuição 
de Energia Elétrica.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito 
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei e,

Considerando a requisição da Cooperativa de 
Eletrificação Rural de Itaí-Paranapanema-Avaré Ltda - 
“CERIPA”;

Considerando a solicitação emitida pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Transportes e encaminhada 
a Secretaria de Gabinete através da Comunicação Interna 
nº 624182;

Decreta:

Art. 1º – Fica Autorizada a construção de linha para 
distribuição de Energia Elétrica pela Cooperativa de 
Eletrificação Rural de Itaí – Paranapanema – Avaré Ltda 
– “CERIPA”, classe 15 KV, com extensão de 1.065,00 
metros, margeando a estrada vicinal asfaltada da AVR 
030, com início junto ao acesso para a Fazenda Aurora, 
de propriedade do Sr. Milton Bertolacini.

Art. 2º – A Cooperativa de Eletrificação Rural de 
Itaí – Paranapanema – Avaré Ltda – “CERIPA”, deverá 
ser responsável por toda a execução dos serviços de 
acordo com as normas técnicas, respeitando as faixas de 
rolamento e acostamento de acordo com o tipo de via, 
conforme manual básico de estradas e rodovias vicinais 
do DER/SP, ficando a seu cargo o material e a mão de 
obra, no mesmo padrão existente;

§ 1º. – A CERIPA deverá proceder toda sinalização ao 
tráfego de veículos e pedestres no local.

§ 2º. – Fica vedada a utilização de vias públicas.

Art. 3º – O Projeto de execução da obra é parte 
integrante deste Decreto.

§ 1º. – Em caso de execução em desacordo com o 

projeto, toda a adequação será por conta da CERIPA.

Art. 4º - O prazo para conclusão das obras é de 150 
dias após a publicação deste Decreto.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de 
junho de 2021.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO
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Decreto n.º 6.163, de 21 de Janeiro de 2021. 

 
(Autoriza Planos de Loteamento e Arruamento, e 
dá outras providências) 

 
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE Prefeito da Estância Turística 

de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
 

DECRETA:- 
 
Art. 1º. Ficam autorizados os Planos de Loteamento e Arruamento de uma área 

de terras de 140.742,92 m2, denominado “RESIDENCIAL VILA SUÍÇA”, devidamente 
aprovado, conforme certificado GRAPROHAB Nº 304/2019, de 13 de agosto de 2019, situado 
nesta cidade, conforme segue: 

 
MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DE PARCELAMENTO DO 

EMPREENDIMENTO 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 
 
NOME OFICIAL DO EMPREENDIMENTO: RESIDENCIAL VILA SUÍÇA 
MUNICÍPIO: AVARÉ - SP 
PROPRIETÁRIO: FRANCISCO SCHEUBER BRANTES 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHARIA CIVIL – GILBERTO JOSÉ PASCOTO  
ÁREA DA GLEBA: 140.742,92 m2 
ENDEREÇO DA GLEBA: ESTRADA MUNICIPAL AVR-248 – AVARÉ/SP 
DISTÂNCIA DO CENTRO AO MUNICÍPIO: 3.600 (três mil e seiscentos) metros 
ACESSO PRINCIPAL: ESTRADA MUNICIPAL AVR-248 – AVARÉ/SP 
 
II – DESCRIÇÃO DA GLEBA  
 
-Vulneráveis: não há  
-Valor paisagístico natural: não há 
-Corpos d’água: não há  
-Vales secos e linhas de drenagem natural: não há  
-Declividade predominante: 3,61% 
-Rodovias: não há 
-Ferrovias: não há 
-Adutora: não há 
-Interceptores/emissários: não há 
-Rede de água: não há 
-Rede de Esgoto: não há  
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-Guia e sarjeta: não há 
-Asfalto: não há 
-Energia Elétrica: não há 
-Usos anteriores: pastagens  
-Construções existentes (demolir): não há  
 
OBS: O loteamento ocupará a área total da gleba. 
 
III – CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO 
 
Justificativa do tipo de uso: Loteamento residencial 
 
- Distribuição dos lotes por tipo de uso: Residencial e Comercial 
 
QUADRO 1 – NATUREZA DO LOTEAMENTO 
 
Lotes  Número  Área (m²) % 
Lotes Residenciais  192 71.824,57 94,53 
Lotes Comerciais/Residenciais 11 4.155,55 5,47 
Total 203 75.980,12 100,00 
 
- Distribuição de lotes por tipo de uso 
 
QUADRO 2 – ESPECIFICAÇÕES  
 
Especificações  Áreas (m²) % 
1. Área dos Lotes (n=203) 75.980,12 53,99 
2. Total de Áreas Públicas 64.762,80 46,01 
2.1. Sistema Viário 29.276,55 20,80 
2.2. Área Institucional (equipamento urbano e 
comunitário) 

7.337,67 5,21 

2.3. Espaços Livres de uso Público  28.148,58 20,00 
2.3.1. Sistema de Lazer  7.133,64 5,07 
2.3.2. Áreas Verdes  21.014,94 14,93 
3. Total 140.742,92 100 
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IV – ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO  
 
- Justificativa: 
O sistema viário foi projetado conforme a Certidão de Diretrizes da Prefeitura Municipal, 
exigências ambientais e sanitárias e as disposições da Lei Federal n°6.766/79 (lei federal 
n°9.785/99) e Lei Estadual n°13.069. 
 
QUADRO 5  
 
Identificação das 
Vias 

Largura do Leito 
Carroçável 

Largura do 
Passeio (m) 

% de Inclinação  Revestimento 

Rua 01 8,00 m 3,00 m 1,30; 1,30; 3,20; 
4,90 

Asfáltica (CBUQ) 

Rua 02 8,00 m 3,00 m 2,00; 1,40; 3,00; 
4,60 

Asfáltica (CBUQ) 

 
Rua 03 

 
8,00 m 

 
3,00 m 

1,40; trecho 1 
curva A 1,20; 
trecho 2 curva A 
0,80; 1,40 

Asfáltica (CBUQ) 

 
Rua 04 

 
8,00 m 

 
3,00 m 

0,50; trecho 1 
curva B 1,10; 
trecho 2 curva B 
0,80; 0,50 

Asfáltica (CBUQ) 

 
Rua 05 

 
8,00 m 

 
3,00 m 

0,50; trecho 1 
curva C 1,30; 
trecho 2 curva C 
1,10; 0,50 

Asfáltica (CBUQ) 

Rua 06 8,00 m 3,00 m 1,50; 1,50; 1,50 Asfáltica (CBUQ) 
 
 
V – INFRAESTRUTURA  
 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL: Será implantada pelo proprietário (Sabesp 
– Concessionária). 
 
REDE DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS: Será implantada pelo proprietário (Sabesp 
– Concessionária). 
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REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: Será implantada pelo proprietário 
(Fornecimento CPFL Paulista – Concessionária). 
 
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL: Galeria de águas pluviais, será implantada pelo 
proprietário. 
 
 
SISTEMA DE COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO: Será coletado pela Prefeitura Municipal 
de Avaré diariamente, e seu destino será dado pela Prefeitura, conforme certidão expedida pela 
mesma. 
 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Será implantada pelo proprietário. 
 
ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS: Será implantada pelo proprietário. 
 
 
VI – MEMORIAL DESCRITIVO DAS QUADRAS E LOTES 
 
DESCRIÇÃO DOS PERÍMETROS 
 
QUADRA 1 
 

ÁREA INSTITUCIONAL:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de área institucional 
do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de 
Avaré, circunscrição única, com área de 7.337,67 metros quadrados, localizado na Rua Genebra (antiga 
Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,03 metros em curva na confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde mais 128,51 metros em reta de 
frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) e mais 14,14 metros em curva na confluência da Rua Genebra 
(antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem da Rua Genebra (antiga Rua 
01) o olha mede 26,36 metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03), do lado esquerdo mede 
45,78 metros confrontando com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde, nos fundos mede em 07 
seguimentos de reta, sendo: 27,31 metros mais 30,99 metros mais 21,64 metros mais 20,76 metros mais 
24,14 metros mais 23,56 metros e mais 10,71 metros, confrontando com o Remanescente B da Área “C” da 
Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. 
 
QUADRA 2 
 

LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 2 do loteamento 
denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 504,55 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra 
(antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,32 metros em reta de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 14,14 metros em curva na 
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem 
da Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 36,81 metros, confrontando com o Lote 02, do lado esquerdo 
mede 27,07 metros confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03), nos fundos mede 14,34 metros, 
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confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 
74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 02 da Quadra 2 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 464,13 metros quadrados, localizado à 14,32 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 37,45 metros, confrontando com o Lote 03, do lado esquerdo mede 36,81 metros, 
confrontando com o Lote 01, nos fundos mede 12,52 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 03 da Quadra 2 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 472,13 metros quadrados, localizado à 26,82 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 38,09 metros, confrontando com o Lote 04, do lado esquerdo mede 37,45 metros, 
confrontando com o Lote 02, nos fundos mede 12,52 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 04 da Quadra 2 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 480,11 metros quadrados, localizado à 39,32 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 38,73 metros, confrontando com o Lote 05, do lado esquerdo mede 38,09 metros, 
confrontando com o Lote 03, nos fundos mede em 02 seguimentos de reta, sendo: 10,68 metros mais 1,83 
metros, confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim 
(matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 05 da Quadra 2 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 488,13 metros quadrados, localizado à 51,82 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 39,37 metros, confrontando com o Lote 06, do lado esquerdo mede 38,73 metros, 
confrontando com o Lote 04, nos fundos mede 12,52 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 06 da Quadra 2 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
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circunscrição única, com área de 496,31 metros quadrados, localizado à 64,32 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 40,04 metros, confrontando com o Lote 07, do lado esquerdo mede 39,37 metros, 
confrontando com o Lote 05, nos fundos mede 12,52 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 07 da Quadra 2 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 504,29 metros quadrados, localizado à 76,82 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 40,49 metros, confrontando com o Lote 08, do lado esquerdo mede 40,04 metros, 
confrontando com o Lote 06, nos fundos mede em 02 seguimentos de reta, sendo: 9,32 metros mais 3,19 
metros, confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim 
(matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 08 da Quadra 2 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 505,25 metros quadrados, localizado à 89,32 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 40,35 metros, confrontando com o Lote 09, do lado esquerdo mede 40,49 metros, 
confrontando com o Lote 07, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 09 da Quadra 2 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 503,44 metros quadrados, localizado à 101,82 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 40,20 metros, confrontando com o Lote 10, do lado esquerdo mede 40,35 metros, 
confrontando com o Lote 08, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 10 da Quadra 2 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 501,63 metros quadrados, localizado à 114,32 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 40,06 metros, confrontando com o Lote 11, do lado esquerdo mede 40,20 metros, 
confrontando com o Lote 09, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
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“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 11 da Quadra 2 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 499,75 metros quadrados, localizado à 126,82 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 39,90 metros, confrontando com o Lote 12, do lado esquerdo mede 40,06 metros, 
confrontando com o Lote 10, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 12 da Quadra 2 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 497,81 metros quadrados, localizado à 139,32 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 39,75 metros, confrontando com o Lote 13, do lado esquerdo mede 39,90 metros, 
confrontando com o Lote 11, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 13 da Quadra 2 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 496,06 metros quadrados, localizado à 151,82 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 39,62 metros, confrontando com o Lote 14, do lado esquerdo mede 39,75 metros, 
confrontando com o Lote 12, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 2 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 550,84 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra 
(antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,37 metros em reta de frente para Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 14,14 metros em curva na 
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 30,45 metros, confrontando com Rua Sarnen (antiga Rua 04), do 
lado esquerdo mede 39,62 metros, confrontando com o Lote 13, nos fundos mede 14,37 metros, 
confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 
74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
QUADRA 3 
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LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 531,52 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra 
(antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 14,14 metros em curva na confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da Rua Genebra 
(antiga Rua 01) o olha mede 39,13 metros, confrontando com o Lote 02, do lado esquerdo mede 30,29 
metros confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), nos fundos mede 14,00 metros, confrontando com 
o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 02 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 506,33 metros quadrados, localizado à 14,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 38,46 metros, confrontando com o Lote 03, do lado esquerdo mede 39,13 metros, 
confrontando com o Lote 01, nos fundos mede em 02 seguimentos de reta, sendo: 7,88 metros mais 5,15 
metros, confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim 
(matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 03 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 453,42 metros quadrados, localizado à 27,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 37,11 metros, confrontando com o Lote 04, do lado esquerdo mede 38,46 metros, 
confrontando com o Lote 02, nos fundos mede 12,07 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 04 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 437,22 metros quadrados, localizado à 39,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 35,76 metros, confrontando com o Lote 05, do lado esquerdo mede 37,11 metros, 
confrontando com o Lote 03, nos fundos mede 12,07 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 05 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 421,02 metros quadrados, localizado à 51,00 metros da confluência da 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

14

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 14 de junho de 2021 Ano V | Edição nº 983

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

9 
 

Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 34,41 metros, confrontando com o Lote 06, do lado esquerdo mede 35,76 metros, 
confrontando com o Lote 04, nos fundos mede 12,07 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 06 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 404,88 metros quadrados, localizado à 63,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 33,07 metros, confrontando com o Lote 07, do lado esquerdo mede 34,41 metros, 
confrontando com o Lote 05, nos fundos mede 12,07 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 07 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 388,74 metros quadrados, localizado à 75,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 31,72 metros, confrontando com o Lote 08, do lado esquerdo mede 33,07 metros, 
confrontando com o Lote 06, nos fundos mede 12,07 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 08 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 380,95 metros quadrados, localizado à 87,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 31,96 metros, confrontando com o Lote 09, do lado esquerdo mede 31,72 metros, 
confrontando com o Lote 07, nos fundos mede em 02 seguimentos de reta, sendo: 1,42 metros mais 10,59 
metros, confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim 
(matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 09 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 382,57 metros quadrados, localizado à 99,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 31,69 metros, confrontando com o Lote 10, do lado esquerdo mede 31,96 metros, 
confrontando com o Lote 08, nos fundos mede em 03 seguimentos de reta, sendo: 0,70 metros mais 8,97 
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metros e mais 2,33 metros, confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda 
Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 10 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 376,02 metros quadrados, localizado à 111,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 30,98 metros, confrontando com o Lote 11, do lado esquerdo mede 31,69 metros, 
confrontando com o Lote 09, nos fundos mede 12,02 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 11 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 367,50 metros quadrados, localizado à 123,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 30,27 metros, confrontando com o Lote 12, do lado esquerdo mede 30,98 metros, 
confrontando com o Lote 10, nos fundos mede 12,02 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 12 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 359,04 metros quadrados, localizado à 135,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 29,57 metros, confrontando com o Lote 13, do lado esquerdo mede 30,27 metros, 
confrontando com o Lote 11, nos fundos mede 12,02 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 13 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 379,40 metros quadrados, localizado à 147,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 28,80 metros, confrontando com o Lote 14, do lado esquerdo mede 29,57 metros, 
confrontando com o Lote 12, nos fundos mede 13,02 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 3 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
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circunscrição única, com área de 380,06 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra 
(antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,00 metros em reta de frente para Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 14,14 metros em curva na 
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem 
da Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 18,98 metros, confrontando com Rua Basiléia (antiga Rua 
05), do lado esquerdo mede 28,80 metros, confrontando com o Lote 13, nos fundos mede 14,02  metros, 
confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 
74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 
 
 
QUADRA 4 

 
LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 328,00 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra 
(antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
3,50 metros em reta de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 13,63 metros em curva na 
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem 
da Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 26,87 metros, confrontando com o Lote 02, do lado esquerdo 
mede 18,44 metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), nos fundos mede 13,53 metros, 
confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 
74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 02 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 322,26 metros quadrados, localizado à 12,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,84 metros, confrontando com o Lote 03, do lado esquerdo mede 26,87 metros, 
confrontando com o Lote 01, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 03 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 321,90 metros quadrados, localizado à 24,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,81 metros, confrontando com o Lote 04, do lado esquerdo mede 26,84 metros, 
confrontando com o Lote 02, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 04 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
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circunscrição única, com área de 321,54 metros quadrados, localizado à 36,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,78 metros, confrontando com o Lote 05, do lado esquerdo mede 26,81 metros, 
confrontando com o Lote 03, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 05 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 321,18 metros quadrados, localizado à 48,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,75 metros, confrontando com o Lote 06, do lado esquerdo mede 26,78 metros, 
confrontando com o Lote 04, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 06 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 320,82 metros quadrados, localizado à 60,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,72 metros, confrontando com o Lote 07, do lado esquerdo mede 26,75 metros, 
confrontando com o Lote 05, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 07 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 320,46 metros quadrados, localizado à 72,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,69 metros, confrontando com o Lote 08, do lado esquerdo mede 26,72 metros, 
confrontando com o Lote 06, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 08 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 320,10 metros quadrados, localizado à 84,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,66 metros, confrontando com o Lote 09, do lado esquerdo mede 26,69 metros, 
confrontando com o Lote 07, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
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“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 09 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 319,74 metros quadrados, localizado à 96,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,63 metros, confrontando com o Lote 10, do lado esquerdo mede 26,66 metros, 
confrontando com o Lote 08, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 10 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 319,38 metros quadrados, localizado à 108,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,60 metros, confrontando com o Lote 11, do lado esquerdo mede 26,63 metros, 
confrontando com o Lote 09, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 11 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 319,02 metros quadrados, localizado à 120,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,57 metros, confrontando com o Lote 12, do lado esquerdo mede 26,60 metros, 
confrontando com o Lote 10, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 12 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 318,66 metros quadrados, localizado à 132,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,54 metros, confrontando com o Lote 13, do lado esquerdo mede 26,57 metros, 
confrontando com o Lote 11, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área 
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de 
uso: residencial. 

 
LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 13 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
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circunscrição única, com área de 318,30 metros quadrados, localizado à 144,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,51 metros, confrontando em 13,50 metros com o Lote 15 e 13,01 metros com o 
lote 14, do lado esquerdo mede 26,54 metros, confrontando com o Lote 12, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 
74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 268,20 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra 
(antiga Rua 01) com a Rua Lucerna (antiga Rua 06), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
4,69 metros em reta de frente para a Rua Lucerna (antiga Rua 06) mais 14,64 metros em curva na 
confluência da Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem 
da Rua Lucerna (antiga Rua 06) o olha mede 20,80 metros, confrontando com o lote 15, do lado esquerdo 
mede 12,04 metros, confrontando com a Rua Genebra (antiga Rua 01), nos fundos mede 13,01  metros, 
confrontando com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 15:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 15 da Quadra 4 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 263,33 metros quadrados, localizado à 14,21 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lucerna (antiga Rua 06), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,30 metros de frente para a Rua Lucerna (antiga Rua 06); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 20,80 metros, confrontando com o lote 14, do lado esquerdo mede 20,07 metros, 
confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 
74.490), nos fundos mede 13,50  metros, confrontando com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação 
de uso: residencial. 
 
QUADRA 5 

 
LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 388,92 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra 
(antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
4,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 14,64 metros em curva na confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem da Rua Genebra 
(antiga Rua 01) o olha mede 20,96 metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), do lado 
esquerdo mede 30,07 metros, confrontando com o lote 02, nos fundos mede 13,50 metros, confrontando 
com o Lote 29, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 02 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 358,56 metros quadrados, localizado à 13,52 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
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referida rua o olha mede 30,07 metros, confrontando com o Lote 01, do lado esquerdo mede 29,69 metros, 
confrontando com o Lote 03, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 28, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 03 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 354,06 metros quadrados, localizado à 25,54 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 29,69 metros, confrontando com o Lote 02, do lado esquerdo mede 29,32 metros, 
confrontando com o Lote 04, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 27, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 04 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 349,62 metros quadrados, localizado à 37,56 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 29,32 metros, confrontando com o Lote 03, do lado esquerdo mede 28,95 metros, 
confrontando com o Lote 05, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 26, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 05 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 345,12 metros quadrados, localizado à 49,58 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 28,95 metros, confrontando com o Lote 04, do lado esquerdo mede 28,57 metros, 
confrontando com o Lote 06, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 25, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 06 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 340,62 metros quadrados, localizado à 61,60 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 25,87 metros, confrontando com o Lote 05, do lado esquerdo mede 28,20 metros, 
confrontando com o Lote 07, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 24, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 07 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 336,18 metros quadrados, localizado à 73,62 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
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referida rua o olha mede 28,20 metros, confrontando com o Lote 06, do lado esquerdo mede 27,83 metros, 
confrontando com o Lote 08, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 23, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 08 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 331,98 metros quadrados, localizado à 85,64 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 27,83 metros, confrontando com o Lote 07, do lado esquerdo mede 27,50 metros, 
confrontando com o Lote 09, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 22, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 09 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 327,78 metros quadrados, localizado à 97,66 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 27,50 metros, confrontando com o Lote 08, do lado esquerdo mede 27,13 metros, 
confrontando com o Lote 10, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 21, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 10 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 323,34 metros quadrados, localizado à 109,68 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 27,13 metros, confrontando com o Lote 09, do lado esquerdo mede 26,76 metros, 
confrontando com o Lote 11, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 20, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 11 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 318,84 metros quadrados, localizado à 121,68 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,76 metros, confrontando com o Lote 10, do lado esquerdo mede 26,38 metros, 
confrontando com o Lote 12, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 19, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 12 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 314,43 metros quadrados, localizado à 133,68 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
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referida rua o olha mede 26,38 metros, confrontando com o Lote 11, do lado esquerdo mede 26,01 metros, 
confrontando com o Lote 13, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 18, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 13 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 309,90 metros quadrados, localizado à 145,68 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,01 metros, confrontando o lote 12, do lado esquerdo mede 25,64 metros, 
confrontando com em 8,64 metros com o Lote 15 e 17,00 metros com o lote 14, nos fundos mede 12,00 
metros, confrontando com o Lote 17, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 310,07 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra 
(antiga Rua 01) com a Rua Lucerna (antiga Rua 06), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
7,38 metros em reta de frente para Rua Lucerna (antiga Rua 06) mais 13,63 metros em curva na 
confluência da Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem 
da Rua Lucerna (antiga Rua 06) o olha mede 11,31 metros, confrontando com a Rua Genebra (antiga Rua 
01), do lado esquerdo mede 19,78 metros, confrontando com o Lote 15, nos fundos mede 17,00 metros, 
confrontando com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 15:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 15 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 336,26 metros quadrados, localizado à 15,88 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lucerna (antiga Rua 06), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 17,00 metros de frente para a Rua Lucerna (antiga Rua 06); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 19,78 metros, confrontando com o lote 14, do lado esquerdo mede 19,78 metros, 
confrontando com o Lote 16, nos fundos mede 17,00  metros, confrontando com em 8,36 metros com o Lote 
17 e 8,64 metros com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 16:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 16 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 324,84 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Lucerna 
(antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
8,30 metros em reta de frente para a Rua Lucerna (antiga Rua 06) mais 14,14 metros em curva na 
confluência da Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
Rua Lucerna (antiga Rua 06) o olha mede 19,78 metros, confrontando com o  Lote 15, do lado esquerdo 
mede 10,78 metros, confrontando com a Rua Stans (antiga Rua 02), nos fundos mede 17,30 metros, 
confrontando com o lote 17, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 17:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 17 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 309,72 metros quadrados, localizado à 19,78 metros da confluência da 
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Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 25,66 metros, confrontando com em 8,36 metros com o lote 15 e 17,30 metros 
com o lote 16, do lado esquerdo mede 25,96 metros, confrontando com o Lote 18, nos fundos mede 12,00  
metros, confrontando com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 18:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 18 da Quadra 5 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 313,38 metros quadrados, localizado à 31,78 metros da confluência da 
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 25,96 metros, confrontando com o lote 17, do lado esquerdo mede 26,27 metros, 
confrontando com o Lote 19, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 12, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 
 

LOTE 19:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 19 da Quadra 5 do loteamento 
denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 317,04 metros quadrados, localizado à 43,78 metros da confluência da 
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,27 metros, confrontando com o lote 18, do lado esquerdo mede 26,57 metros, 
confrontando com o Lote 20, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 11, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 
 

LOTE 20:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 20 da Quadra 5 do loteamento 
denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 320,70 metros quadrados, localizado à 55,78 metros da confluência da 
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,57 metros, confrontando com o lote 19, do lado esquerdo mede 26,88 metros, 
confrontando com o Lote 21, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 10, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 
 

LOTE 21:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 21 da Quadra 5 do loteamento 
denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 324,36 metros quadrados, localizado à 67,78 metros da confluência da 
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 26,88 metros, confrontando com o lote 20, do lado esquerdo mede 27,18 metros, 
confrontando com o Lote 22, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 09, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 
 

LOTE 22:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 22 da Quadra 5 do loteamento 
denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 328,26 metros quadrados, localizado à 79,78 metros da confluência da 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

24

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 14 de junho de 2021 Ano V | Edição nº 983

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

19 
 

Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 27,18 metros, confrontando com o lote 21, do lado esquerdo mede 27,53 metros, 
confrontando com o Lote 23, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 08, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 
 

LOTE 23:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 23 da Quadra 5 do loteamento 
denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 332,16 metros quadrados, localizado à 91,78 metros da confluência da 
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 27,53 metros, confrontando com o lote 22, do lado esquerdo mede 27,83 metros, 
confrontando com o Lote 24, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 07, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 
 

LOTE 24:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 24 da Quadra 5 do loteamento 
denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 335,82 metros quadrados, localizado à 103,78 metros da confluência da 
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 27,83 metros, confrontando com o lote 23, do lado esquerdo mede 28,14 metros, 
confrontando com o Lote 25, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 06, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 
 

LOTE 25:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 25 da Quadra 5 do loteamento 
denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 339,48 metros quadrados, localizado à 115,78 metros da confluência da 
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 28,14 metros, confrontando com o lote 24, do lado esquerdo mede 28,44 metros, 
confrontando com o Lote 26, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 05, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 
 

LOTE 26:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 26 da Quadra 5 do loteamento 
denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 343,14 metros quadrados, localizado à 127,78 metros da confluência da 
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 28,44 metros, confrontando com o lote 25, do lado esquerdo mede 28,75 metros, 
confrontando com o Lote 27, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 04, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 
 

LOTE 27:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 27 da Quadra 5 do loteamento 
denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 346,80 metros quadrados, localizado à 139,78 metros da confluência da 
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Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 28,75 metros, confrontando com o lote 26, do lado esquerdo mede 29,05 metros, 
confrontando com o Lote 28, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 03, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 
 

LOTE 28:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 28 da Quadra 5 do loteamento 
denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 350,46 metros quadrados, localizado à 151,78 metros da confluência da 
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 29,05 metros, confrontando com o lote 27, do lado esquerdo mede 29,36 metros, 
confrontando com o Lote 29, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 02, encerrando a 
descrição. Classificação de uso: residencial. 
 

LOTE 29:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 29 da Quadra 5 do loteamento 
denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 381,23 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Basiléia 
(antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
4,50 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência 
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem da Rua Stans 
(antiga Rua 02) o olha mede 29,36 metros, confrontando com o lote 28, do lado esquerdo mede 20,70 
metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), nos fundos mede 13,50 metros, confrontando 
com o lote 01, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
QUADRA 6 

 
LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 6 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 402,62 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra 
(antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,00 metros em reta de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 14,14 metros em curva na 
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 21,00 metros, confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), 
do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, nos fundos mede 14,00 metros, 
confrontando com o Lote 28, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 02 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 390,00 metros quadrados, localizado à 
14,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 01, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, nos fundos mede 13,00 metros, confrontando 
com o lote 27, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

26

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 14 de junho de 2021 Ano V | Edição nº 983

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

21 
 

 
LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 03 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
27,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 26, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 04 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
39,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 25, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 05 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
51,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 24, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 06 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
63,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 23, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 07 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
75,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 22, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 
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LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 08 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
87,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 21, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 09 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
99,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 20, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 10 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
111,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 19, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 11 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
123,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 18, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 12 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
135,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 17, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 
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LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 13 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 390,00 metros quadrados, localizado à 
147,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 14, nos fundos mede 13,00 metros, confrontando 
com o lote 16, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 6 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 402,62 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Basiléia 
(antiga Rua 05) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,00 metros em reta de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 14,14 metros em curva na 
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem 
da Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo 
mede 21,00 metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), nos fundos mede 14,00 metros, 
confrontando com o lote 15, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 15:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 15 da Quadra 6 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 402,62 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Basiléia 
(antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,00 metros em reta de frente para Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência 
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem da Rua Stans 
(antiga Rua 02) o olha mede 21,00 metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 16, nos fundos mede 14,00 metros, confrontando 
com o lote 14, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 16:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 16 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 390,00 metros quadrados, localizado à 
14,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 15, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 17, nos fundos mede 13,00 metros, confrontando 
com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 17:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 17 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
27,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 16, do lado 
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esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 18, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 12, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 18:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 18 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
39,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 17, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 19, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 11, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 19:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 19 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
51,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 18, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 20, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 10, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 20:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 20 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
63,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 19, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 21, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 09, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 21:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 21 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
75,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 20, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 22, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 08, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 22:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 22 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
87,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 21, do lado 
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esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 23, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 07, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 23:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 23 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
99,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 22, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 24, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 06, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 24:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 24 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
111,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 23, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 25, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 05, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 25:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 25 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
123,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 24, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 26, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 04, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 26:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 26 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
135,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 25, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 27, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 03, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 27:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 27 da Quadra 6 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
147,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 26, do lado 
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esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 28, nos fundos mede 13,00 metros, confrontando 
com o lote 02, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 28:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 28 da Quadra 6 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 402,62 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Sarnen 
(antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,00 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência 
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da Rua Stans 
(antiga Rua 02) o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 27, do lado esquerdo mede 21,00 
metros, confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), nos fundos mede 14,00 metros, confrontando com 
o lote 01, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
QUADRA 7 

 
LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 7 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 412,30 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Lugano 
(antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,32 metros em reta de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 14,14 metros em curva na 
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem 
da Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 21,00 metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 
03), do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, nos fundos mede 14,32 metros, 
confrontando com o Lote 28, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 02 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
14,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 01, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 27, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 03 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
26,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 26, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 04 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
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município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
39,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 25, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 05 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
51,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 24, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 06 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
64,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 23, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 07 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
76,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 22, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 08 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
89,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 21, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 09 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
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município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
101,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 20, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 10 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
114,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 19, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 11 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
126,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 18, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 12 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
139,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 17, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 13 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
151,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); 
do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 14, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 16, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 7 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
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circunscrição única, com área de 413,79 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Sarnen 
(antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,37 metros em reta de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 14,14 metros em curva na 
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo 
mede 21,00 metros, confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), nos fundos mede 14,37 metros, 
confrontando com o lote 15, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 15:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 15 da Quadra 7 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 413,79 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Sarnen 
(antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,37 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência 
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da Rua Stans 
(antiga Rua 02) o olha mede 21,00 metros, confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 16, nos fundos mede 14,37 metros, confrontando 
com o lote 14, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 16:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 16 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
14,37 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 15, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 17, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 17:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 17 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
26,87 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 16, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 18, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 12, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 18:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 18 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
39,37 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 17, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 19, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 11, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 
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LOTE 19:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 
de Lote 19 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
51,87 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 18, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 20, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 10, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 20:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 20 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
64,37 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 19, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 21, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 09, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 21:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 21 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
76,87 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 20, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 22, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 08, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 22:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 22 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
89,37 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 21, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 23, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 07, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 23:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 23 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
101,87 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 22, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 24, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 06, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 
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LOTE 24:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 
de Lote 24 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
114,37 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 23, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 25, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 05, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 25:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 25 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
126,87 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 24, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 26, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 04, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 26:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 26 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
139,37 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 25, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 27, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 03, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 27:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 27 da Quadra 7 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, localizado à 
151,87 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 26, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 28, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com o lote 02, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 28:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 28 da Quadra 7 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 412,30 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Lugano 
(antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,32 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência 
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem da Rua Stans 
(antiga Rua 02) o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 27, do lado esquerdo mede 21,00 
metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03), nos fundos mede 14,32 metros, confrontando 
com o lote 01, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 
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QUADRA 8 

 
LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 8 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 512,93 metros quadrados, localizado na confluência do Prolongamento da 
Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 9,70 metros em reta de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 15,46 metros em 
curva na confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde; do 
lado direito de quem da Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 19,90 metros, confrontando com o 
Prolongamento da Avenida Ouro Verde, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, 
nos fundos mede 15,70 metros, confrontando com o Lote 22, encerrando a descrição. Classificação de uso: 
misto (residencial/comercial). 

 
LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 02 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
20,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra (antiga Rua 
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra 
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 
01, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com o lote 21, encerrando a descrição. Classificação de uso: misto (residencial/comercial). 

 
LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 03 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
32,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra (antiga Rua 
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra 
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 
02, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com o lote 20, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. Classificação de 
uso: misto (residencial/comercial). 

 
LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 04 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
44,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra (antiga Rua 
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra 
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 
03, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com o lote 19, encerrando a descrição. Classificação de uso: misto (residencial/comercial). 

 
LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 05 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
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56,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra (antiga Rua 
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra 
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 
04, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com o lote 18, encerrando a descrição. Classificação de uso: misto (residencial/comercial). 

 
LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 06 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
68,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra (antiga Rua 
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra 
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 
05, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com o lote 17, encerrando a descrição. Classificação de uso: misto (residencial/comercial). 

 
LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 07 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
80,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra (antiga Rua 
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra 
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 
06, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com o lote 16, encerrando a descrição. Classificação de uso: misto (residencial/comercial). 

 
LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 08 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
92,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra (antiga Rua 
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra 
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 
07, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com o lote 15, encerrando a descrição. Classificação de uso: misto (residencial/comercial). 

 
LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 09 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
104,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra (antiga Rua 
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra 
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 
08, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com o lote 14, encerrando a descrição. Classificação de uso: misto (residencial/comercial). 

 
LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 10 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
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116,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra (antiga Rua 
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Genebra 
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 
09, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: misto (residencial/comercial). 

 
LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 11 da Quadra 8 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 402,62 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Lugano 
(antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 14,14 metros em curva na confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem da Rua Genebra 
(antiga Rua 01) o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo mede 21,00 
metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03), nos fundos mede 14,00 metros, confrontando 
com o lote 12, encerrando a descrição. Classificação de uso: misto (residencial/comercial). 

 
LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 12 da Quadra 8 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 402,62 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Lugano 
(antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência da Rua 
Stans (antiga Rua 02) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem da Rua Stans (antiga 
Rua 02) o olha mede 21,00 metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03), do lado esquerdo 
mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, nos fundos mede 14,00 metros, confrontando com o lote 
11, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 13 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
14,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 14, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 10, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 14 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
26,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 15, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 09, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 
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LOTE 15:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 
de Lote 15 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
38,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 14, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 16, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 08, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 16:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 16 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
50,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 15, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 17, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 07, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 17:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 17 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
62,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 16, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 18, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 06, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 18:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 18 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
74,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 17, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 19, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 05, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 19:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 19 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
86,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 18, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 20, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 04, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 
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LOTE 20:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 
de Lote 20 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
98,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 19, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 21, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 03, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 21:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 21 da Quadra 8 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
110,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do 
lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 20, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 22, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com o lote 02, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 22:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 22 da Quadra 8 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 392,09 metros quadrados, localizado na confluência do Prolongamento da 
Avenida Ouro Verde com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações 
:- 3,49 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 12,82 metros em curva na 
confluência da Rua Stans (antiga Rua 02) com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde; do lado direito de 
quem da Rua Stans (antiga Rua 02) o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 21, do lado 
esquerdo mede 22,56 metros, confrontando com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde, nos fundos 
mede 15,70 metros, confrontando com o lote 01, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
QUADRA 9 

 
LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 9 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 480,74 metros quadrados, localizado na confluência do Prolongamento da 
Avenida Ouro Verde com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações 
:- 8,55 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 15,36 metros em curva na 
confluência da Rua Stans (antiga Rua 02) com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde; do lado direito de 
quem da Rua Stans (antiga Rua 02) o olha mede 19,97 metros, confrontando com o Prolongamento da 
Avenida Ouro Verde, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, nos fundos mede 
14,77 metros, confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. 
Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 02 da Quadra 9 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 390,00 metros quadrados, localizado à 
18,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
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com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 01, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, nos fundos mede 13,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 03 da Quadra 9 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
31,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 04 da Quadra 9 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
43,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 05 da Quadra 9 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
55,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 06 da Quadra 9 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
67,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 07 da Quadra 9 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
79,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
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com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 08 da Quadra 9 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, localizado à 
91,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 09 da Quadra 9 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, 
município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 390,00 metros quadrados, localizado à 
103,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, nos fundos mede 13,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 10 da Quadra 9 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 402,62 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Lugano 
(antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,00 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência 
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem da Rua Stans 
(antiga Rua 02) o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado esquerdo mede 21,00 
metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03), nos fundos mede 14,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
QUADRA 10 

 
LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 10 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 412,30 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Lugano 
(antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,32 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência 
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem da Rua Stans 
(antiga Rua 02) o olha mede 21,00 metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03), do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, nos fundos mede 14,32 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 
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LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 
de Lote 02 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, 
localizado à 14,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 01, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 03 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, 
localizado à 26,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 04 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, 
localizado à 39,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 05 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, 
localizado à 51,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 06 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, 
localizado à 64,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 
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LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 
de Lote 07 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, 
localizado à 76,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 08 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, 
localizado à 89,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 09 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, 
localizado à 101,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga 
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, do 
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, nos fundos mede 12,50 metros, 
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: 
residencial. 

 
LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 10 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, 
localizado à 114,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga 
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, do 
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, nos fundos mede 12,50 metros, 
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: 
residencial. 

 
LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 11 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, 
localizado à 126,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga 
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, do 
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, nos fundos mede 12,50 metros, 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

46

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 14 de junho de 2021 Ano V | Edição nº 983

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

41 
 

confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: 
residencial. 

 
LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 12 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, 
localizado à 139,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga 
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, do 
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, nos fundos mede 12,50 metros, 
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: 
residencial. 

 
LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 13 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 375,00 metros quadrados, 
localizado à 151,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga 
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, do 
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 14, nos fundos mede 12,50 metros, 
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: 
residencial. 

 
LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 10 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 413,79 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Sarnen 
(antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,37 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência 
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da Rua Stans 
(antiga Rua 02) o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo mede 21,00 
metros, confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), nos fundos mede 14,37 metros, confrontando com 
a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
QUADRA 11 

 
LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 11 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 402,62 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Sarnen 
(antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,00 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência 
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da Rua Stans 
(antiga Rua 02) o olha mede 21,00 metros, confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, nos fundos mede 14,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 
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LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 
de Lote 02 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 390,00 metros quadrados, 
localizado à 14,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 01, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, nos fundos mede 13,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 03 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 27,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 04 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 39,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 05 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 51,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 06 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 63,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 
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LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 
de Lote 07 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 75,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 08 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 87,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 09 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 99,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 10 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 111,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga 
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, do 
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: 
residencial. 

 
LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 11 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 124,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga 
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, do 
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, nos fundos mede 12,00 metros, 
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confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: 
residencial. 

 
LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 12 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 135,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga 
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, do 
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: 
residencial. 

 
LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 13 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 390,00 metros quadrados, 
localizado à 147,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga 
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, do 
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 14, nos fundos mede 13,00 metros, 
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: 
residencial. 

 
LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 11 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 402,62 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Basiléia 
(antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
5,00 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência 
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem da Rua Stans 
(antiga Rua 02) o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo mede 21,00 
metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), nos fundos mede 14,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
 
 
 
QUADRA 12 

 
LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 12 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 342,66 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Basiléia 
(antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
3,00 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência 
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem da Rua Stans 
(antiga Rua 02) o olha mede 21,00 metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), do lado 
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esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 02 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 12,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 01, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 03 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 24,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 04 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 36,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 05 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 48,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 06 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 60,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado 
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esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 07 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 72,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 08 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 84,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 09 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 96,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado 
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando 
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 10 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 108,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga 
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, do 
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: 
residencial. 

 
LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 11 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 123,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga 
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Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, do 
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: 
residencial. 

 
LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 12 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 132,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga 
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, do 
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, nos fundos mede 12,00 metros, 
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: 
residencial. 

 
LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado 

de Lote 13 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, 
distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, com área de 360,00 metros quadrados, 
localizado à 144,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga 
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, do 
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando em 15,00 metros com o lote 14 e 15,00 metros com o lote 
15, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, 
encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

 
LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 12 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 301,93 metros quadrados, localizado na confluência da Rua Lucerna 
(antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 
6,00 metros em reta de frente para a Rua Lucerna (antiga Rua 06) mais 14,14 metros em curva na 
confluência da Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 12,28 metros, confrontando com a Rua Stans (antiga Rua 02), do lado esquerdo 
mede 21,28 metros, confrontando com o lote 15, nos fundos mede 15,00 metros, confrontando com o lote 
13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 

  
LOTE 15:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 15 da Quadra 12 do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 319,20 metros quadrados, localizado à 15,00 metros da confluência Rua 
Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 15,00 metros de frente para a Rua Lucerna (antiga Rua 06); do lado direito de quem da 
referida rua o olha mede 21,28 metros, confrontando com o lote 14, do lado esquerdo mede 21,28 metros, 
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, nos fundos mede 15,00 metros, confrontando 
com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial. 
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QUADRA 13 
 

SISTEMA DE LAZER :- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de sistema de lazer do 
loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de 
Avaré, circunscrição única, com área de 7.133,64 metros quadrados, localizado na Rua Lucerna (antiga Rua 
06), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 113,85 metros de frente para a Rua Lucerna 
(antiga Rua 06); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 63,71 metros, confrontando com a 
propriedade de Francisco Scheuber Brantes, do lado esquerdo mede 63,82 metros, confrontando com a 
viela para implantação de rede de esgoto, nos fundos mede 110,10 metros, confrontando com a Área 
Verde, encerrando a descrição. 

 
QUADRA 14 

 
ÁREA VERDE:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de área verde do loteamento 

denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, com área de 21.014,94 metros quadrados, localizado na Rua Lucerna (antiga Rua 06), 
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações:- 16,04 metros de frente para a Rua Lucerna (antiga 
Rua 06); do lado esquerdo de quem da referida rua o olha mede 162,58 metros, confrontando com o 
Remanescente B da Área “C” da Gleba 1 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), daí deflete direita e 
segue por uma distância de 6,16 metros, daí segue em linha reta por uma distância de 32,80 metros, daí 
deflete a esquerda e segue por uma distância 40,00 metros, daí defleta a esquerda e segue por uma 
distância de 35,79 metros, confrontando neste trecho com a área desapropriada da matrícula nº 52.826, daí 
deflete direita e segue por uma distância de 52,527 metros, confrontando com o Remanescente A da Área 
“C” da Gleba 1 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.489), do lado direito mede 167,661 metros, 
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, daí deflete direita e segue por uma distância 
de 110,10 metros, confrontando com o Sistema de Lazer, daí deflete a direita e segue por uma distância 
34,36 metros, daí deflete a direita e segue por uma distância de 92,16 metros, daí deflete a esquerda e 
segue por uma distância de 4,60 metros, daí deflete a esquerda e segue opor uma distância de 90,69 
metros, daí deflete a esquerda e segue por uma distância de 99,21 metros, confrontando neste trecho com 
a viela destinada a implantação de rede de esgoto, nos fundos mede 123,884 metros, confrontando com o 
Ribeirão do Lageado. 

 
DESCRIÇÃO DAS RUAS 
 

Rua Genebra (antiga Rua 01):- Uma área de terras no loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, 
nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, designada pela 
Rua Genebra (antiga Rua 01), com a área de 10.097,25 metros quadrados, com as seguintes, divisas, 
medidas e confrontações:- Partindo da confrontação da referida Rua, com a Área Institucional da quadra 1 e 
com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde, de onde segue em direção ao lote 01 da Quadra 8, medindo 
31,74 metros, confrontando com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde; daí deflete a esquerda e segue 
em curva de desenvolvimento de 15,46 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 01 
da quadra 8; daí segue em linha reta confrontando em 122,70 metros com os lotes 01 ao 11 da quadra 8; 
32,00 metros com a Rua Lugano (antiga Rua 03); 160,69 metros com os lotes 01 ao 14 da quadra 7; 32,00 
metros com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); 156,00 metros com os lotes 01 ao 14 da quadra 6; 32,51 metros 
com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); 159,47 metros com os lotes 01 ao 14 da quadra 5; daí deflete a direita 
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e segue em curva de desenvolvimento de 13,63 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com 
o lote 14 da quadra 5; daí deflete a esquerda e segue confrontando em 32,05 m com a Rua Lucerna (antiga 
Rua 06); daí deflete a esquerda e segue em curva de desenvolvimento de 14,64 m com raio externo de 9,00 
metros confrontando o lote 14 da quadra 4; daí segue em linha reta confrontando em 159,54 metros com os 
lotes 14 ao 01 da quadra 4; 31,49 metros com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); 156,00 metros com os lotes 
14 ao 01 da quadra 03; 32,00 metros com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); 160,69 metros com os lotes 14 ao 
01 da quadra 2; 32,00 metros com a Rua Lugano (antiga Rua 03); 128,51 metros com a Área Institucional 
da quadra 1; daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de 12,03 metros com raio externo 
de 9,00 metros confrontando com o a Área Institucional da quadra 1, encontrando aí o ponto inicial, 
fechando-se o perímetro e encerrando a descrição. 

 
Rua Stans (antiga Rua 02):- Uma área de terras no loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta 

cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, designada pela Rua 
Stans (antiga Rua 02), com a área de 9.928,96 metros quadrados, com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações:- Partindo da confrontação da referida Rua, com o lote 22 da quadra 8 e com o 
Prolongamento da Avenida Ouro Verde, de onde segue em direção ao lote 01 da Quadra 9, medindo 32,28 
metros, confrontando com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde; daí deflete a esquerda e segue em 
curva de desenvolvimento de 15,36 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 01 da 
quadra 9; daí segue em linha reta confrontando em 111,55 metros com os lotes 01 ao 10 da quadra 9; 32,00 
metros com a Rua Lugano (antiga Rua 03); 160,69 metros com os lotes 01 ao 14 da quadra 10; 32,00 
metros com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); 156,00 metros com os lotes 01 ao 14 da quadra 11; 32,00 
metros com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); 159,28 metros com os lotes 01 ao 14 da quadra 12; daí deflete 
a direita e segue em curva de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 metros 
confrontando com o lote 14 da quadra 12; daí deflete a esquerda e segue confrontando em 32,00 m com a 
Rua Lucerna (antiga Rua 06); daí deflete a esquerda e segue em curva de desenvolvimento de 14,14 m 
com raio externo de 9,00 metros confrontando o lote 16 da quadra 5; daí segue em linha reta confrontando 
em 159,28 metros com os lotes 16 ao 29 da quadra 5; 32,00 metros com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); 
156,00 metros com os lotes 15 ao 28 da quadra 06; 32,00 metros com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); 
160,69 metros com os lotes 15 ao 28 da quadra 07; 32,00 metros com a Rua Lugano (antiga Rua 03); 
116,49 metros com os lotes 12 ao 22 da quadra 8; daí deflete a direita e segue em curva de 
desenvolvimento de 12,82 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 22 da quadra 8, 
encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição. 
 

Rua Lugano (antiga Rua 03):- Uma área de terras no loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, 
nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, designada pela 
Rua Lugano (antiga Rua 03), seccionada pela Rua Genebra (antiga Rua 01) e pela Rua Stans (antiga Rua 
02), dividindo-a em 3 trechos, com as seguintes, divisas, medidas e confrontações: 

 
Trecho 01: Com área de 534,78 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01 
da quadra 2 e com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 
74.490), de onde segue em linha reta confrontando por 27,07 metros com o lote 01 da quadra 2; daí deflete 
a esquerda e segue em curva de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 m 
confrontando com o lote 01 da quadra 2; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 
metros com a Rua Genebra (antiga Rua 01); daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de 
14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com a Área Institucional da quadra 1; daí segue 
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em linha reta confrontando em 26,36 metros com a Área Institucional da quadra 1; daí deflete a direita e 
segue em linha reta confrontando em 14,02 metros com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da 
Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e 
encerrando a descrição. 
 
Trecho 02: Com área de 909,53 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01 
da quadra 7 e com a Rua Genebra (antiga Rua 01), de onde segue em curva de desenvolvimento de 14,14 
metros com raio externo de 9,00 m confrontando com o lote 01 da quadra 7; daí segue em linha reta 
confrontando em 42,00 metros com os lotes 01 e 28 da quadra 7; daí deflete a esquerda e segue em curva 
de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 28 da 
quadra 7; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 metros com a Rua Stans (antiga 
Rua 02); daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 
9,00 metros confrontando com o lote 12 da quadra 8; daí segue em linha reta por uma distância de 42,00 
metros confrontando com os lotes 12 e 11 da quadra 8; daí deflete a esquerda e segue em curva de 
desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 11 da quadra 8; 
daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 metros com a Rua Genebra (antiga Rua 
01), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição. 
 
Trecho 03: Com área de 454,77 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01 
da quadra 10 e com a Rua Stans (antiga Rua 02), de onde segue em curva de desenvolvimento de 14,14 
metros com raio externo de 9,00 m confrontando com o lote 01 da quadra 10; daí segue em linha reta 
confrontando em 21,00 metros com o lote 01 da quadra 10; daí deflete a direita e segue em linha reta 
confrontando em 14,00 metros com a propriedade de João Scheuber Brantes; daí deflete a direita e segue 
em linha reta por uma distância de 21,00 metros confrontando com o lote 10 da quadra 9; daí deflete a 
esquerda e segue em curva de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 metros 
confrontando com o lote 10 da quadra 9; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 
metros com a Rua Stans (antiga Rua 02), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e 
encerrando a descrição. 
 

Rua Sarnen (antiga Rua 04):- Uma área de terras no loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, nesta 
cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, designada pela Rua 
Sarnen (antiga Rua 04), seccionada pela Rua Genebra (antiga Rua 01) e pela Rua Stans (antiga Rua 02), 
dividindo-a em 3 trechos, com as seguintes, divisas, medidas e confrontações: 

 
Trecho 01: Com área de 585,95 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01 
da quadra 3 e com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 
74.490), de onde segue em linha reta confrontando por 30,29 metros com o lote 01 da quadra 3; daí deflete 
a esquerda e segue em curva de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 m 
confrontando com o lote 01 da quadra 3; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 
metros com a Rua Genebra (antiga Rua 01); daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de 
14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 14 da quadra 2; daí segue em linha 
reta confrontando em 30,45 metros com o lote 14 da quadra 2; daí deflete a direita e segue em linha reta 
confrontando em 14,00 metros com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim 
(matrícula nº 74.490), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição. 
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Trecho 02: Com área de 909,53 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01 
da quadra 6 e com a Rua Genebra (antiga Rua 01), de onde segue em curva de desenvolvimento de 14,14 
metros com raio externo de 9,00 m confrontando com o lote 01 da quadra 6; daí segue em linha reta 
confrontando em 42,00 metros com os lotes 01 e 28 da quadra 6; daí deflete a esquerda e segue em curva 
de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 28 da 
quadra 6; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 metros com a Rua Stans (antiga 
Rua 02); daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 
9,00 metros confrontando com o lote 15 da quadra 7; daí segue em linha reta por uma distância de 42,00 
metros confrontando com os lotes 15 e 14 da quadra 7; daí deflete a esquerda e segue em curva de 
desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 14 da quadra 7; 
daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 metros com a Rua Genebra (antiga Rua 
01), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição. 
 
Trecho 03: Com área de 454,77 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01 
da quadra 11 e com a Rua Stans (antiga Rua 02), de onde segue em curva de desenvolvimento de 14,14 
metros com raio externo de 9,00 m confrontando com o lote 01 da quadra 11; daí segue em linha reta 
confrontando em 21,00 metros com o lote 01 da quadra 11; daí deflete a direita e segue em linha reta 
confrontando em 14,00 metros com a propriedade de João Scheuber Brantes; daí deflete a direita e segue 
em linha reta por uma distância de 21,00 metros confrontando com o lote 14 da quadra 10; daí deflete a 
esquerda e segue em curva de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 metros 
confrontando com o lote 14 da quadra 10; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 
metros com a Rua Stans (antiga Rua 02), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e 
encerrando a descrição. 
 

Rua Basiléia (antiga Rua 05):- Uma área de terras no loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, 
nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, designada pela 
Rua Basiléia (antiga Rua 05), seccionada pela Rua Genebra (antiga Rua 01) e pela Rua Stans (antiga Rua 
02), dividindo-a em 3 trechos, com as seguintes, divisas, medidas e confrontações: 

 
Trecho 01: Com área de 422,53 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01 
da quadra 4 e com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 
74.490), de onde segue em linha reta confrontando por 18,44 metros com o lote 01 da quadra 4; daí deflete 
a esquerda e segue em curva de desenvolvimento de 13,63 metros com raio externo de 9,00 m 
confrontando com o lote 01 da quadra 4; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 31,49 
metros com a Rua Genebra (antiga Rua 01); daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de 
14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 14 da quadra 3; daí segue em linha 
reta confrontando em 18,98 metros com o lote 14 da quadra 3; daí deflete a direita e segue em linha reta 
confrontando em 14,02 metros com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim 
(matrícula nº 74.490), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição. 
 
Trecho 02: Com área de 907,02 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01 
da quadra 5 e com a Rua Genebra (antiga Rua 01), de onde segue em curva de desenvolvimento de 14,64 
metros com raio externo de 9,00 m confrontando com o lote 01 da quadra 5; daí segue em linha reta 
confrontando em 41,66 metros com os lotes 01 e 29 da quadra 5; daí deflete a esquerda e segue em curva 
de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 29 da 
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quadra 5; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 metros com a Rua Stans (antiga 
Rua 02); daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 
9,00 metros confrontando com o lote 15 da quadra 6; daí segue em linha reta por uma distância de 42,00 
metros confrontando com os lotes 15 e 14 da quadra 6; daí deflete a esquerda e segue em curva de 
desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 14 da quadra 6; 
daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,51 metros com a Rua Genebra (antiga Rua 
01), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição. 
 
Trecho 03: Com área de 454,77 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01 
da quadra 12 e com a Rua Stans (antiga Rua 02), de onde segue em curva de desenvolvimento de 14,14 
metros com raio externo de 9,00 m confrontando com o lote 01 da quadra 12; daí segue em linha reta 
confrontando em 21,00 metros com o lote 01 da quadra 12; daí deflete a direita e segue em linha reta 
confrontando em 14,00 metros com a propriedade de João Scheuber Brantes; daí deflete a direita e segue 
em linha reta por uma distância de 21,00 metros confrontando com o lote 14 da quadra 11; daí deflete a 
esquerda e segue em curva de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 metros 
confrontando com o lote 14 da quadra 11; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 
metros com a Rua Stans (antiga Rua 02), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e 
encerrando a descrição. 
 
 

Rua Lucerna (antiga Rua 06):- Uma área de terras no loteamento denominado “VILA SUÍÇA”, 
nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, designada pela 
Rua Lucerna (antiga Rua 06), com a área de 1.880,17 metros quadrados, com as seguintes, divisas, 
medidas e confrontações:- Partindo da confrontação da referida Rua, com a Área Verde da quadra 14 e o 
com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), de onde 
segue em linha reta confrontando por 16,04 metros com a Área Verde da quadra 14; 4,00 metros com a 
viela destinada a implantação de rede de esgoto; 113,85 metros com o Sistema de Lazer da quadra 13; daí 
deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 14,00 metros com a propriedade de João Scheuber 
Brantes; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 21,00 metros com os lotes 15 e 14 da 
quadra 12; 32,00 metros com a Rua Stans (antiga Rua 02); 32,68 metros com os lotes 16,15 e 14 da quadra 
5; 32,05 metros com a Rua Genebra (antiga Rua 01); 16,99 metros com o lote 14 da quadra 4; daí deflete a 
direita e segue em linha reta confrontando em 14,02 metros com o Remanescente B da Área “C” da Gleba 
nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro 
e encerrando a descrição. 

 
Prolongamento da Avenida Ouro Verde:- Uma área de terras no loteamento denominado “VILA 

SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, 
designada pelo Prolongamento da Avenida Ouro Verde, com a área de 976,06 metros quadrados, com as 
seguintes, divisas, medidas e confrontações:- Partindo da confrontação da referida Rua, com a Área 
Institucional da quadra 1 e o com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim 
(matrícula nº 74.490), de onde segue em linha reta confrontando por 45,78 metros com a Área Institucional 
da quadra 1; 31,74 metros com a Rua Genebra (antiga Rua 01); 42,46 metros com os lotes 01 e 22 da 
quadra 8; 32,28 metros com a Rua Stans (antiga Rua 02); 19,97 metros com o lote 01 da quadra 9; daí 
deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 6,49 metros com a propriedade de João Scheuber 
Brantes; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 124,20 metros com a Estrada Municipal 
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AVR – 248; daí deflete levemente a esquerda e segue em linha reta confrontando em 10,84 metros com a 
Estrada Municipal AVR – 248; daí deflete levemente a esquerda e segue em linha reta confrontando em 
20,11 metros com a Estrada Municipal AVR – 248; daí deflete a esquerda e segue em linha reta 
confrontando em 11,92 metros com a Estrada Municipal AVR – 248; daí deflete a direita e segue em linha 
reta confrontando em 6,20 metros com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom 
Jardim (matrícula nº 74.490); daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 0,88 metros com o 
Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encontrando aí 
o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição. 
 
           Viela (destinada para implantação de rede de esgoto):- Uma área de terras no loteamento 
denominado “VILA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, 
circunscrição única, designada pela Viela, com a área de 760,46 metros quadrados, com as seguintes, 
divisas, medidas e confrontações:- Partindo da confrontação da referida Viela, com a Área Verde da quadra 
14 e com a Rua Lucerna (antiga Rua 06), de onde segue em linha reta confrontando por 99,21 metros com 
a Área Verde da quadra 14; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 90,69 metros com a 
Área Verde da quadra 14; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 4,60 metros com a 
Área Verde da quadra 14; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 92,16 metros com a 
Área Verde da quadra 14; daí deflete a esquerda e segue em linha reta confrontando em 34,36 metros com 
a Área Verde da quadra 14; daí segue em linha reta confrontando em 63,82 metros com o Sistema de Lazer 
da quadra 13; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 4,00 metros com a Rua Lucerna 
(antiga Rua 06); encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição. 
 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de janeiro de 2021. 

 
 

 

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE 
PREFEITO 
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Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de quisição de cotas de gás P13 e P45 e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para utilização 
nos equipamentos da Semades.

Fornecedor: Seltom Comércio de Gás Ltda. EPP

Empenho(s):6102,10803/2021

Valor: R$ 360,00

Avaré, 11 de junho de 2021

Adriana Moreira Gomes

Secretária Municipal de Desenv. E Assist. Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de serviços de dedetização e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para limpeza nos 
equipamentos da Semades.

Fornecedor: Eduardo Stengel de Carvalho & Cia. Ltda. 
ME

Empenho(s):7666/2021

Valor: R$ 560,00

Avaré, 11 de junho de 2021

Adriana Moreira Gomes

Secretária Municipal de Desenv. E Assist. Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de testes hidrostáticos água e pó e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria de Educação.

Fornecedor: Mayara Moraes Saraiva

Empenho(s):10388/2021

Valor: R$ 602,88

Avaré, 11 de junho de 2021

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros

Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de prestação de serviços de publicações legais e 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a 
devida publicidade através do Sistema PUBNET.

Fornecedor: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo 
S A IMESP

Empenho(s): 22/2021

Valor: R$ 4.001,05

Avaré, 11 de junho de 2021

Thaís Francini Christino

Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de  aquisição de materiais descartáveis, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: Mamed Comercial Ltda
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Empenho(s): 8865/2021

Valor: R$ 4.914,000

Avaré, 11 de junho de 2021

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de prestação de serviços de 03 médicos pediatras 
e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde.

Fornecedor: Clínica Médica Pronto Ped Ltda

Empenho(s): 50/2021

Valor: R$ 15.000,00

Avaré, 11 de junho de 2021

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de aquisição e medicamentos e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: Novasul Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda.

Empenho(s): 5188, 5347/2021

Valor: R$ 21.990,00

Avaré, 11 de junho de 2021

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de  fornecimento de carne bovina, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social.

Fornecedor: I. C. Rissi Alimentos EPP

Empenho(s): 8254,10945/2021

Valor: R$ 10.185,00

Avaré, 14 de junho de 2021

Adriana Moreira Gomes

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de gêneros alimentícios, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social.

Fornecedor: W & C Alimentos Eireli

Empenho(s): 10366/2021

Valor: R$ 387,30

Avaré, 14 de junho de 2021

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros

Secretária Municipal de Educação
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Licitações e Contratos Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO: 155/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 028/2020 – ATA DE REGISTRO: 127/2020 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de brita graduada e 
macadame 
DETENTORA: PEDREIRA GRANADA LTDA 

COTA PRINCIPAL 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 7.500 m³ Brita graduada simples, especificações ET-
DE-P00/008 faixa C. 

R$ 90,00 R$ 675.000,00 

02 7.500m³ Macadame seco, especificação ET-DE-
POO/011. 

R$ 90,00 R$ 675.000,00 

Valor Global do Lote: R$ 1.350.000,00 (Um mil, trezentos e cinquenta reais) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/06/2.020 
 
PROCESSO: 155/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 028/2020 – ATA DE REGISTRO: 128/2020 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de brita graduada e 
macadame 
DETENTORA: HUMBERTO AYRES DIAS NETO ME 

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 2.500 m³ Brita graduada simples, especificações 
ET-DE-P00/008 faixa C. 

R$ 78,00 R$ 195.000,00 

02 2.500m³ Macadame seco, especificação ET-DE-
POO/011. 

R$ 62,50 R$ 156.250,00 

Valor Global do Lote: R$ 351.250,00 (Trezentos e cinquenta e um mil e duzentos e 
cinquenta reais) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/06/2.020 
 
PROCESSO: 008/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 007/21 – ATA DE REGISTRO: 017/21 
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição futura de equipamentos de proteção 
individual para as unidades da Secretaria Municipal de Educação para prevenção ao 
COVID-19 
DETENTORA: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS – EIRELI EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
ITEM 01  
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 300 

unid 
AVENTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZADO: 
Avental de segurança confeccionado em tecido de 
algodão, tratamento impermeabilizante em 
silicone, ajustável através de tiras nas costas, 
sem forro, com medidas minímas do avental 1,20 
X 0,70 cm confeccionado com tecido de fibras 

R$ 93,00 R$ 27.900,00 
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inerentes a chama com tira de sustentação no 
pescoço e duas tiras para fixação na cintura. 

 
ITEM 09 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 750 

pcts. 
TOUCA TNT DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 
UNISSEX: Toucas descartáveis produzidas em 
não tecido (TNT) hidrofóbico, elástico em sua 
extremidade para fixação na cabeça, 
hipoalergenicas e atóxicas, unissex, cor branco, 
Pacotes com 100 unidades.  

R$ 14,89 R$ 11.167,50 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
ITEM 11 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 100 

unid 
AVENTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZADO: 
Avental de segurança confeccionado em tecido de 
algodão, tratamento impermeabilizante em 
silicone, ajustável através de tiras nas costas, 
sem forro, com medidas minímas do avental 1,20 
X 0,70 cm confeccionado com tecido de fibras 
inerentes a chama com tira de sustentação no 
pescoço e duas tiras para fixação na cintura. 

R$ 93,00 R$ 9.300,00 

 
ITEM 19 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 250 

pcts. 
TOUCA TNT DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 
UNISSEX: Toucas descartáveis produzidas em 
não tecido (TNT) hidrofóbico, elástico em sua 
extremidade para fixação na cabeça, 
hipoalergenicas e atóxicas, unissex, cor branco, 
Pacotes com 100 unidades.  

R$ 14,89 R$ 3.722,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 12/03/2.021 
 
PROCESSO: 008/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 007/21 – ATA DE REGISTRO: 018/21 
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição futura de equipamentos de proteção 
individual para as unidades da Secretaria Municipal de Educação para prevenção ao 
COVID-19 
DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
ITEM 02 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
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01 2.250 
unid. 

AVENTAL IMPERMEÁVEL: Avental de segurança 
impermeável a líquidos não corrosivos, 
confeccionado em PVC na cor Branco, com 
medidas minímas do avental 1,20 X 0,70 cm tira 
soldada dobrada eletronicamente, para proteção 
do usuário contra umidade proveniente de 
operações com uso de água. 

R$ 8,87 R$ 19.957,50 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
ITEM 12 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 750 

unid. 
AVENTAL IMPERMEÁVEL: Avental de segurança 
impermeável a líquidos não corrosivos, 
confeccionado em PVC na cor Branco, com 
medidas minímas do avental 1,20 X 0,70 cm tira 
soldada dobrada eletronicamente, para proteção 
do usuário contra umidade proveniente de 
operações com uso de água. 

R$ 8,87 R$ 6.652,50 

 
ITEM 13 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 125 

cxs. 
LUVAS DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO 
P: Luva para procedimento fabricada em látex de 
borracha natural. Tipo não estéril, ambidestra, 
punho com bainha, produto de uso único, pó 
bioabsorvível atóxico, tamanho P caixa com 100 
unidades.  

R$ 113,20 R$ 14.150,00 

 
ITEM 14 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 250 

cxs. 
LUVAS DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO 
M: Luva para procedimento fabricada em látex de 
borracha natural. Tipo não estéril, ambidestra, 
punho com bainha, produto de uso único, pó 
bioabsorvível atóxico, tamanho M caixa com 100 
unidades. 

R$ 119,00 R$ 29.750,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 12/03/2.021 
 
PROCESSO: 008/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 007/21 – ATA DE REGISTRO: 019/21 
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição futura de equipamentos de proteção 
individual para as unidades da Secretaria Municipal de Educação para prevenção ao 
COVID-19 
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DETENTORA: LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES EIRELI ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
ITEM 03 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 375 

cxs. 
LUVAS DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO 
P: Luva para procedimento fabricada em látex de 
borracha natural. Tipo não estéril, ambidestra, 
punho com bainha, produto de uso único, pó 
bioabsorvível atóxico, tamanho P caixa com 100 
unidades.  

R$ 90,00 R$ 33.750,00 

 
ITEM 04 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 750 

cxs. 
LUVAS DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO 
M: Luva para procedimento fabricada em látex de 
borracha natural. Tipo não estéril, ambidestra, 
punho com bainha, produto de uso único, pó 
bioabsorvível atóxico, tamanho M caixa com 100 
unidades. 

R$ 90,00 R$ 67.500,00 

 
ITEM 05 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 750 

cxs. 
LUVAS DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO 
G: Luva para procedimento fabricada em látex de 
borracha natural. Tipo não estéril, ambidestra, 
punho com bainha, produto de uso único, pó 
bioabsorvível atóxico, tamanho G caixa com 100 
unidades.  

R$ 90,00 R$ 67.500,00 

ITEM 08 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 6.00

0 
unid. 

MÁSCARA FACIAL PROTETORA ACRÍLICA COM 
REGULAGEM: viseira leve, flexível, com 
regulagem de tamanho, material acrílico, 
transparente, sem protetor auditivo, protetor facial 
contra respingos de líquidos, resistente contra 
riscos. 

R$ 5,50 R$ 33.000,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
ITEM 15 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
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01 250 
cxs. 

LUVAS DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO 
G: Luva para procedimento fabricada em látex de 
borracha natural. Tipo não estéril, ambidestra, 
punho com bainha, produto de uso único, pó 
bioabsorvível atóxico, tamanho G caixa com 100 
unidades.  

R$ 90,00 R$ 22.500,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 12/03/2.021 
 
PROCESSO: 008/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 007/21 – ATA DE REGISTRO: 020/21 
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição futura de equipamentos de proteção 
individual para as unidades da Secretaria Municipal de Educação para prevenção ao 
COVID-19 
DETENTORA: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
ITEM 06 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 6.000 

unid. 
MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL 
INFANTIL: mascara descartável com elástico, não 
libera fiapos, antisséptico, hipoalergênico, atóxico 
e baixa condutividade térmica. 

R$ 0,40 R$ 2.400,00 

 
ITEM 07 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 750 

cxs. 
MÁSCARA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS C/ 
ELÁSTICO: máscara descartável com elástico, 
fabricada em não tecido polipropileno; não estéril; 
tripla camada com filtro, cor branca, atóxica e 
apirogênica, Caixa com 50 unidades. 

R$ 15,00 R$ 11.250,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
ITEM 16 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 2.00

0 
unid. 

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL 
INFANTIL: mascara descartável com elástico, não 
libera fiapos, antisséptico, hipoalergênico, atóxico 
e baixa condutividade térmica. 

R$ 0,40 R$ 800,00 

 
ITEM 17 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 250 

cxs. 
MÁSCARA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS C/ 
ELÁSTICO: máscara descartável com elástico, 

R$ 15,00 R$ 3.750,00 
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fabricada em não tecido polipropileno; não estéril; 
tripla camada com filtro, cor branca, atóxica e 
apirogênica, Caixa com 50 unidades. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 12/03/2.021 
 
PROCESSO: 008/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 007/21 – ATA DE REGISTRO: 021/21 
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição futura de equipamentos de proteção 
individual para as unidades da Secretaria Municipal de Educação para prevenção ao 
COVID-19 
DETENTORA: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
ITEM 10 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 6.000 

unid. 
JALECO DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA E 
ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES: jaleco corpo 
inteiro descartável simples, com manga longa e 
elástico nas extremidades, com sistema de 
fechamento por amarração nas costas, em TNT 
impermeável 4 gramas, cor branco ou azul, não 
tecido, 100% polipropileno atoxica, comprimento 
aproximadamente 1,30cm, eficácia de filtragem 
bacteriana 95% (BFE), uso específico para 
profissionais da Educação. Especificações 
Técnica: confeccionado em TNT – Tecido não 
tecido 100%  polipropileno, material descartável e 
impermeável, cor branco ou azul, gramatura 
40grams por camada, comprimento 
aproximadamente 1,30cm. 

R$ 5,36 R$ 32.160,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 12/03/2.021 
 
PROCESSO: 008/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 007/21 – ATA DE REGISTRO: 022/21 
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição futura de equipamentos de proteção 
individual para as unidades da Secretaria Municipal de Educação para prevenção ao 
COVID-19 
DETENTORA: ECR INTERMEDIAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA ME 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
ITEM 18 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 2.000 

unid. 
MÁSCARA FACIAL PROTETORA ACRÍLICA COM 
REGULAGEM: viseira leve, flexível, com 
regulagem de tamanho, material acrílico, 
transparente, sem protetor auditivo, protetor facial 
contra respingos de líquidos, resistente contra 
riscos. 

R$ 13,79 R$ 27.580,00 
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VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 12/03/2.021 
PROCESSO: 008/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 007/21 – ATA DE REGISTRO: 023/21 
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição futura de equipamentos de proteção 
individual para as unidades da Secretaria Municipal de Educação para prevenção ao 
COVID-19 
DETENTORA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
ITEM 20 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 2.000 

unid. 
JALECO DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA 
E ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES: jaleco 
corpo inteiro descartável simples, com manga 
longa e elástico nas extremidades, com sistema 
de fechamento por amarração nas costas, em 
TNT impermeável 4 gramas, cor branco ou azul, 
não tecido, 100% polipropileno atoxica, 
comprimento aproximadamente 1,30cm, eficácia 
de filtragem bacteriana 95% (BFE), uso 
específico para profissionais da Educação. 
Especificações Técnica: confeccionado em TNT 
– Tecido não tecido 100%  polipropileno, 
material descartável e impermeável, cor branco 
ou azul, gramatura 40grams por camada, 
comprimento aproximadamente 1,30cm. 

R$ 5,16 R$ 10.320,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 12/03/2.021 
 
PROCESSO: 032/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 021/21 – ATA DE REGISTRO: 030/21 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de material elétrico e ferramentas de 
uso geral para todas as Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
da Saúde 
DETENTORA: BOARETO E RUIZ LTDA ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
03 Maçarico portátil com acendimento 

automático, bico para maçarico, autoignição, 
bico rotativo de 360° - aplicações de baixa e 
média temperatura 

02 Un. R$ 190,00 R$ 380,00 

04 Refil para maçarico portátil gás butano 227gr 15 Un. R$ 17,00 R$ 255,00 

05 Ferramenta para uso para dobrar tubos, pode 
ser usada para dobrar encanamentos de 
cobre, alumínio e ar condicionado 

01 Un. R$ 245,00 R$ 245,00 

07 Cortador de tubos de cobre e alumínio 1/8 a 
1.1/8 para trabalhos em geral de refrigeração 

02 Un. R$ 120,00 R$ 240,00 
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e ar condicionado 

12 Serra copo com prolongador 30MM para 
concreto 

08 Un. R$ 85,00 R$ 680,00 

14 Broca de widea para concreto 12MM extra 
longa 

08 Un. R$ 33,00 R$ 264,00 

16 Martelete combinado 24MM c/ encaixe sds 
plus 800 watts. Características: Martelete 
rotativo e rompedor; Velocidade variável; 
Rotação reversível; Limitador de torque; 
Encaixe SDS plus; Dupla isolação 

02 Un. R$ 790,00 R$ 1.580,00 

20 Alicate de bico meia cana longo 6 polegadas 
17 centímetros 

03 Un. R$ 16,50 R$ 49,50 

21 Alicate universal profissional de 8 polegadas. 
Utilizado para todos os tipos de utilidades, 
especial para eletricistas. Para cortar fios e 
malhas sem deixar rebarbas. Contém 
dispositivo para prensar terminais de bitolas 
até 10mm² sem isolação. Bico com ranhuras 
cruzadas para melhor agarre de fios e capas 
isolantes 

03 Un. R$ 37,70 R$ 113,10 

22 Ferro de solda profissional hikari 60W, 127V, 
PBT antichama. Dupla isolação; Protege 
contra choque; Potência de consumo: 5W; 
Temperatura máxima: 510 C° 

03 Un. R$ 39,00 R$ 117,00 

23 Bucha com parafuso para drywall fly número 
3 com 2 peças 

750 Peç
as 

R$ 9,00 R$ 6.750,00 

29 Módulo tomada 10A branco 75 Un. R$ 4,95 R$ 371,25 

30 Módulo interruptor simples 10A branco 75 Un. R$ 4,37 R$ 327,75 

31 Interruptor bipolar paralelo 10A 08 Un. R$ 6,75 R$ 54,00 

37 Soquete porcelana E27 com base 150 Un. R$ 5,95 R$ 892,50 

38 Placa+suporte 4x4 em termoplástico 4 postos 
linha luz branca 

60 Un. R$ 80,00 R$ 4.800,00 

41 Fita isolante 20 metros: Espessura: 0,15MM; 
Certificado: abnt nbr nm 60454-3; Largura: 
19MM; Material adesivo: resina de borracha; 
Tipo de fita: vinil 

225 Un. R$ 4,90 R$ 1.102,50 

44 Fio telefone FE-80 uso externo preto 600 M R$ 1,05 R$ 630,00 
 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
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Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
57 Refil para maçarico portátil gás butano 227gr 05 Un. R$ 17,00 R$ 85,00 

59 Serra copo com prolongador 30MM para 
concreto 

02 Un. R$ 85,00 R$ 170,00 

61 Broca de widea para concreto 12MM extra 
longa 

02 Un. R$ 33,00 R$ 66,00 

63 Alicate de corte diagonal da linha 6 
polegadas 

01 Un. R$ 18,00 R$ 18,00 

64 Alicate de bico meia cana longo 6 polegadas 
17 centímetros 

01 Un. R$ 16,50 R$ 16,50 

65 Alicate universal profissional de 8 polegadas. 
Utilizado para todos os tipos de utilidades, 
especial para eletricistas. Para cortar fios e 
malhas sem deixar rebarbas. Contém 
dispositivo para prensar terminais de bitolas 
até 10mm² sem isolação. Bico com ranhuras 
cruzadas para melhor agarre de fios e capas 
isolantes 

01 Un. R$ 37,70 R$ 37,70 

66 Ferro de solda profissional hikari 60W, 127V, 
PBT antichama. Dupla isolação; Protege 
contra choque; Potência de consumo: 5W; 
Temperatura máxima: 510 C° 

01 Un. R$ 39,00 R$ 39,00 

67 Bucha com parafuso para drywall fly número 
3 com 2 peças 

250 Peç
as 

R$ 9,00 R$ 2.250,00 

73 Módulo tomada 10A branco 25 Un. R$ 4,95 R$ 123,75 

75 Interruptor bipolar paralelo 10A 02 Un. R$ 6,75 R$ 13,50 

82 Placa+suporte 4x4 em termoplástico 4 postos 
linha luz branca 

20 Un. R$ 80,00 R$ 1.600,00 

88 Fio telefone FE-80 uso externo preto 200 M R$ 1,05 R$ 210,00 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/03/2.021 
 
PROCESSO: 032/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 021/21 – ATA DE REGISTRO: 031/21 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de material elétrico e ferramentas de 
uso geral para todas as Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
da Saúde 
DETENTORA: ÉDER HENRIQUE MENDES ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
06 Jogo de chave combinada speedy com 02 Kit R$ 263,00 R$ 526,00 
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catraca de 8 a 19MM CRV com 12 peças 

19 Alicate de corte diagonal da linha 6 
polegadas 

03 Un. R$ 15,00 R$ 45,00 

25 Dobradiça vai-vem 3” com 2 unidades 375 Pctes R$ 38,45 R$ 
14.418,75 

26 Dobradiça MGM 3 unidades 3 polegadas 
com parafuso 

225 Pctes R$ 10,85 R$ 2.441,25 

27 Espuma expansiva de poliuretano mundial 
prime, ideal para vedação, preenchimento 
de juntas, isolamento e fixação de portas, 
janelas e qualquer outro tipo de abertura. 
Material resistente, de alto rendimento que 
adere com facilidade em madeira, metais, 
vidros, alvenaria, cerâmica, mármore e etc 

150 Un. R$ 16,00 R$ 2.400,00 

28 Tubo de silicone adesivo incolor 280g 150 Un. R$ 16,30 R$ 2.445,00 

33 Lâmpada tubular LED T8 120CM – 20W: 
Acompanha LED 6500K (branco frio); 
Produto certificado, adequado à portaria 
INMETRO n° 144/215; Potência: 20W; 
Acompanha soquete: não; Acabamento: 
acabamento único, sem customização; 
Tensão: bivolt 

750 Un. R$ 11,95 R$ 8.962,50 

36 Lâmpada LED bulbo E27 A80 15W branco 
frio: Potência: 15W; Cor branca 6000K 
branco frio; Equivalência: incandescente 
150W / fluorescente 30W; Fluxo luminoso: 
1350 lumens (pode variar um pouco); Fator 
potência: 0,70; Modelo: bulbo LED A80; 
Base rosca: E27; Voltagem: bivolt 
automático (110V – 220V) 

750 Un. R$ 9,90 R$ 7.425,00 

40 Fita de borracha autofusão – uso 
profissional 
Técnicos: 19MM X 10M; cor preta 

15 Un. R$ 14,90 R$ 223,50 

43 Disjuntor bipolar DIN 16A curva C 23 Un. R$ 25,80 R$ 593,40 

48 Fio cabo flexível cobre 16,0MM 1.500 M. R$ 12,40 R$ 
18.600,00 

49 Cabo flexível: Medida: 10,0; Tensão: 750v; 
Condutor: cobre; Isolação: PVC antichama 

2.250 M. R$ 7,80 R$ 
17.550,00 

50 Fio cobre flexível 6,0MM. 450/750V 2.250 M. R$ 3,20 R$ 7.200,00 
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51 Cabo flexível 1x4,0MM. Tensão: 450/750V. 2.250 M. R$ 2,00 R$ 4.500,00 

53 Cabo flexível 1,5MM. 750V. 2.250 M. R$ 0,88 R$ 1.980,00 

54 Lâmpada LED tubular HO ENT 2,40mt 
6500K (branco frio) 

750 Un. R$ 44,00 R$ 
33.000,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
69 Dobradiça vai-vem 3” com 2 unidades 125 Pctes R$ 38,45 R$ 4.806,25 

70 Dobradiça MGM 3 unidades 3 polegadas 
com parafuso 

75 Pctes R$ 10,85 R$ 813,75 

71 Espuma expansiva de poliuretano mundial 
prime, ideal para vedação, preenchimento 
de juntas, isolamento e fixação de portas, 
janelas e qualquer outro tipo de abertura. 
Material resistente, de alto rendimento que 
adere com facilidade em madeira, metais, 
vidros, alvenaria, cerâmica, mármore e etc 

50 Un. R$ 16,00 R$ 800,00 

72 Tubo de silicone adesivo incolor 280g 50 Un. R$ 16,30 R$ 815,00 

74 Módulo interruptor simples 10A branco 25 Un. R$ 4,30 R$ 107,50 

76 Soquete com sistema antivibratório para 
conectar lâmpadas fluorescentes em rede 
elétrica com tensão nominal de 250v e 
corrente de 2a 

500 Un. R$ 2,20 R$ 1.100,00 

77 Lâmpada tubular LED T8 120CM – 20W: 
Acompanha LED 6500K (branco frio); 
Produto certificado, adequado à portaria 
INMETRO n° 144/215; Potência: 20W; 
Acompanha soquete: não; Acabamento: 
acabamento único, sem customização; 
Tensão: bivolt 

250 Un. R$ 11,95 R$ 2.987,50 

79 Lâmpada LED tubular 9w branco frio 
(6500K) T8 60cm bivolt 

250 Un. R$ 12,00 R$ 3.000,00 

80 Lâmpada LED bulbo E27 A80 15W branco 
frio: 
Potência: 15W; Cor branca 6000K branco 
frio; Equivalência: incandescente 150W / 
fluorescente 30W; Fluxo luminoso: 1350 
lumens (pode variar um pouco); Fator 
potência: 0,70; Modelo: bulbo LED A80; 

250 Un. R$ 9,90 R$ 2.475,00 
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Base rosca: E27; Voltagem: bivolt 
automático (110V – 220V) 

81 Soquete porcelana E27 com base 50 Un. R$ 5,95 R$ 297,50 

84 Fita de borracha autofusão – uso 
profissional 
Técnicos: 19MM X 10M; cor preta 

05 Un. R$ 14,90 R$ 74,50 

85 Fita isolante 20 metros: Espessura: 0,15MM; 
Certificado: abnt nbr nm 60454-3; Largura: 
19MM; Material adesivo: resina de borracha; 
Tipo de fita: vinil 

75 Un. R$ 4,90 R$ 367,50 

87 Disjuntor bipolar DIN 16A curva C 07 Un. R$ 25,80 R$ 180,60 

92 Fio cabo flexível cobre 16,0MM 500 M. R$ 12,40 R$ 6.200,00 

93 Cabo flexível: Medida: 10,0; Tensão: 750v; 
Condutor: cobre; Isolação: PVC antichama 

750 M. R$ 7,80 R$ 5.850,00 

94 Fio cobre flexível 6,0MM. 450/750V 750 M. R$ 3,20 R$ 2.400,00 

95 Cabo flexível 1x4,0MM. Tensão: 450/750V. 750 M. R$ 2,00 R$ 1.500,00 

96 Cabo flexível 2,5MM. 750V. 750 M. R$ 1,58 R$ 1.185,00 

97 Cabo flexível 1,5MM. 750V. 750 M. R$ 0,88 R$ 660,00 

98 Lâmpada LED tubular HO ENT 2,40mt 
6500K (branco frio) 

250 Un. R$ 44,00 R$ 
11.000,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/03/2.021 
 
PROCESSO: 032/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 021/21 – ATA DE REGISTRO: 032/21 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de material elétrico e ferramentas de 
uso geral para todas as Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
da Saúde 
DETENTORA: MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
32 Soquete com sistema antivibratório para 

conectar lâmpadas fluorescentes em rede 
elétrica com tensão nominal de 250v e 
corrente de 2a 

1.500 Un. R$ 2,30 R$ 3.450,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
86 Disjuntor termomagnético easy ez9f33391, 3 

pólos, 100 amperes no máximo a 400vca. 
Em conformidade com as normas de 

05 Un. R$ 180,00 R$ 900,00 
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segurança (inmetro) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/03/2.021 
 
PROCESSO: 032/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 021/21 – ATA DE REGISTRO: 033/21 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de material elétrico e ferramentas de 
uso geral para todas as Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
da Saúde 
DETENTORA: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
35 Lâmpada LED tubular 9w branco frio 

(6500K) T8 60cm bivolt 
750 Un. R$ 10,40 R$ 7.800,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/03/2.021 
 
PROCESSO: 032/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 021/21 – ATA DE REGISTRO: 034/21 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de material elétrico e ferramentas de 
uso geral para todas as Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
da Saúde 
DETENTORA: DINÂMICA SHOP EIRELI EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
42 Disjuntor termomagnético easy ez9f33391, 3 

pólos, 100 amperes no máximo a 400vca. 
Em conformidade com as normas de 
segurança (inmetro) 

15 Un. R$ 124,99 R$ 1.874,85 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/03/2.021 
 
PROCESSO: 005/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2021 – ATA DE REGISTRO: 
012/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição futura de combustíveis para veículos 
de toda a frota municipal, conforme edital. 
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA 

Item Qtd. Descrição 

Percentual de Desconto 
oferecido, a ser calculado 
sobre os valores unitários 
da Tabela de Levantamento 
de Preços (do Município de 
Avaré/SP), fornecida pela 
Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) da semana 
anterior a efetiva 
solicitação de entrega do 
objeto. 

01 580.000 litros Óleo diesel S-10. 2,30% (dois, trinta por 
cento) 02 270.000 litros Diesel comum. 
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03 300.000 litros Gasolina comum. 
04 250.000 litros Etanol. 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/03/2021 
 
PROCESSO: 007/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2021 – ATA DE REGISTRO: 
003/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição futura de tiras reagentes, sets de 
infusão, lancetas, aplicador de set de infusão e reservatórios de insulina, conforme edital. 
SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI EPP 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
ITEM 01  
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 112 cxs. TIRAS REAGENTES ACCU CHECK 
PERFORMACE (COM 50 UNIDADES) 
- tiras  compatível com o aparelho Accu-Chek 
Performa que tem as seguintes características: 
- Resultados em apenas 5 segundos 
- Exige quantidade mínima de sangue (0,6 µL) 
- Alarmes programáveis - Indicadores de 
hipoglicemia 
- Duração da bateria estendida para uma média 
de 2.000 testes 
- Preenchimento rápido, fácil e visível 
- Tira de teste de fácil manuseio 
- caixa com 50 tiras 

R$ 105,00 R$ 11.760,00 

 
ITEM 02 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 112 cxs. SETS DE INFUSÃO ACCU CHECK FLEXLINK 
8/60 (COM 10 UNIDADES) 
-  Set de Infusão FLEXLink 8mm/60cm, 
compatível com Sistema de Infusão Contínua de 
Insulina ACCU-CHEK, caixa com 10 unidades 
- material de teflon 
-modo de inserção 90º 
- tamanho da cânula : 08mm 
- com adesivo 
- tamanho do cateter: 60 cm 
- desconectavel 
- tempo de uso da cânula: 2 a 3 dias 
- tempo de uso do cateter: 6 dias 
- sem aplicador 
- Caixa com 10 sets completos 

R$ 805,00 R$ 
90.160,00 
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ITEM 03 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 22 cxs. LANCETAS ACCU CHECK FASTCLIX ( COM 
204 UNIDADES) 
- Embalagem com 204 unidades 
- compativel com o ACCU CHECK FLEXLINK 
- 11 graus de profundidade 
- sem contato com a agulha e descarte em lixo 
comum 
- tambores com 6 lancetas 

R$ 115,00 R$ 2.530,00 

 
ITEM 04 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 22 cxs. APLICADOR DO SET DE INFUSÃO ACCU 
CHECK FLEXLINK ( CAIXA COM 01 UNIDADE ) 
-  Compativel com os sets de infusão accu check 
Flexlink 

R$ 230,00 R$ 5.060,00 

 
ITEM 05 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 60 cxs. RESERVATÓRIOS DE INSULINA CARTUCHO 
PLASTICO ACCU CHECK 3,15 ML ( COM 25 
UNIDADES) 
- Cartuchos de insulina ACCU CHECK SPIRIT 
- Deposito plástico descartável capaz de 
armazenar a insulina necessária, com 
capacidade de até 3,15 ml de insulina, o que é 
correspondente a 315 UI 

R$ 558,00 R$ 
33.480,00 

 
ITEM 06 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 30 kits KIT ACCU CHECK SPIRIT COMBO SERVICE 
PACK 
- Pacote de serviço de alimentação de energia 
do sistema de infusão contínua- Accu Check 
Spirit Combo. 
-  Kit contendo: 4 pilhas – fonte de energia para 
SICI ( o SICI requer 1 pilha AA) 
1 adaptador: acessório que rosqueia o cartucho 
no compartimento adequado no SICI; 
1 tampa de bateria 
1 chave de bateria 

R$ 224,00 R$ 6.720,00 
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COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
 

ITEM 07  
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 38 cxs. TIRAS REAGENTES ACCU CHECK 
PERFORMACE (COM 50 UNIDADES) 
- tiras  compatível com o aparelho Accu-Chek 
Performa que tem as seguintes características: 
- Resultados em apenas 5 segundos 
- Exige quantidade mínima de sangue (0,6 µL) 
- Alarmes programáveis - Indicadores de 
hipoglicemia 
- Duração da bateria estendida para uma média 
de 2.000 testes 
- Preenchimento rápido, fácil e visível 
- Tira de teste de fácil manuseio 
- caixa com 50 tiras 

R$ 105,00 R$ 3.990,00 

 
ITEM 08 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 38 cxs. SETS DE INFUSÃO ACCU CHECK FLEXLINK 
8/60 (COM 10 UNIDADES) 
-  Set de Infusão FLEXLink 8mm/60cm, 
compatível com Sistema de Infusão Contínua de 
Insulina ACCU-CHEK, caixa com 10 unidades 
- material de teflon 
-modo de inserção 90º 
- tamanho da cânula : 08mm 
- com adesivo 
- tamanho do cateter: 60 cm 
- desconectavel 
- tempo de uso da cânula: 2 a 3 dias 
- tempo de uso do cateter: 6 dias 
- sem aplicador 
- Caixa com 10 sets completos 

R$ 805,00 R$ 
30.590,00 

 
ITEM 09 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 08 cxs. LANCETAS ACCU CHECK FASTCLIX ( COM 
204 UNIDADES) 
- Embalagem com 204 unidades 
- compativel com o ACCU CHECK FLEXLINK 
- 11 graus de profundidade 
- sem contato com a agulha e descarte em lixo 
comum 

R$ 115,00 R$ 920,00 
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- tambores com 6 lancetas 
 
ITEM 10 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 08 cxs. APLICADOR DO SET DE INFUSÃO ACCU 
CHECK FLEXLINK ( CAIXA COM 01 UNIDADE ) 
-  Compativel com os sets de infusão accu check 
Flexlink 

R$ 230,00 R$ 1.840,00 

 
ITEM 11 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 20 cxs. RESERVATÓRIOS DE INSULINA CARTUCHO 
PLASTICO ACCU CHECK 3,15 ML ( COM 25 
UNIDADES) 
- Cartuchos de insulina ACCU CHECK SPIRIT 
- Deposito plástico descartável capaz de 
armazenar a insulina necessária, com 
capacidade de até 3,15 ml de insulina, o que é 
correspondente a 315 UI 

R$ 558,00 R$ 11.160,00 

 
ITEM 12 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 10 kits KIT ACCU CHECK SPIRIT COMBO SERVICE 
PACK 
- Pacote de serviço de alimentação de energia 
do sistema de infusão contínua- Accu Check 
Spirit Combo. 
-  Kit contendo: 4 pilhas – fonte de energia para 
SICI ( o SICI requer 1 pilha AA) 
1 adaptador: acessório que rosqueia o cartucho 
no compartimento adequado no SICI; 
1 tampa de bateria 
1 chave de bateria 

R$ 224,00 R$ 2.240,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/02/2021 
 
PROCESSO: 027/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 017/2021 – ATA DE REGISTRO: 
016/2021 
Objeto:  registro de preços para eventual aquisição futura de ferramentas para uso na 
limpeza pública, conforme edital. 
BOARETO & RUIZ LTDA ME 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
LOTE 01 
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Item Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 37 unid. Carrinho de mão de 60 lts com pneus 3,25x8", 
chapa 16 galvanizada; 

R$ 199,00 R$ 
7.363,00 

02 22 unid. Chibanca de aço forjada especial de alta 
qualidade, temperada em todo o corpo da peça, 
com cabo de madeira de 90 cm; 

R$ 79,00 R$ 
1.738,00 

03 15 unid. Colher de pedreiro com canto reto nº 10; R$ 16,00 R$ 240,00 
04 15 unid. Colher de pedreiro com canto reto nº 7; R$ 13,00 R$ 195,00 
05 15 unid. Colher de pedreiro com canto reto nº 8; R$ 14,00 R$ 210,00 
06 375 unid. Enxada de aço de no mínimo 30 cm com cabo de 

madeira; 
R$ 39,50 R$ 

14.812,50 
07 15 unid. Enxadãozinho para jardim; R$ 31,00 R$ 465,00 
08 22 unid. Foice em aço carbono, olho de 35mm de 

diâmetro, em verniz transparente, dimensões 
aproximadas do produto: 37,3x16,7x4cm, sem 
cabo; 

R$ 33,00 R$ 726,00 

09 22 unid. Forcado de 04 dentes em aço carbono,  com 
cabo acima de 70 cm,  em madeira ; 

R$ 73,00 R$ 
1.606,00 

10 30 unid. Garrafão térmico de 5 lts; R$ 36,00 R$ 
1.080,00 

11 112 unid. Lima chata para enxada (caixa com 12 unid.); R$ 89,00 R$ 
9.968,00 

12 30 unid. Pá concha quadrada com cabo nº 4; R$ 42,00 R$ 
1.260,00 

13 30 unid. Pá de bico com cabo de madeira - largura da pá 
de 27 cm com cabo de no mínimo 120 cm; 

R$ 52,00 R$ 
1.560,00 

14 225 unid. Pá de lixo gari - aproximadamente 23 x 23cm, 
metal reforçado, com cabo de, no mínimo, 60 cm; 

R$ 23,00 R$ 
5.175,00 

15 22 unid. Picareta de aço forjada especial de alta 
qualidade, temperada em todo o corpo da peça, 
ponta pá com cabo de madeira de 94 cm; 

R$ 57,00 R$ 
1.254,00 

16 187 unid. Rastelo de grama tipo unha de plástico (com 
cabo); 

R$ 20,95 R$ 
3.917,65 

17 22 unid. Regador de plástico de 10 litros; R$ 21,00 R$ 462,00 
18 15 unid. Tesoura para grama e poda com cabo de 

madeira de aproximadamente 30 cm; 
R$ 42,00 R$ 630,00 

19 225 unid. Vassoura piaçava nylon; R$ 23,00 R$ 
5.175,00 

20 337 unid. Vassourão tipo gari, cepa plástica, de 45 cm (com 
cabo). 

R$ 43,00 R$ 
14.491,00 
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21 22 unid. Cavadeira de mola articulada (duas folhas) com 
02 cabos de 2 metros reforçada 

R$ 46,00 R$ 
1.012,00 

22 45 unid. Cadeado 30 mm de latão maciço de alta 
qualidade 

R$ 20,00 R$ 900,00 

23 45 unid. Cadeado 40 mm de latão maciço de alta 
qualidade 

R$ 30,00 R$ 
1.350,00 

24 45 unid. Cadeado 50 mm de latão maciço de alta 
qualidade 

R$ 28,00 R$ 
1.260,00 

25 07 unid. Masseira para Pedreiros plástica - 150 litros  R$ 120,00 R$ 840,00 
26 07 unid. Masseira para Pedreiros Plástica - 500 litros R$ 372,00 R$ 

2.604,00 
Valor Global do Lote: R$ 80.294,15 (oitenta mil duzentos e noventa e quatro reais e 
quinze centavos). 
 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
 

LOTE 02 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 13 unid. Carrinho de mão de 60 lts com pneus 3,25x8", 
chapa 16 galvanizada; 

R$ 199,00 R$ 
2.587,00 

02 08 unid. Chibanca de aço forjada especial de alta 
qualidade, temperada em todo o corpo da peça, 
com cabo de madeira de 90 cm; 

R$ 79,00 R$ 632,00 

03 05 unid. Colher de pedreiro com canto reto nº 10; R$ 16,00 R$ 80,00 
04 05 unid. Colher de pedreiro com canto reto nº 7; R$ 13,00 R$ 65,00 
05 05 unid. Colher de pedreiro com canto reto nº 8; R$ 14,00 R$ 70,00 
06 125 unid. Enxada de aço de no mínimo 30 cm com cabo de 

madeira; 
R$ 39,50 R$ 

4.937,50 
07 05 unid. Enxadãozinho para jardim; R$ 31,00 R$ 155,00 
08 08 unid. Foice em aço carbono, olho de 35mm de 

diâmetro, em verniz transparente, dimensões 
aproximadas do produto: 37,3x16,7x4cm, sem 
cabo; 

R$ 33,00 R$ 264,00 

09 08 unid. Forcado de 04 dentes em aço carbono,  com 
cabo acima de 70 cm,  em madeira ; 

R$ 73,00 R$ 584,00 

10 10 unid. Garrafão térmico de 5 lts; R$ 36,00 R$ 360,00 
11 38 unid. Lima chata para enxada (caixa com 12 unid.); R$ 89,00 R$ 

3.382,00 
12 10 unid. Pá concha quadrada com cabo nº 4; R$ 42,00 R$ 420,00 
13 10 unid. Pá de bico com cabo de madeira - largura da pá 

de 27 cm com cabo de no mínimo 120 cm; 
R$ 52,00 R$ 520,00 
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14 75 unid. Pá de lixo gari - aproximadamente 23 x 23cm, 
metal reforçado, com cabo de, no mínimo, 60 cm; 

R$ 23,00 R$ 
1.725,00 

15 08 unid. Picareta de aço forjada especial de alta 
qualidade, temperada em todo o corpo da peça, 
ponta pá com cabo de madeira de 94 cm; 

R$ 57,00 R$ 456,00 

16 63 unid. Rastelo de grama tipo unha de plástico (com 
cabo); 

R$ 20,95 R$ 
1.319,85 

17 08unid. Regador de plástico de 10 litros; R$ 21,00 R$ 168,00 
18 05 unid. Tesoura para grama e poda com cabo de 

madeira de aproximadamente 30 cm; 
R$ 42,00 R$ 210,00 

19 75 unid. Vassoura piaçava nylon; R$ 23,00 R$ 
1.725,00 

20 113 unid. Vassourão tipo gari, cepa plástica, de 45 cm (com 
cabo). 

R$ 43,00 R$ 
4.859,00 

21 08 unid. Cavadeira de mola articulada (duas folhas) com 
02 cabos de 2 metros reforçada 

R$ 46,00 R$ 368,00 

22 15 unid. Cadeado 30 mm de latão maciço de alta 
qualidade 

R$ 20,00 R$ 300,00 

23 15 unid. Cadeado 40 mm de latão maciço de alta 
qualidade 

R$ 30,00 R$ 450,00 

24 15 unid. Cadeado 50 mm de latão maciço de alta 
qualidade 

R$ 28,00 R$ 420,00 

25 03 unid. Masseira para Pedreiros plástica - 150 litros  R$ 120,00 R$ 360,00 
26 03 unid. Masseira para Pedreiros Plástica - 500 litros R$ 372,00 R$ 

1.116,00 
Valor Global do Lote: R$ 27.533,35 (vinte e sete mil quinhentoa e trinta e três reais e 
trinta e cinco centavos). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/03/2021 
 
PROCESSO: 035/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 024/2021 – ATA DE REGISTRO: 
011/2021 
Objeto:  registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de cozinha para 
atender as unidades da Educação, conforme edital. 
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME 

 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

 
LOTE 01 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 45 unid. Panela de Pressão: de alumínio, com 

capacidade mínima para 4,5 litros; com 
fechamento externo; com válvula de 
escape de segurança; asa de banquelite 
resistentes ao calor; pino de alívio; 

R$ 54,30 R$ 2.443,50 
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sistema de segurança lateral da tampa; 
válvula de segurança repetitiva de 
segurança e válvula reguladora de 
pressão. 

02 45 unid. Panela de Pressão: de alumínio, com 
capacidade mínima para 7 litros; com 
fechamento externo; com válvula de 
escape de segurança; asa de banquelite 
resistentes ao calor; pino de alívio; 
sistema de segurança lateral da tampa; 
válvula de segurança repetitiva de 
segurança e válvula reguladora de 
pressão. 

R$ 90,60 R$ 4.077,00 

03 45 unid. Panela de Pressão: de alumínio, com 
capacidade mínima para 20 litros; com 
fechamento externo; com válvula de 
escape de segurança; com diâmetro 
mínimo de 30 cm; asa de banquelite 
resistentes ao calor; pino de alívio; 
sistema de segurança lateral da tampa; 
válvula de segurança repetitiva de 
segurança e válvula reguladora de 
pressão.  

R$ 394,50 R$ 17.752,50 

04 45 unid. Panela de Alumínio: panela de alumínio 
fundido, com tampa, com 02 alças de 
madeira, com capacidade mínima de 5 
litros. 

R$ 63,10 R$ 2.839,50 

05 45 unid. Panela de Alumínio: panela de alumínio 
fundido, com tampa, com 02 alças de 
madeira, com capacidade mínima de 10 
litros. 

R$ 104,30 R$ 4.693,50 

06 45 unid. Panela de Alumínio: panela de alumínio 
fundido, com tampa, com 02 alças de 
madeira, com capacidade mínima de 15 
litros. 

R$ 104,20 R$ 4.689,00 

07 75 unid. Assadeira: retangular, de alumínio, 
medindo no mínimo (55 x 38) cm (cxl); 
com capacidade mínima para 4,5 litros; 
altura mínima de 3,0 cm; com espessura 
mínima de 0,8 mm; sem alça. 

R$ 157,60 R$ 11.820,00 

08 75 unid. Assadeira: fabricado em alumínio polido, 
design retangular, com alças resistentes 
nas laterais, para uso em fornos a gás e 
elétrico. Normas técnicas de referência: 
os produtos devem atender as normas 
técnicas de referência relativas à 
fabricação de utensílios em alumínio, em 

R$ 79,80 R$ 5.985,00 
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vigor na data do edital. Dimensões: nº6 
(média): comprimento: 50cm; largura: 
35cm; altura: 7cm e espessura: 2,5mm. 

09 75 unid. Frigideira – de alumínio; antiaderente de 
alta qualidade; com diâmetro mínimo de 
25 cm; cabo de baquelite. 

R$ 68,70 R$ 5.152,50 

10 75 unid. Frigideira: de alumínio; antiaderente de 
alta qualidade; com diâmetro mínimo de 
30 cm; cabo de baquelite. 

R$ 114,37 R$ 8.577,75 

11 75 unid. Escorredor de Massa Alimentícia: n°40, 
de alumínio; com diâmetro mínimo de 45 
cm; altura mínima de 17,0 cm; 
capacidade mínima para 20,0 litros; com 
alça e base. 

R$ 102,40 R$ 7.680,00 

12 75 unid. Escorredor para Arroz: n°50, de alumínio 
reforçado; com diâmetro mínimo de 45 
cm. 

R$ 119,30 R$ 8.947,50 

13 75 unid. Canecão: de alumínio com cabo/alça de 
madeira; Canecão nº 16, fabricado em 
alumínio polido industrial reforçado, com 
bico, espessura de 2mm. Normas 
técnicas de referência: Os produtos 
devem atender as normas técnicas de 
referência relativas a fabricação de 
utensílios em alumínio, em vigor na data 
do edital. Capacidade: 3L. 

R$ 44,80 R$ 3.360,00 

14 75 unid. Canecão: de alumínio com cabo/alça de 
madeira; Canecão nº 18, fabricado em 
alumínio polido industrial reforçado, com 
bico, espessura de 2mm. Normas 
técnicas de referência: Os produtos 
devem atender as normas técnicas de 
referência relativas a fabricação de 
utensílios em alumínio, em vigor na data 
do edital. Capacidade: 5L.  

R$ 68,40 R$ 5.130,00 

Valor Global do Lote: R$ 93.147,75 (noventa e três mil cento e quarenta e sete reais e 
setenta e cinco centavos).  
 
LOTE 02 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 225 unid. Xícara de Chá: de vidro, incolor, com 

pires, com capacidade mínima para 180 
ml. 

R$ 7,27 R$ 1.635,75 

02 5.250 
unid. 

Prato: de vidro, tipo fundo, incolor, liso, 
diâmetro de no mínimo 235 mm. 

R$ 7,30 R$ 38.325,00 
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03 375 unid. Conjunto de copos: copo de vidro, 
incolor, capacidade mínima 280 ml, com 
06 unidades. 

R$ 20,40 R$ 7.650,00 

Valor Global do Lote: R$ 47.610,75 (quarenta e sete mil seiscentos e dez reais e setenta 
e cinco centavos). 
 
LOTE 03 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 877 unid. Faqueiro: em aço inox; com 24 peças; 

composto de 6 facas de mesa, 6 garfos 
de mesa, 6 colheres de mesa e 6 
colheres de sobremesa; com cabo liso; 
acondicionado em caixa de papelão. 

R$ 48,22 R$ 42.288,94 

02 75 unid. Faca: aço inox; para uso culinário, 
medindo no mínimo 21 cm (aprox 3.), 
com espessura mínima de 2 mm; cabo 
em polipropileno na cor preta. 

R$ 8,41 R$ 630,75 

03 75 unid. Faca: aço inox; para uso culinário, 
medindo no mínimo 28 cm (aprox 7.), 
com espessura mínima de 3 mm; cabo 
em polipropileno na cor preta. 

R$ 16,62 R$ 1.246,50 

04 75 unid. Faca: aço inox; serrilhada, para pão, 
medindo no mínimo 32 cm (aprox 8.), 
com espessura mínima de 2,5 mm; cabo 
em polipropileno na cor preta. 

R$ 16,28 R$ 1.221,00 

05 75 unid. Pegador: para salada e massas; em aço 
inox; com dente em pelo menos um dos 
lados; comprimento mínimo de 23 cm. 

R$ 16,61 R$ 1.245,75 

06 75 unid. Colher: aço inox; colher para arroz; 
reforçada; medindo no mínimo 33 cm; 
peça única sem junção entrecabo. 

R$ 15,42 R$ 1.156,50 

07 75 unid. Concha Grande: feito totalmente em aço 
inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 
monobloco, ou seja, em uma única peça, 
sem emendas, com gancho. O material 
deve vir acompanhado de Manual de 
Instruções, em português, contendo: 
Orientações para uso e limpeza; 
procedimentos para acionamento da 
garantia; certificado de garantia 
preenchido (data de emissão, número da 
nota fiscal). Normas técnicas de 
referência: Os utensílios devem atender 
as normas técnicas de referência, 
relativas a fabricação de utensílios de 
inox, em vigência na data do edital. 

R$ 14,82 R$ 1.111,50 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

84

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 14 de junho de 2021 Ano V | Edição nº 983

Dimensões: comprimento: 30cm; 
espessura: 2,5mm; capacidade: 100ml; 
diâmetro: 8cm.  

08 75 unid. Concha Grande: feito em aço inox AISI 
304 ou 430, reforçada, com cabo roliço 
depolipropileno (arredondado), com 
gancho. O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português,contendo: Orientações 
para uso e limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. Dimensões: comprimento: 
50cm; espessura:2,5mm; diâmetro: 
11cm. 

R$ 24,80 R$ 1.860,00 

09 75 unid. Escumadeira: servir alimentos; feito 
totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. 
Lâminas e cabos monobloco, ou seja, 
em uma única peça, sem emendas. O 
material deve vir acompanhado de 
Manual de Instruções, em português, 
contendo: Orientações para uso e 
limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. Dimensões: comprimento: 
30cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 8cm. 

R$ 14,72 R$ 1.104,00 

10 75 unid. Escumadeira: mexer alimentos; feito em 
aço inox AISI 304 ou 430, reforçada, com 
cabo roliço depolipropileno 
(arredondado). O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português, contendo: Orientações 
para uso e limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 

R$ 23,22 R$ 1.741,50 
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referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. Dimensões: comprimento: 
50cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 8cm. 

11 37 unid. Espremedor de Batata: de alumínio; tipo 
manual; tamanho grande.  

R$ 40,18 R$ 1.486,66 

12 37 unid. Abridor de Lata: reforçado, em inox, com 
espessura mínima de 2 mm.  

R$ 7,94 R$ 293,78 

13 75 unid. Escorredor de Louça: de aço cromado, 
com compartimento para escorrer 
travessas, pratos, copos e talheres, 
medindo no mínimo (50 x 15 x 37) cm 
(cxaxl). 

R$ 106,59 R$ 7.994,25 

14 75 unid. Faca de serra sem ponta de sobremesa: 
feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 
430. Lâminas e cabos monobloco, ou 
seja, em uma única peça, sem emendas. 
Faca de sobremesa com ponta 
arredondada. O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português, contendo: Orientações 
para uso e limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; Certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. 

R$ 5,18 R$ 388,50 

15 75 unid. Faca para corte de carne (fio liso): 
lâmina e cabo em aço inox monobloco 
ou lâmina em aço inox e cabo anatômico 
de polipropileno com antibacteriano que 
inibe o crescimento de bactérias e 
fungos. O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português, contendo: Orientações 
para uso e limpeza. 

R$ 5,17 R$ 387,75 

16 75 unid. Ralador: Em aço inox de 4 faces, com 
coletor, com alça/cabo em banquelite. 
Medindo aproximadamente (a x l x c) 23 
x 10,5 x 11 cm. 93. 

R$ 29,22 R$ 2.191,50 

Valor Global do Lote: R$ 66.348,88 (sessenta e seis mil trezentos e quarenta e oito reais 
e oitenta e oito centavos). 
 
LOTE 04 
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Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 75 unid. Garrafa Térmica: de pressão; com 

capacidade mínima de 2 litros; corpo em 
aço inox; ampola em aço inox; fundo em 
polipropileno; com tampa em 
polipropileno; com alça em polipropileno. 

R$ 74,29 R$ 5.571,75 

02 75 unid. Jarra: de polipropileno; capacidade 
mínima para 03 litros; transparente; com 
tampa; com alça. 

R$ 16,91 R$ 1.268,25 

03 5.250 
unid. 

Caneca Plástica: caneca de plástico 
atóxico, lisa, com alça, diversas cores, 
com capacidade mínima para 300 ml. 

R$ 1,95 R$ 10.237,50 

04 1.500 
unid. 

Mamadeira: fabricada em polipropileno; 
Bico fisiológico em silicone; Tampa com 
sistema salva-gotas, que evita o 
vazamento do leite; Livre de Bisfenol A; 
Garantia contra defeito de fabricação. 
Capacidade: 150ml. 

R$ 16,26 R$ 24.390,00 

05 75 unid. Conjunto de potes para mantimentos: 
com 05 peças; com tampa; 
confeccionado em plástico resistente 
transparente, contendo no mínimo um 
pote com capacidade de 4,5 litros e um 
pote com capacidade de 3 litros, sem 
estampa. 

R$ 50,28 R$ 3.771,00 

06 75 unid. Tábua para corte de alimentos: na cor 
branca, em polietileno, atóxica, medindo 
no mínimo 25 x 45 cm.  

R$ 53,07 R$ 3.980,25 

07 37 unid. Socador de alho: em plástico rígido, 
diâmetro mínimo de 8 cm.  

R$ 19,32 R$ 714,84 

08 37 unid. Espremedor de frutas: com jarra 
graduada em plástico, capacidade de 
aproximadamente 1lt.  

R$ 15,21 R$ 562,77 

09 75 unid. Peneira: peneira plástica em malha fina 
(poliéster), cabo resistente, com gancho 
para apoio, com medida de 
aproximadamente 07 cm diâmetro. 

R$ 6,51 R$ 488,25 

10 75 unid. Peneira: peneira plástica em malha fina 
(poliéster), cabo resistente, com gancho 
para apoio, com medida de 
aproximadamente 19 cm diâmetro. 

R$ 20,56 R$ 1.542,00 

11 37 unid. Coador de café: material tecido 100% 
algodão, dimensões 18cm de diâmetro e 
28cm de altura, com dois cabos e trava 
de segurança para não deixar o tecido 

R$ 4,22 R$ 156,14 
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sair do arco. 
Valor Global do Lote: R$ 52.682,75 (cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e dois 
reais e setenta e cinco centavos). 
 
LOTE 05 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 75 unid. Bacias plásticas: Fabricado em 

polipropileno, design redondo com 
finalidade de armazenar alimentos ou 
utensílios. Normas técnicas de 
referência: Os produtos devem atender 
as normas técnicas de referência 
relativas a fabricação de materiais 
plásticos para contato com alimentos, em 
vigor na data do edital. Garantia: Seis 
meses de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação, a contar da data 
da expedição da nota fiscal. Capacidade: 
12L. 

R$ 8,13 R$ 609,75 

02 75 unid. Bacias plásticas: Fabricado em 
Polipropileno, design redondo com 
finalidade de armazenar alimentos ou 
utensílios. Normas técnicas de 
referência: Os produtos devem atender 
as normas técnicas de referência 
relativas a fabricação de materiais 
plásticos para contato com alimentos, em 
vigor na data do edital. Garantia: Seis 
meses de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação, a contar da data 
da expedição da nota fiscal. Capacidade: 
30L. 

R$ 16,22 R$ 1.216,50 

03 37 unid. Caixa plástica com tampa: Recipiente em 
polipropileno; natural (atóxico) formato 
quadrado; medindo 28,5x15,4x21,4cm 
(comp. x alt. x larg.); com capacidade de 
6,5 litros; sem divisão; tampa 
polipropileno natural (atóxico); tipo do 
fechamento da tampa hermético. 

R$ 18,23 R$ 674,51 

04 37 unid. Caixa plástica com tampa: Fabricação 
em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico 
para alimentos; incolor; empilhável; com 
tampa hermética do mesmo material. 
Normas técnicas de referência: Os 
produtos devem atender as normas 
técnicas de referência relativas a 
fabricação de materiais plásticos para 

R$ 23,52 R$ 870,24 
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contato com alimentos, em vigor na data 
do edital. Capacidade: 12L.  

05 37 unid. Caixa plástica com tampa: Fabricação 
em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico 
para alimentos; incolor; empilhável; com 
tampa hermética do mesmo material. 
Normas técnicas de referência: Os 
produtos devem atender as normas 
técnicas de referência relativas a 
fabricação de materiais plásticos para 
contato com alimentos, em vigor na data 
do edital. Garantia: Seis meses de 
garantia contra vícios ou defeitos de 
fabricação, a contar da data da 
expedição da nota fiscal. Capacidade: 
20L.  

R$ 30,75 R$ 1.137,75 

06 75 unid. Porta Talher: porta talheres extra grande, 
dimensão 29 x 34 x 4,5 cm. (escorredor 
de talheres). 

R$ 21,58 R$ 1.618,50 

07 37 unid. Dispenser para copo plástico, material 
metal, uso copos descartáveis com 
capacidade aproximada de 50 ml, 
tratamento superficial, cromado, medidas 
aproximadas: diâmetro de 55 mm, 
comprimento 490 mm, capacidade para 
100 copos, características adicionais 
com tampa removível e fixado com 
parafuso/bucha. 

R$ 28,67 R$ 1.060,79 

08 37 unid. Dispenser para copo plástico, material 
metal, uso copos descartáveis com 
capacidade aproximada de 200 ml, 
tratamento superficial, cromado, com 
capacidade para 100 copos, 
características adicionais com tampa 
removível e fixado com parafuso/bucha. 

R$ 97,27 R$ 3.598,99 

Valor Global do Lote: R$ 10.787,03 (dez mil setecentos e oitenta e sete reais e três 
centavos).  
 
LOTE 06 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 45 unid. Batedeira: características gerais: 300w 

de potência para misturar, bater, 
amassar e sovar os ingredientes. Três 
tipos de batedores (globo, pá e gancho) 
para massas leves, médias e pesadas. 
Design contemporâneo com detalhes 
metálicos e planetária. Botão rotativo 

R$ 503,10 R$ 22.639,50 
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com 8 velocidades. Função início que 
evito respingos. Movimento planetário 
que mistura a massa com maior 
homogeneidade. Pés com ventosas que 
estabilizam a batedeira. Potência (w): 
300, capacidade (l): 4,0, com garantia. 

02 45 unid. Multiprocessador de alimentos: 
características gerais: jarra com 
capacidade de 1,2l; copo do liquidificador 
com capacidade de 1,8l; 2 velocidades + 
pulsar. Todos os acessórios podem ser 
guardados dentro da jarra, menos o 
espremedor de frutas. Possui acessórios 
que executam múltiplas funções; design 
vertical para ocupar menos espaço na 
cozinha; pés antiderrapantes para maior 
segurança; trava de segurança. 
Funções: processar, moer, cortar, 
misturar, triturar, fatiar, granular, 
espremer, picar, liquidificar. Composição: 
metal e plástico. Dimensões (a x l x p): 
aparelho como liquidificador: 42 x 22,5 x 
23 cm; aparelho como espremedor de 
frutas: 32 x 25,5 x 23 cm; aparelho como 
multiprocessador: 37,5 x 25,5 x 23 cm. 
Acessórios: jarra, liquidificador, 
espremedor, lâmina de picar, disco 
adaptador e acessório fatiador. Funções: 
batedor, cortador, espremedor, fatiador, 
liquidificador, moedor, triturador, 
emulsificar, picar. Especificações 
técnicas: nº de velocidades: 2, consumo 
de energia (kW/h): 0,8 kW/h, potência 
(W): 800W, capacidade total da tigela do 
processador (litros): 1,2 L, 
Tensão/Voltagem: 110V - 220V, 
Conteúdo da Embalagem: 1 
multiprocessador de alimentos com 2 
velocidades pulsar - 800W, jarra 
liquidificador, espremedor, lâmina de 
picar, disco adaptador e acessório 
fatiador, manual de instruções. Com 
garantia. 

R$ 233,24 R$ 10.495,80 

03 75 unid. Cortador/Picador de legumes com 
tripé(cabrita): corpo em alumínio fundido, 
facas em aço inox 10mm;cabo e 
basculante em alumínio fundido, colunas 
em aço maciço; duas molas; opções de 
macho e facas de 8mm/10mm/12mm; 

R$ 171,60 R$ 12.870,00 
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pintura eletrostática (a pó); Normas 
técnicas de referência:o produto deve 
atender as normas técnicas de referência 
relativas à fabricação de utensílios em 
alumínio e demais materiais utilizados, 
em vigor na data do edital. Garantia: 
doze meses de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação, a contar da 
datada expedição da nota fiscal. 
Dimensões (com os pés): largura (pés): 
46cm, comprimento (pés): 43cm e  
altura: 115cm. 

04 45 unid. Liquidificador industrial: basculante, 
material copo aço inoxidável; capacidade 
de 30 Litros; rotação de 3500 rpm; 
potência: motor 1,5 cv 110/220 vca 60 
hz, consumo 1,10 kw/h. 

R$ 1.405,50 R$ 63.247,50 

Valor Global do Lote: R$ 109.252,80 (cento e nove mil duzentos e cinquenta e dois reais 
e oitenta centavos).  
 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
 

LOTE 07 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 15 unid. Panela de Pressão: de alumínio, com 

capacidade mínima para 4,5 litros; com 
fechamento externo; com válvula de 
escape de segurança; asa de banquelite 
resistentes ao calor; pino de alívio; 
sistema de segurança lateral da tampa; 
válvula de segurança repetitiva de 
segurança e válvula reguladora de 
pressão. 

R$ 54,30 R$ 814,50 

02 15 unid. Panela de Pressão: de alumínio, com 
capacidade mínima para 7 litros; com 
fechamento externo; com válvula de 
escape de segurança; asa de banquelite 
resistentes ao calor; pino de alívio; 
sistema de segurança lateral da tampa; 
válvula de segurança repetitiva de 
segurança e válvula reguladora de 
pressão. 

R$ 90,60 R$ 1.359,00 

03 15 unid. Panela de Pressão: de alumínio, com 
capacidade mínima para 20 litros; com 
fechamento externo; com válvula de 
escape de segurança; com diâmetro 
mínimo de 30 cm; asa de banquelite 

R$ 394,50 R$ 5.917,50 
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resistentes ao calor; pino de alívio; 
sistema de segurança lateral da tampa; 
válvula de segurança repetitiva de 
segurança e válvula reguladora de 
pressão.  

04 15 unid. Panela de Alumínio: panela de alumínio 
fundido, com tampa, com 02 alças de 
madeira, com capacidade mínima de 5 
litros. 

R$ 63,10 R$ 946,50 

05 15 unid. Panela de Alumínio: panela de alumínio 
fundido, com tampa, com 02 alças de 
madeira, com capacidade mínima de 10 
litros. 

R$ 104,30 R$ 1.564,50 

06 15 unid. Panela de Alumínio: panela de alumínio 
fundido, com tampa, com 02 alças de 
madeira, com capacidade mínima de 15 
litros. 

R$ 104,20 R$ 1.563,00 

07 25 unid. Assadeira: retangular, de alumínio, 
medindo no mínimo (55 x 38) cm (cxl); 
com capacidade mínima para 4,5 litros; 
altura mínima de 3,0 cm; com espessura 
mínima de 0,8 mm; sem alça. 

R$ 157,60 R$ 3.940,00 

08 25 unid. Assadeira: fabricado em alumínio polido, 
design retangular, com alças resistentes 
nas laterais, para uso em fornos a gás e 
elétrico. Normas técnicas de referência: 
os produtos devem atender as normas 
técnicas de referência relativas à 
fabricação de utensílios em alumínio, em 
vigor na data do edital. Dimensões: nº6 
(média): comprimento: 50cm; largura: 
35cm; altura: 7cm e espessura: 2,5mm. 

R$ 79,80 R$ 1.995,00 

09 25 unid. Frigideira – de alumínio; antiaderente de 
alta qualidade; com diâmetro mínimo de 
25 cm; cabo de baquelite. 

R$ 68,70 R$ 1.717,50 

10 25 unid. Frigideira: de alumínio; antiaderente de 
alta qualidade; com diâmetro mínimo de 
30 cm; cabo de baquelite. 

R$ 114,37 R$ 2.859,25 

11 25 unid. Escorredor de Massa Alimentícia: n°40, 
de alumínio; com diâmetro mínimo de 45 
cm; altura mínima de 17,0 cm; 
capacidade mínima para 20,0 litros; com 
alça e base. 

R$ 102,40 R$ 2.560,00 

12 25 unid. Escorredor para Arroz: n°50, de alumínio 
reforçado; com diâmetro mínimo de 45 
cm. 

R$ 119,30 R$ 2.982,50 
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13 25 unid. Canecão: de alumínio com cabo/alça de 
madeira; Canecão nº 16, fabricado em 
alumínio polido industrial reforçado, com 
bico, espessura de 2mm. Normas 
técnicas de referência: Os produtos 
devem atender as normas técnicas de 
referência relativas a fabricação de 
utensílios em alumínio, em vigor na data 
do edital. Capacidade: 3L. 

R$ 44,80 R$ 1.120,00 

14 25 unid. Canecão: de alumínio com cabo/alça de 
madeira; Canecão nº 18, fabricado em 
alumínio polido industrial reforçado, com 
bico, espessura de 2mm. Normas 
técnicas de referência: Os produtos 
devem atender as normas técnicas de 
referência relativas a fabricação de 
utensílios em alumínio, em vigor na data 
do edital. Capacidade: 5L.  

R$ 68,40 R$ 1.710,00 

Valor Global do Lote: R$ 31.049,25 (trinta e um mil quarenta e nove reais e vinte e cinco 
centavos).  
 
LOTE 08 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 75 unid. Xícara de Chá: de vidro, incolor, com 

pires, com capacidade mínima para 180 
ml. 

R$ 7,27 R$ 545,25 

02 1.750 
unid. 

Prato: de vidro, tipo fundo, incolor, liso, 
diâmetro de no mínimo 235 mm. 

R$ 7,30 R$ 12.775,00 

03 125 unid. Conjunto de copos: copo de vidro, 
incolor, capacidade mínima 280 ml, com 
06 unidades. 

R$ 20,40 R$ 2.550,00 

Valor Global do Lote: R$ 15.870,25 (quinze mil oitocentos e setenta reais e vinte e cinco 
centavos).  
 
LOTE 09 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 293 unid. Faqueiro: em aço inox; com 24 peças; 

composto de 6 facas de mesa, 6 garfos 
de mesa, 6 colheres de mesa e 6 
colheres de sobremesa; com cabo liso; 
acondicionado em caixa de papelão. 

R$ 48,22 R$ 14.128,46 

02 25 unid. Faca: aço inox; para uso culinário, 
medindo no mínimo 21 cm (aprox 3.), 
com espessura mínima de 2 mm; cabo 
em polipropileno na cor preta. 

R$ 8,41 R$ 210,25 
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03 25 unid. Faca: aço inox; para uso culinário, 
medindo no mínimo 28 cm (aprox 7.), 
com espessura mínima de 3 mm; cabo 
em polipropileno na cor preta. 

R$ 16,62 R$ 415,50 

04 25 unid. Faca: aço inox; serrilhada, para pão, 
medindo no mínimo 32 cm (aprox 8.), 
com espessura mínima de 2,5 mm; cabo 
em polipropileno na cor preta. 

R$ 16,28 R$ 407,00 

05 25 unid. Pegador: para salada e massas; em aço 
inox; com dente em pelo menos um dos 
lados; comprimento mínimo de 23 cm. 

R$ 16,61 R$ 415,25 

06 25 unid. Colher: aço inox; colher para arroz; 
reforçada; medindo no mínimo 33 cm; 
peça única sem junção entrecabo. 

R$ 15,42 R$ 385,50 

07 25 unid. Concha Grande: feito totalmente em aço 
inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 
monobloco, ou seja, em uma única peça, 
sem emendas, com gancho. O material 
deve vir acompanhado de Manual de 
Instruções, em português, contendo: 
Orientações para uso e limpeza; 
procedimentos para acionamento da 
garantia; certificado de garantia 
preenchido (data de emissão, número da 
nota fiscal). Normas técnicas de 
referência: Os utensílios devem atender 
as normas técnicas de referência, 
relativas a fabricação de utensílios de 
inox, em vigência na data do edital. 
Dimensões: comprimento: 30cm; 
espessura: 2,5mm; capacidade: 100ml; 
diâmetro: 8cm.  

R$ 14,82 R$ 370,50 

08 25 unid. Concha Grande: feito em aço inox AISI 
304 ou 430, reforçada, com cabo roliço 
depolipropileno (arredondado), com 
gancho. O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português,contendo: Orientações 
para uso e limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. Dimensões: comprimento: 
50cm; espessura:2,5mm; diâmetro: 

R$ 24,80 R$ 620,00 
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11cm. 
09 25 unid. Escumadeira: servir alimentos; feito 

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. 
Lâminas e cabos monobloco, ou seja, 
em uma única peça, sem emendas. O 
material deve vir acompanhado de 
Manual de Instruções, em português, 
contendo: Orientações para uso e 
limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. Dimensões: comprimento: 
30cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 8cm. 

R$ 14,72 R$ 368,00 

10 25 unid. Escumadeira: mexer alimentos; feito em 
aço inox AISI 304 ou 430, reforçada, com 
cabo roliço depolipropileno 
(arredondado). O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português, contendo: Orientações 
para uso e limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. Dimensões: comprimento: 
50cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 8cm. 

R$ 23,22 R$ 580,50 

11 13 unid. Espremedor de Batata: de alumínio; tipo 
manual; tamanho grande.  

R$ 40,18 R$ 522,34 

12 13 unid. Abridor de Lata: reforçado, em inox, com 
espessura mínima de 2 mm.  

R$ 7,94 R$ 103,22 

13 25 unid. Escorredor de Louça: de aço cromado, 
com compartimento para escorrer 
travessas, pratos, copos e talheres, 
medindo no mínimo (50 x 15 x 37) cm 
(cxaxl). 

R$ 106,59 R$ 2.664,75 

14 25 unid. Faca de serra sem ponta de sobremesa: 
feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 
430. Lâminas e cabos monobloco, ou 
seja, em uma única peça, sem emendas. 

R$ 5,18 R$ 129,50 
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Faca de sobremesa com ponta 
arredondada. O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português, contendo: Orientações 
para uso e limpeza; procedimentos para 
acionamento da garantia; Certificado de 
garantia preenchido (data de emissão, 
número da nota fiscal). Normas técnicas 
de referência: Os utensílios devem 
atender as normas técnicas de 
referência, relativas a fabricação de 
utensílios de inox, em vigência na data 
do edital. 

15 25 unid. Faca para corte de carne (fio liso): 
lâmina e cabo em aço inox monobloco 
ou lâmina em aço inox e cabo anatômico 
de polipropileno com antibacteriano que 
inibe o crescimento de bactérias e 
fungos. O material deve vir 
acompanhado de Manual de Instruções, 
em português, contendo: Orientações 
para uso e limpeza. 

R$ 5,17 R$ 129,25 

16 25 unid. Ralador: Em aço inox de 4 faces, com 
coletor, com alça/cabo em banquelite. 
Medindo aproximadamente (a x l x c) 23 
x 10,5 x 11 cm. 93. 

R$ 29,22 R$ 730,50 

Valor Global do Lote: R$ 22.180,52 (vinte e dois mil cento e oitenta reais e cinquenta e 
dois centavos). 
 
LOTE 10 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 25 unid. Garrafa Térmica: de pressão; com 

capacidade mínima de 2 litros; corpo em 
aço inox; ampola em aço inox; fundo em 
polipropileno; com tampa em 
polipropileno; com alça em polipropileno. 

R$ 74,29 R$ 1.857,25 

02 25 unid. Jarra: de polipropileno; capacidade 
mínima para 03 litros; transparente; com 
tampa; com alça. 

R$ 16,91 R$ 422,75 

03 1.750 
unid. 

Caneca Plástica: caneca de plástico 
atóxico, lisa, com alça, diversas cores, 
com capacidade mínima para 300 ml. 

R$ 1,95 R$ 3.412,50 

04 500 unid. Mamadeira: fabricada em polipropileno; 
Bico fisiológico em silicone; Tampa com 
sistema salva-gotas, que evita o 
vazamento do leite; Livre de Bisfenol A; 
Garantia contra defeito de fabricação. 

R$ 16,26 R$ 8.130,00 
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Capacidade: 150ml. 
05 25 unid. Conjunto de potes para mantimentos: 

com 05 peças; com tampa; 
confeccionado em plástico resistente 
transparente, contendo no mínimo um 
pote com capacidade de 4,5 litros e um 
pote com capacidade de 3 litros, sem 
estampa. 

R$ 50,28 R$ 1.257,00 

06 25 unid. Tábua para corte de alimentos: na cor 
branca, em polietileno, atóxica, medindo 
no mínimo 25 x 45 cm.  

R$ 53,07 R$ 1.326,75 

07 13 unid. Socador de alho: em plástico rígido, 
diâmetro mínimo de 8 cm.  

R$ 19,32 R$ 251,16 

08 13 unid. Espremedor de frutas: com jarra 
graduada em plástico, capacidade de 
aproximadamente 1lt.  

R$ 15,21 R$ 197,73 

09 25 unid. Peneira: peneira plástica em malha fina 
(poliéster), cabo resistente, com gancho 
para apoio, com medida de 
aproximadamente 07 cm diâmetro. 

R$ 6,51 R$ 162,75 

10 25 unid. Peneira: peneira plástica em malha fina 
(poliéster), cabo resistente, com gancho 
para apoio, com medida de 
aproximadamente 19 cm diâmetro. 

R$ 20,56 R$ 514,00 

11 13 unid. Coador de café: material tecido 100% 
algodão, dimensões 18cm de diâmetro e 
28cm de altura, com dois cabos e trava 
de segurança para não deixar o tecido 
sair do arco. 

R$ 4,22 R$ 54,86 

Valor Global do Lote: R$ 17.586,75 (dezessete mil quinhentos e oitenta e seis reais e 
setenta e cinco centavos).  
 
LOTE 11 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 25 unid. Bacias plásticas: Fabricado em 

polipropileno, design redondo com 
finalidade de armazenar alimentos ou 
utensílios. Normas técnicas de 
referência: Os produtos devem atender 
as normas técnicas de referência 
relativas a fabricação de materiais 
plásticos para contato com alimentos, em 
vigor na data do edital. Garantia: Seis 
meses de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação, a contar da data 
da expedição da nota fiscal. Capacidade: 

R$ 8,13 R$ 203,25 
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12L. 
02 25 unid. Bacias plásticas: Fabricado em 

Polipropileno, design redondo com 
finalidade de armazenar alimentos ou 
utensílios. Normas técnicas de 
referência: Os produtos devem atender 
as normas técnicas de referência 
relativas a fabricação de materiais 
plásticos para contato com alimentos, em 
vigor na data do edital. Garantia: Seis 
meses de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação, a contar da data 
da expedição da nota fiscal. Capacidade: 
30L. 

R$ 16,22 R$ 405,50 

03 13 unid. Caixa plástica com tampa: Recipiente em 
polipropileno; natural (atóxico) formato 
quadrado; medindo 28,5x15,4x21,4cm 
(comp. x alt. x larg.); com capacidade de 
6,5 litros; sem divisão; tampa 
polipropileno natural (atóxico); tipo do 
fechamento da tampa hermético. 

R$ 18,23 R$ 236,99 

04 13 unid. Caixa plástica com tampa: Fabricação 
em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico 
para alimentos; incolor; empilhável; com 
tampa hermética do mesmo material. 
Normas técnicas de referência: Os 
produtos devem atender as normas 
técnicas de referência relativas a 
fabricação de materiais plásticos para 
contato com alimentos, em vigor na data 
do edital. Capacidade: 12L.  

R$ 23,52 R$ 305,76 

05 13 unid. Caixa plástica com tampa: Fabricação 
em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico 
para alimentos; incolor; empilhável; com 
tampa hermética do mesmo material. 
Normas técnicas de referência: Os 
produtos devem atender as normas 
técnicas de referência relativas a 
fabricação de materiais plásticos para 
contato com alimentos, em vigor na data 
do edital. Garantia: Seis meses de 
garantia contra vícios ou defeitos de 
fabricação, a contar da data da 
expedição da nota fiscal. Capacidade: 
20L.  

R$ 30,75 R$ 399,75 

06 25 unid. Porta Talher: porta talheres extra grande, 
dimensão 29 x 34 x 4,5 cm. (escorredor 
de talheres). 

R$ 21,58 R$ 539,50 
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07 13 unid. Dispenser para copo plástico, material 
metal, uso copos descartáveis com 
capacidade aproximada de 50 ml, 
tratamento superficial, cromado, medidas 
aproximadas: diâmetro de 55 mm, 
comprimento 490 mm, capacidade para 
100 copos, características adicionais 
com tampa removível e fixado com 
parafuso/bucha. 

R$ 28,67 R$ 372,71 

08 13 unid. Dispenser para copo plástico, material 
metal, uso copos descartáveis com 
capacidade aproximada de 200 ml, 
tratamento superficial, cromado, com 
capacidade para 100 copos, 
características adicionais com tampa 
removível e fixado com parafuso/bucha. 

R$ 97,27 R$ 1.264,51 

Valor Global do Lote: R$ 3.727,97 (três mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e 
sete centavos). 
 
LOTE 12 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 15 unid. Batedeira: características gerais: 300w 

de potência para misturar, bater, 
amassar e sovar os ingredientes. Três 
tipos de batedores (globo, pá e gancho) 
para massas leves, médias e pesadas. 
Design contemporâneo com detalhes 
metálicos e planetária. Botão rotativo 
com 8 velocidades. Função início que 
evito respingos. Movimento planetário 
que mistura a massa com maior 
homogeneidade. Pés com ventosas que 
estabilizam a batedeira. Potência (w): 
300, capacidade (l): 4,0, com garantia. 

R$ 503,10 R$ 7.546,50 

02 15 unid. Multiprocessador de alimentos: 
características gerais: jarra com 
capacidade de 1,2l; copo do liquidificador 
com capacidade de 1,8l; 2 velocidades + 
pulsar. Todos os acessórios podem ser 
guardados dentro da jarra, menos o 
espremedor de frutas. Possui acessórios 
que executam múltiplas funções; design 
vertical para ocupar menos espaço na 
cozinha; pés antiderrapantes para maior 
segurança; trava de segurança. 
Funções: processar, moer, cortar, 
misturar, triturar, fatiar, granular, 
espremer, picar, liquidificar. Composição: 

R$ 233,24 R$ 3.498,60 
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metal e plástico. Dimensões (a x l x p): 
aparelho como liquidificador: 42 x 22,5 x 
23 cm; aparelho como espremedor de 
frutas: 32 x 25,5 x 23 cm; aparelho como 
multiprocessador: 37,5 x 25,5 x 23 cm. 
Acessórios: jarra, liquidificador, 
espremedor, lâmina de picar, disco 
adaptador e acessório fatiador. Funções: 
batedor, cortador, espremedor, fatiador, 
liquidificador, moedor, triturador, 
emulsificar, picar. Especificações 
técnicas: nº de velocidades: 2, consumo 
de energia (kW/h): 0,8 kW/h, potência 
(W): 800W, capacidade total da tigela do 
processador (litros): 1,2 L, 
Tensão/Voltagem: 110V - 220V, 
Conteúdo da Embalagem: 1 
multiprocessador de alimentos com 2 
velocidades pulsar - 800W, jarra 
liquidificador, espremedor, lâmina de 
picar, disco adaptador e acessório 
fatiador, manual de instruções. Com 
garantia. 

03 25 unid. Cortador/Picador de legumes com 
tripé(cabrita): corpo em alumínio fundido, 
facas em aço inox 10mm;cabo e 
basculante em alumínio fundido, colunas 
em aço maciço; duas molas; opções de 
macho e facas de 8mm/10mm/12mm; 
pintura eletrostática (a pó); Normas 
técnicas de referência:o produto deve 
atender as normas técnicas de referência 
relativas à fabricação de utensílios em 
alumínio e demais materiais utilizados, 
em vigor na data do edital. Garantia: 
doze meses de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação, a contar da 
datada expedição da nota fiscal. 
Dimensões (com os pés): largura (pés): 
46cm, comprimento (pés): 43cm e  
altura: 115cm. 

R$ 171,60 R$ 4.290,00 

04 15 unid. Liquidificador industrial: basculante, 
material copo aço inoxidável; capacidade 
de 30 Litros; rotação de 3500 rpm; 
potência: motor 1,5 cv 110/220 vca 60 
hz, consumo 1,10 kw/h. 

R$ 1.405,50 R$ 21.082,50 

Valor Global do Lote: R$ 36.417,60 (trinta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e 
sessenta centavos). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/03/2021 
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PROCESSO: 047/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 006/2021 – ATA DE REGISTRO: 
015/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de supermercado 
para o Corpo de Bombeiros de Avaré, conforme edital. 
J.A. DUARTE & CIA LTDA 
LOTE 01 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global Marca/Nome do 
Fabricante 

01 70 unid. Manteiga de primeira 
qualidade, com sal 
acondicionada em 
embalagem primária 
hermeticamente fechada em 
potes plásticos de 500g e 
conservadas em 
temperaturas não superior a 
10ºC. 

R$ 20,49 R4 1.434,30 Aviação 

02 80 unid. Margarina, com sal e sem 
gordura trans, teor de 
lipídios de forma precisa na 
embalagem, mínimo de 
82%, podendo conter 
vitamina e outras sustâncias 
permitidas, com aspecto cot, 
cheiro, sabor próprio, 
validade mínima 5 meses a 
contar da entrega, em pote 
plástico de 500 gramas. 

R$ 5,63 R$ 450,40 Doriana 

03 180 pcts Café tradicional, torrado e 
moído, constituído de café 
tipo 8 na COB, embalagem 
com 500 gramas e a vácuo. 

R$ 8,89 R$ 1.600,20 Caboclo 

04 1.000 
unid 

Suco em pó de abacaxi, 
zaro de açúcar, fonte de 
vitamina B1 e baixo teor de 
sódio. Polpa de abacaxi em 
pó, corantes e 
aromatizantes naturais, 
acidulante e outros 
ingredientes permitidos, não 
poderá conter corantes 
artificiais, bem como 
aromatizantes, sendo estes 
de cor, odor, sabor e textura 
próprios, isenta de sujidades 
e outros materiais 
estranhos, embalagem 
primária material flexível, 

R$ 1,53 R$ 1.530,00 Clight 
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vedada hermeticamente, 
pesando 08g, e suas 
condições deverão estar de 
acordo com a instrução 
normativa 17/13 (mapa), 
instrução normativa 
17/14(,apa), decreto 
6871/09, rdc 12/01, rde 
259/02, rde 360/03, rde 
14/14 e alterações 
posteriores, com validade 
mínima de 10 meses na 
data da entrega. 

05 1.000 
unid 

Suco em pó de laranja, zaro 
de açúcar, fonte de vitamina 
B1 e baixo teor de sódio. 
Polpa de laranja em pó, 
corantes e aromatizantes 
naturais, acidulante e outros 
ingredientes permitidos, não 
poderá conter corantes 
artificiais, bem como 
aromatizantes, sendo estes 
de cor, odor, sabor e textura 
próprios, isenta de sujidades 
e outros materiais 
estranhos, embalagem 
primária material flexível, 
vedada hermeticamente, 
pesando 08g, e suas 
condições deverão estar de 
acordo com a instrução 
normativa 17/13 (mapa), 
instrução normativa 
17/14(,apa), decreto 
6871/09, rdc 12/01, rde 
259/02, rde 360/03, rde 
14/14 e alterações 
posteriores, com validade 
mínima de 10 meses na 
data da entrega. 

R$ 1,49 R$ 1.490,00 Clight 

06 1.000 
unid 

Suco em pó de maracujá, 
zaro de açúcar, fonte de 
vitamina B1 e baixo teor de 
sódio. Polpa de maracujá 
em pó, corantes e 
aromatizantes naturais, 
acidulante e outros 
ingredientes permitidos, não 

R$ 1,53 R$ 1.530,00 Clight 
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poderá conter corantes 
artificiais, bem como 
aromatizantes, sendo estes 
de cor, odor, sabor e textura 
próprios, isenta de sujidades 
e outros materiais 
estranhos, embalagem 
primária material flexível, 
vedada hermeticamente, 
pesando 08g, e suas 
condições deverão estar de 
acordo com a instrução 
normativa 17/13 (mapa), 
instrução normativa 
17/14(,apa), decreto 
6871/09, rdc 12/01, rde 
259/02, rde 360/03, rde 
14/14 e alterações 
posteriores, com validade 
mínima de 10 meses na 
data da entrega. 

07 1.000 
unid 

Suco em pó de uva, zaro de 
açúcar, fonte de vitamina B1 
e baixo teor de sódio. Polpa 
de uva em pó, corantes e 
aromatizantes naturais, 
acidulante e outros 
ingredientes permitidos, não 
poderá conter corantes 
artificiais, bem como 
aromatizantes, sendo estes 
de cor, odor, sabor e textura 
próprios, isenta de sujidades 
e outros materiais 
estranhos, embalagem 
primária material flexível, 
vedada hermeticamente, 
pesando 08g, e suas 
condições deverão estar de 
acordo com a instrução 
normativa 17/13 (mapa), 
instrução normativa 
17/14(,apa), decreto 
6871/09, rdc 12/01, rde 
259/02, rde 360/03, rde 
14/14 e alterações 
posteriores, com validade 
mínima de 10 meses na 
data da entrega. 

R$ 1,53 R$ 1.530,00 Clight 
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08 120 pcts Açúcar cristal, obtido a partir 
do caldo da cana de açúcar, 
pacote de 05kg; 

R$ 10,29 R$ 1.234,80 Mirante 

09 24 unid Alimento achocolatado em 
pó, acondicionado em caixa 
contendo 2kg. 

R$ 25,10 R$ 602,40 Toddy 

10 90 pcts Farinha de mandioca, 
temperada com 0% de 
gordura trans e 
acondicionado em saco 
aluminizado contendo 250 
gramas. 

R$ 2,62 R$ 235,80 Yoki 

11 60 frs Óleo comestível, azeite de 
oliva, extra virgem, 0.5% 
acidez máxima, frasco de 
vidro com 500ml. 

R$ 20,63 R4 1.237,80 Gallo 

12 12 frs Vinagre de maça, resultante 
da fermentação da maça, 
isento de corantes artificiais, 
acondicionado em frasco 
plástico, com tampa 
inviolável, hermeticamente 
fechado, contendo 750ml. 

R$ 4,49 R$ 53,88 Castelo 

13 06 unid Caixa com 100 palitos, de 
madeira, no formato roliço e 
pontiagudo, para petisco, 
medindo 65x2,0mm, 
embalagem paliteiro de 
papelão. 

R$ 0,88 R$ 5,28 Gina 

14 24 frs Vinagre de vinho, resultante 
da fermentação acética do 
vinho, isento de corantes 
artificiais, acondicionado em 
frasco plástico, com tampa 
inviolável, hermeticamente 
fechado, contendo 750ml. 

R$ 4,59 R$ 110,16 Belmont 

15 10 pcts Sal, refinado, iodado, com 
no mínimo 96,95% de 
cloreto de sódio e sais de 
iodo, acondicionado em 
saco de polietileno, 
resistente, vedado e em 
pacote de 1kg. 

R$ 1,99 R$ 19,90 Marlin 

16 05 pcts Sal grosso iodado, com no 
mínimo 96,95% de cloreto 
de sódio e sais de iodo, 
acondicionado em saco de 

R$ 2,33 R$ 11,65 Marlin 
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polietileno, resistente, 
vedado e em pacote de 1kg. 

17 60 unid Chá mate natural, a granel 
tostado, acondicionado em 
saco de polietileno, 
resistente, vedado, 
embalagem de 250 gramas 
do produto. 

R$ 5,92 R$ 355,20 Natural 

18 52 frs Molho de pimenta 
acondicionado em frasco 
plástico, com tampa 
inviolável, hermeticamente 
fechado, contendo 150ml do 
produto. 

R$ 2,73 R$ 141,96 Kodilar 

19 60 frs Maionese, emulsão 
cremosa tradicional, 
acondicionada em frasco 
plástico atóxico e lacrada de 
250 gramas do produto. 

R$ 4,86 R$ 291,60 Hellmanns 

20 60 frs Óleo comestível, de soja, 
acondicionado em frasco 
plástico, com tampa 
inviolável, hermeticamente 
fechado, contendo 900ml. 

R$ 3,99 R$ 239,40 Concordia 

21 60 frs Repositor hidroeletrolítico ou 
isotônico com fórmula para 
ajudar a repor os líquidos e 
sais minerais perdidos com 
o suor e fornecer energia 
para os músculos em 
movimento, principalmente 
por sua composição conter 
água, carboidratos e sais 
minerais como sódio e 
potássio, embalagem 
primária hermeticamente 
fechada, atóxica, lacrada 
em frasco de 500ml. 

R$ 4,09 R$ 245,40 Gatorade 

22 60 pcts Farinha de trigo, peso 01kg, 
tipo 01 fortificada com ferro 
e ácido fólico, devendo se 
apresentar limpa, seca e 
com umidade máxima de 
15%, isenta de insetos, 
odores ou sabores 
estranhos ou impróprios, cm 
validade mínima de 3 meses 

R$ 3,22 R$ 193,20 Dona Benta 
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na data da entrega, e suas 
condições deverão estar de 
acordo com a instrução 
normativa 08/05 (mapa), rdc 
263/05, rdc 344/02 e rdc 
14/14 e suas alterações 
posteriores. 

23 20 frs Fermento químico, tipo em 
pó, composto de pirofosfato 
ácido de sódio, bicarbonato 
de sódio, fosfato mono-
cálcio, acondicionado em 
lata hermeticamente 
fechada de 100 gramas, e 
suas condições deverão 
estar de acordo com a 
resolução cnnpa 38/77, 
resolução 04/99, rdc 12/01, 
rdc 360/03 e alterações. 

R$ 4,45 R$ 89,00 Royal 

Custo Estimado Global do Lote: R$ 14.632,33 (catorze mil, seiscentos e 
trinta e dois reais e trinta e três centavos) 

 

 
LOTE 02 – GÊNEROS DESCARTÁVEIS 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global Marca/Nome do 
Fabricante 

01 100 unid Copo descartável de 
polopropileno, com 
capacidade para 50ml, 
incolor, mangas com saco 
plástico inviolável cotendo 
100 copos. 

R$ 3,10 R$ 310,00 Copomais 

02 250 unid Copo descartável de 
polipropileno, com 
capacidade para 180ml, 
incolor, mangas com saco 
plástico inviolável contendo 
100 copos. 

R$ 4,59 R$ 1.147,50 Copomais 

03 12 unid Rolo de filme PVC com 30 
metros por 28 centimetros de 
largura. 

R$ 6,45 R$ 77,40 Pratsy 

04 30 unid Guardanapo de papel, 
medindo (24x24)cm, em folha 
dupla, tipo liso, cor branca, 
pacote contendo 50 unidades 
do produto. 

R$ 1,99 R$ 59,70 Santepel 

Custo Estimado Global do Lote: R$ 1.594,60 (um mil, quinhentos e noventa e quatro 
reais e sessenta centavos) 
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PROCESSO: 048/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 007/2021 – ATA DE REGISTRO: 
026/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição, instalação e recargas em extintores 
de unidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme edital. 
MAYARA MORAES SARAIVA ME 
 
Item Qtd Descrição Valor Unitário Valor Global 

01 100 unidades Extintor água pressurizada 10L R$ 110,80 R$ 11.080,00 
02 100 unidades Extintor pó químico seco BC 4KG R$ 117,20 R$ 11.720,00 
03 80 unidades Extintor gás carbônico 6KG R$ 319,90 R$ 25.592,00 
04 80 unidades Extintor de pó químico seco ABC 

6KG 
R$ 117,90 R$ 9.432,00 

05 100 unidades Recarga extintor água pressurizada 
10L 

R$ 35,40 R$ 3.540,00 

06 100 unidades Recarga extintor pó químico seco BC 
4KG 

R$ 33,99 R$ 3.399,00 

07 80 unidades Recarga extintor gás carbônico 6KG R$ 63,41 R$ 5.072,80 
08 80 unidades Recarga extintor de pó químico seco 

ABC 6KG 
R$ 68,40 R$ 5.472,00 

09 30 unidades Teste hidrostático água pressurizada 
10L 

R$ 23,48 R$ 704,40 

10 30 unidades Teste hidrostático pó químico seco 
BC 4KG 

R$ 21,26 R$ 637,80 

11 30 unidades Teste hidrostático gás carbônico 6KG R$ 21,26 R$ 637,80 
12 30 unidades Teste hidrostático pó químico seco 

ABC 6KG 
R$ 21,26 R$ 637,80 

Custo Estimado Global: R$ 77.925,60 (setenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais 
e sessenta centavos). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 12/03/2021 
 
PROCESSO: 044/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 003/2021 – ATA DE REGISTRO: 
005/2021 
OBJETO:  registro de preços para eventual fornecimento futuro de massa asfáltica e 
emulsão asfáltica, conforme edital. 
MS AZUAGA E CERIGATTO LTDA 
 
Item Qtd Descrição Custo

 Estima
do Unitário 

Custo
 Estim
ado Global 

01 3.000 
toneladas 

Massa asfáltica CBUQ. R$ 378,33 R$ 1.134.990,00 

02 30.000 
litros 

Emulsão asfáltica RR-2C. R$ 3,00 R$ 90.000,00 

Custo Estimado Global: R$ 1.224.990,00 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, 
novecentos e noventa reais) 
– MARCA: Renova Asfaltos. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 03/03/2021 
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Outros Atos

MUNICIPIO DE AVARE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
SAO PAULO 
46.634.168/0001-50
DECRETO  Nº 0006338/2021 
Data 11/06/2021 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

200.000,00
CUSTAS JUDICIAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

020400.0309270032264
339039000000

0000073
0111000

3.000,00
MANUT. DO TIRO DE GUERRA 02-003
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

021602.0515380032586
339039000000

0000155
0111000

90.000,00
OF.REQUISITORIO DE PEQ.VALOR - EDUCACAO
SENTENÇAS JUDICIAIS

060100.1284690032432
319091000000

0000210
0122000

50.000,00
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

060300.1236120082041
339039000000

0000292
0122000

5.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

070101.1012210092039
339039000000

0000483
0131000

200.000,00
IMPLEMENTAÇÃO/MANUT. DOS PROGR.DE SAUDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

070113.1030110122545
339039000000

0000623
0131000

3.000,00
IMPL/MANUT/SERV.RESIDENCIA TERAP.(SRT)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

070115.1030210132593
339039000000

0000767
0131000

5.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CIAS)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

070115.1030210132622
339039000000

0002580
0131000

20.000,00
FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

100200.2781230072108
339039000000

0001187
0111000

10.000,00
FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

110200.1339230022089
339039000000

0001273
0111000

5.000,00
MANUTENÇÃO DO MERCADO/FEIRAS LIVRES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

140300.2060660012465
339039000000

0001532
0111000

10.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

210101.0412880102234
339039000000

0001838
0111000

150.000,00
OF.REQUISITORIO DE PEQ.VALOR - GERAL
SENTENÇAS JUDICIAIS

210300.2884690032430
339091000000

0001847
0111000

30.000,00
OF.REQUISITORIO DE PEQ.VALOR - GERAL
SENTENÇAS JUDICIAIS

210300.2884690032430
449091000000

0001848
0111000

TOTAL: 781.000,00
Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Suplementação: R$ 781.000,00 (setecentos e oitenta e um mil  reais )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

3.000,00
MANUT. DO TIRO DE GUERRA 02-003
MATERIAL DE CONSUMO 0111000339030000000

021602.05153800325860000153

50.000,00
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO 0122000339030000000

060300.12361200820410000290

200.000,00
ATEND./TO EMERGENCIAL EM P.SOCORRO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0131000339039000000

070115.10302101320120000669

5.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CIAS)
MATERIAL DE CONSUMO 0131000339030000000

070115.10302101326220002578

20.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0111000339039000000

100100.27122300821140001171

10.000,00
PROMOCAO  E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0111000339036000000

110200.13392300220900001278

5.000,00
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0111000339046000000

140100.20606600121950001492

                      Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O (A) PREFEITO MUNICIPAL DE AVARÉ, uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de  781.000,00, distribuidos as seguintes dotações:

DECRETO Nº  0006338/2021, de  11 junho de 2021  -  0002421/2020.
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MUNICIPIO DE AVARE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
SAO PAULO 
46.634.168/0001-50
DECRETO  Nº 0006338/2021 
Data 11/06/2021 

10.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0111000339036000000

210101.04128801022340001837

478.000,00
PRECATORIO - EC-62/2009 - GERAL
SENTENÇAS JUDICIAIS 0111000339091000000

210300.28846900324330001850

TOTAL: 781.000,00
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data da publicação.

DAYANE PAES SILVA
CONTADORA

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

E&&L Contabilidade Pública Eletrônica Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA


		2021-06-14T14:20:22-0300
	Publicação Oficial do Município




