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Despacho – Parecer Técnico das Condições de 

Trabalho
Recebido nesta data.
Avaré, 21/03/2022
Considerando o parecer técnico das condições de trabalho, expe-
dido pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, dos servidores 
abaixo relacionados, verificada as atividades exercidas no local 
atual, o tempo de exposição e a concentração da exposição aos 
agentes de riscos, conforme NR s, 
Considerando que a concessão/alteração/manutenção do adicio-
nal de insalubridade requerido, não tem como requisito para sua 
concessão nenhum interstício temporal, mas sim a efetiva exposi-
ção do servidor à condições de trabalho consideradas insalubres 
a sua saúde, 
Considerando Parecer nº 053/2020- Procuradoria-Geral do Muni-
cípio e por se tratar de um ato administrativo vinculado, sendo que 
esse ato possui característica de mera homologação , que se dá 
após a certificação de que o interessado (a) preencheu integral-
mente os requisitos previstos em lei promulgada em data anterior 
ao advento da LC 173/20, 
Acompanho as informações e conclusão descritas no PARECER 
TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, dos  
servidores abaixo relacionados, até decisão definitiva consubstan-
ciada nas ações a serem implantadas do PPRA e LTCAT.
Base legal : Lei 1954/2015 – Decreto nº 4601/2016, para provi-
dências pertinentes, em sendo o caso de futura analise e /ou outro 
entendimento por parte de órgãos fiscalizadores(TCE), sejam os 
mesmos suspensos.

Nome   Marcos Benedito Quintino
Cargo/função	 	 Agente	de	fiscalização
Nº Protocolo e/ou Documento 13841/2021
Lotação	atual	 	 C.	ADM-	Fiscalização	de	postura
Conclusão  Deferido em conformidade com 
LTCAT	expedido	em	08/03/2022,	caracterizando	atividades	peri-
gosas em motocicleta.
Observação	 	 Deferido	a	implantação

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

RONALDO ADÃO GUARDIANO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O Centro de Atendimen-
to ao Trabalhador e Empre-
endedor (CATE) comunica a 
existência de uma vaga para 
caseira. 

A contratada será respon-
sável pelos serviços domés-

CATE oferece vaga para caseira
É necessário ter a partir de 60 anos e morar no local

ticos (lavar, passar, cozinhar, 
limpar). É necessário ter a 
partir de 60 anos e morar no 
imóvel indicado pelo contra-
tante. 

Os benefícios oferecidos 
são a moradia na cidade, li-

vre de custos como água e 
luz. O esposo poderá morar 
no imóvel caso a contratada 
seja casada. 

Interessados devem levar 
currículo ao CATE, localiza-
do na Casa do Cidadão (Rua 

Bahia, nº 1.580, centro). O 
atendimento ao público é de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 16h30. 

Serviço
Ligado à Secretaria Muni-

cipal de Indústria, Comércio, 

Ciência e Tecnologia, o CATE 
faz a conexão entre empre-
sas e trabalhadores.

Outras informações po-
dem ser obtidas pelos tele-
fones (14) 3732-1923 e (14) 
98204-0788.

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) di-
vulgou na sexta-feira, 25 de 
março, as vagas de emprego 
disponíveis em Avaré.

São elas:
Assistente operacional 2 

vagas 
Auxiliar contábil 2
Analista de recursos hu-

manos 1 vaga
Ajudante de jardinagem 1
Armador de ferros 2
Assistente gerente de loja 1
Auxiliar administrativo de 

custos 1
Auxiliar de enfermagem 1
Auxiliar de laboratório 1
Auxiliar de marceneiro 1
Auxiliar de pessoal 1

EMPREGO

PAT: confira as vagas de emprego disponíveis em Avaré
Ofertas estão sujeitas à alteração sem qualquer aviso prévio

Carpinteiro (construção 
civil) 2

Eletricista (construção ci-
vil) 1

Empregada doméstica 1
Encarregado de obras 

(construção civil) 2
Encarregado de preven-

ção de perdas 1
Encarregado de perecíveis 1
Encarregado de bazar - 01
Encarregado de hortifruti 1
Encarregado de mercearia 1
Encarregado frente de 

caixa 1
Encarregado de recebi-

mento de mercadorias 1
Marmorista 1
Mecânico de manutenção 

de automóveis 1

Mecânico de britagem 1
Mecânico de manutenção 

de máquinas agrícolas 1
Mecânico de máquina 

terraplenagem 1
Montador de móveis  1
Motorista carreteiro 2
Operador de cartão 2
Operador de máquina 

terraplenagem 1
Operador de pá-carrega-

deira 1
Pedreiro (construção civil) 1
Servente de obras (cons-

trução civil) 1
Subgerente 1
Técnico em manutenção 

de equipamentos e instru-
mentos médico-hospitala-
res 1

Técnico em segurança do 
trabalho 1

Trabalhador rural 1
Vendedor de televendas 1
Vendedor externo 2 vagas 

Sujeitas à alteração
As vagas estão sujeitas à 

alteração sem aviso prévio 
conforme o preenchimento 
ou retirada das mesmas pe-
las empresas.

Empregador
É necessário o cadastro 

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

Candidatos
Já o candidato deve se ca-

dastrar no site empregabra-
sil.mte.gov.br ou por meio 
do PAT. Os documentos ne-
cessários são o PIS, NIT, PA-
SEP, Bolsa família, Cartão Ci-
dadão, Carteira de Trabalho, 
RG, CPF e CNH.

É importante ainda que 
o candidato mantenha seu 
cadastro atualizado junto 
ao PAT, o que pode ser de-
cisivo no processo de con-
tratação.

Serviço
O PAT fica na Casa do Ci-

dadão (Rua Bahia, nº 1.580, 
centro). Outras informações 
pelo telefone (14) 3732-1414.
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EDUCAÇÃO

A Plataforma Digital con-
tinua auxiliando estudantes 
da Rede Municipal de Ensino 
no processo de aprendiza-
gem. É o que informa a Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção.

A ferramenta digital foi 
muito utilizada quando as 

Plataforma Digital auxilia alunos no processo de aprendizagem
Ferramenta utilizada durante pandemia continua dis-
ponível para estudantes da Rede Municipal de Ensino

aulas presenciais foram sus-
pensas em função da pande-
mia do coronavírus. 

Com o retorno dos alu-
nos às escolas municipais, a 
Plataforma Digital passou a 
disponibilizar informações e 
atividades complementares 
aos estudantes, aproveitan-

do o engajamento na inter-
net característico das novas 
gerações. 

O endereço é creator4all.
com. “Por meio desse me-
canismo, os alunos poderão 
apresentar melhores resulta-
dos no rendimento escolar”, 
analisa a Educação. 

Arte-educadores da Rede 
Municipal de Ensino parti-
ciparam no sábado, 19, de 
uma capacitação cultural re-
ferente ao 1º bimestre.  

A instrução incluiu visita à 
Pinacoteca de São Paulo e ao 
Museu da Língua Portugue-
sa, ambos na região da Luz, 
na capital paulista, palco da 
Semana de Arte Moderna de 
1922.

A proposta é agregar 
novos conceitos ao plane-
jamento artístico e pedagó-
gico da Arte Educação de 
Avaré, explica o coordenador 
técnico e pedagógico Cris-
tiano de Oliveira.

Além de profissionais da 
área, participaram da capa-
citação pedagogas, profes-
sores-adjuntos, auxiliares 
de Desenvolvimento Infan-

Arte-educadores participam 
de capacitação em São Paulo
Instrução incluiu visita à Pinacoteca de São Paulo e ao Museu da Língua Portuguesa

til, coordenadoras e direto-
ras que têm relação com a 
arte.

O intuito é realizar uma 

viagem cultural por bimes-
tre. “A iniciativa serve como 
conteúdo capacitador para o 
arte-educador, fortalecendo 

sua prática em sala de aula. O 
objetivo é transformar o am-
biente escolar em um espaço 
mais artístico, além de con-

ciliar áreas do conhecimento 
com foco interdisciplinar”, 
afirma a Secretaria Municipal 
de Educação.
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SAÚDE

Tem início na segun-
da-feira, 28, a Campa-
nha de Vacinação con-
tra a Gripe (Influenza) 
em Avaré. A primeira 
etapa imuniza exclusi-
vamente idosos a partir 
de 80 anos. 

Já idosos acima de 
60 anos e trabalhado-
res da saúde começam 
a ser vacinados a partir 
de 4 de abril. 

Outros grupos 

Vacinação contra a gripe tem
início nesta segunda-feira, 28
Primeira etapa imuniza exclusivamente ido-
sos a partir de 80 anos; confira os locais

também serão con-
templados nas próxi-
mas fases, informa a 
Secretaria Municipal 
da Saúde. 

Locais 
A vacinação contra a 

gripe em Avaré aconte-
ce nos seguintes locais 
e horários: 

Centro de Saúde I: 
segunda a sexta, das 8 
às 16 horas; 

Posto Vila Jardim: 

segunda a sexta, das 8 
às 11 horas;

Posto Santa Elizabe-
th: segunda a sexta, das 
13 às 16 horas;

Posto Vera Cruz: se-
gunda a sexta, das 13 às 
16 horas; 

Posto Mário Ban-
nwart: terça e quinta, 
das 9 às 13 horas; 

Posto Bairro Alto: 
segunda, terça, quinta e 
sexta, das 8 às 11 horas.  

O Fundo Social de 
Solidariedade da Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré vai doar 
roupas entre 4 e 8 de 
abril. A proposta da en-
tidade assistencial é se 
antecipar ao período 
mais frio do ano.

O estoque conta 
com peças para o pú-
blico adulto e infantil, 
tanto masculino quan-

Fundo Social
promove doação de 
roupas em abril
Edição acontece entre os 
dias 4 e 8, das 8 às 17 horas

SOLIDARIEDADE CULTURA 

to feminino, além de 
sapatos.

Os interessados de-
vem levar sacolas para 
retirar o material. O aten-
dimento ao público é de 
segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas.

O Fundo Social fica 
na Rua Rio Grande do 
Sul, nº 1842. Outras in-
formações pelo telefo-
ne (14) 3731-2658.

A Casa de Artes e Ar-
tesanato “Floriza Souto 
Fernandes” voltou a re-
ceber turistas depois de 
dois anos de restrições 
em função da pandemia 
do coronavírus. 

“Esse momento tão 
esperado representa a 
retomada do setor na 
Estância Turística de Ava-
ré”, avalia a Secretaria 
Municipal de Cultura.

O espaço cultural re-
cepcionou hóspedes da 

Casa de Artes e Artesanato volta 
a receber turistas após dois anos
Hóspedes de colônia de férias conheceram o trabalho dos 
artistas avareenses

colônia de férias da As-
sociação dos Funcioná-
rios Públicos do Estado 
de São Paulo (AFPESP) 
situada na Represa 
Jurumirim, o principal 
cartão-postal do muni-
cípio. 

Os turistas puderam 
conhecer o trabalho dos 
artesãos da cidade e ad-
quirir seus produtos.

Instalada no com-
plexo do Centro Cultu-
ral “Esther Pires Nova-

es”, a Casa de Artes e 
Artesanato fica na Rua 
Grande do Sul, nº 1793. 

O atendimento ao 
público é de segunda a 

sexta, das 9 às 18 horas. 
Aos sábados, o espaço 
funciona até às 17 horas. 
Outras informações pelo 
telefone (14) 3711-2586.
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MEIO AMBIENTE

A Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente continua 
promovendo a limpeza do 
Ribeirão Lajeado, que corta a 
cidade.  

O objetivo é melhorar a 
vazão e ampliar a captação de 
águas pluviais, contribuindo 
para diminuir as enchentes. 

Os trabalhos consistem 
na revitalização da calha, de-
sassoreamento, retirada de 
lixo e outros materiais que 
obstruem a passagem da 
água da chuva. 

No momento, a inter-
venção está concentrada na 
região central, entre as ruas 
São Paulo e Major Vitoriano. 

A Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré declarou 

Ribeirão Lajeado passa por
limpeza na região central
Objetivo é ampliar captação de água da chuva e diminuir enchentes

Estado de Emergência após 
as fortes chuvas registradas 
no início de fevereiro. 

A iniciativa conta com a 
parceria da Secretaria Mu-
nicipal de Transporte e Ser-
viços, que disponibilizou o 
maquinário. 

Etapas 
A ação teve início na par-

te mais baixa do córrego e 
segue para a área mais alta. 
As etapas seguintes vão con-
templar as ruas Santa Cata-
rina e Alagoas, entre outras 
vias. 

O Meio Ambiente infor-
mou ainda que outros ribei-
rões que cortam o município 
também vão passar por lim-
peza nas fases posteriores. 

Avaré bateu Taquarituba e 
estreou com vitória em duas 
categorias na Copa Record 
de Futsal. O duelo foi reali-
zado na quinta-feira, 24, no 
Ginásio Tico do Manolo, na 
Brabância. 

Os avareenses venceram 
os adversários por 4 a 0 (mas-
culino) e 3 a 1 (feminino). As 
meninas jogam novamente 
no dia 28 em Santa Cruz do 
Rio Pardo. 

Avaré estreia com vitória na Copa Record de Futsal
ESPORTE

Times masculino e feminino bate-
ram Taquarituba

Já o time masculino entra 
em quadra de novo no dia 12 
de abril em Cerqueira César, 
informa a Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer. 

A Copa Record de Futsal é 
considerada uma das maio-
res competições do interior 
paulista. A pasta comemorou 
o resultado. “Avaré venceu os 
dois jogos. E foi casa cheia 
para prestigiar os conterrâ-
neos”. 
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EDUCAÇÃO

Alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino re-
ceberam esta semana 
o kit Ciranda Literária, 
material pedagógico 
de apoio adquirido pela 
Secretaria Municipal de 
Educação. 

A proposta é fo-
mentar o desenvolvi-
mento de habilidades 
por meio da leitura. “A 
criança nasce inserida 
em um mundo letra-
do. A leitura, portanto, 
deve estar inserida em 
sua vida desde o início. 
Com isso, é possível de-

Novo material pedagógico estimula 
leitura em escolas municipais
Kit Ciranda Literária foi distribuído a alunos de várias etapas  

senvolver a comunica-
ção, o pensamento ló-
gico e a concentração, 
entre outros aspectos 
que vão ajudá-la na 
sua formação”, afirma a 
pasta. 

O material com títu-
los variados foi entregue 
do Berçário I até a mo-
dalidade Educação para 
Jovens e Adultos (EJA). 

Cada kit é adequado 
à faixa etária e à fase 
escolar na qual o aluno 
se encontra, ressalta a 
Secretaria Municipal de 
Educação.

Trabalhadores resi-
dentes em Avaré po-
dem solicitar a partir de 
terça-feira, 22, o saque 
do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS) por calamidade. 

A liberação, decor-
rente das fortes chuvas 
na cidade, pode ser so-
licitada à Caixa por meio 
do Aplicativo FGTS.

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré declarou Estado de 
Emergência após os 

GESTÃO

Caixa libera Saque Calamidade para moradores de Avaré
Só tem direito ao recurso quem vive em imóvel atingido pelas chuvas

danos registrados no 
início de fevereiro. 

Só tem direito ao 
recurso quem vive em 
imóvel reconhecida-
mente afetado pelas 
chuvas. O saque pode 
ser feito até 23 de maio.

É necessário possuir 
saldo positivo na conta 
do FGTS e não ter rea-
lizado saque pelo mes-
mo motivo no período 
inferior a 12 meses. 

O valor máximo 
para retirada é de R$ 

6.220,00 desde que o 
usuário tenha esse re-
curso em conta. 

Aplicativo  
A solicitação é rea-

lizada de forma fácil e 
rápida pelo aplicativo 
FGTS, opção “Meus Sa-
ques”, sem a necessi-
dade de comparecer a 
uma agência. 

Ao registrar a solici-
tação é possível indicar 
uma conta da Caixa, in-
clusive a Poupança Digi-
tal Caixa Tem, ou de ou-

tra instituição financeira 
para receber os valores, 
sem nenhum custo.

Passo a passo 
O aplicativo está dis-

ponível para download 
gratuito nas plataformas 
digitais e é compatível 
com os sistemas opera-
cionais Android e IOS.

Seguem orientações 
para o trabalhador que 
tiver direito ao saque 
por calamidade:

- Realizar o down-
load do app FGTS e 

inserir as informações 
de cadastro; ir na op-
ção “Meus saques” e 
selecionar “Outras situ-
ações de saque — Ca-
lamidade pública” — 
acessar a cidade;

- Encaminhar foto de 
documento de identi-
dade, comprovante de 
residência em nome do 
trabalhador emitido até 
120 dias antes da decre-
tação de calamidade;

- Selecionar a opção 
para creditar o valor em 

conta Caixa, inclusive a 
Poupança Digital Caixa 
Tem, ou outro banco e 
enviar a solicitação;

O prazo para retor-
no da análise e crédito 
em conta, caso aprova-
do o saque, é de cinco 
dias úteis.

Para mais informa-
ções, os trabalhadores 
podem acessar o site 
da CAIXA ou entrar em 
contato com a Caixa 
pelo Fale Conosco 0800 
726 0207.
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SEMADS

A Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (SEMADS) ini-
ciou 2022 traçando metas e 
desenvolvendo ações para 
ampliar o serviço socioassis-
tencial prestado em Avaré. 

Divulgação do trabalho 
dos Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS) nas 
redes sociais, retomada de 
ações interrompidas durante 
a pandemia do coronavírus, 
parcerias e instalação de um 
novo CRAS são algumas das 
ações previstas. 

Uma delas é a redefinição 
dos territórios de atendimento 
dos CRAS, o que vem sendo 
estudado pela SEMADS em 
conjunto com a Coordenação 
da Proteção Social e coorde-
nadores dos quatro centros 
distribuídas pelo município. 

“A oferta dos serviços está 
sendo planejada por meio do 

Assistência Social desenvolve ações 
para ampliar atendimento em Avaré
Divulgação digital, instalação de novo CRAS e retomada de serviços são algumas das metas 
para 2022

conhecimento do território e 
das famílias que nele vivem, 
suas necessidades e poten-
cialidades, bem como pelo 
mapeamento da ocorrência 
das situações de risco e de 
vulnerabilidade social”, afir-
ma a pasta. 

Retomada 
Os CRAS também vão 

retomar em abril o trabalho 
através dos grupos de acom-
panhamento referentes ao 
Serviço de Proteção e Aten-
dimento Integral à Família 
(PAIF), suspenso até o mo-
mento em função da pande-
mia.

O objetivo do PAIF é for-
talecer vínculos das famílias 
em situação de risco e vulne-
rabilidade social. 

Além disso, uma das me-
tas para esse ano é a implan-
tação de um novo CRAS em 
Avaré, o que vai ampliar a co-

bertura de atendimento da 
rede socioassistencial.

A SEMADS vem ainda 
estabelecendo parcerias 
com a Casa do Cidadão, por 
meio do Bolsa Trabalho, e o 
SEBRAE para o desenvolvi-
mento do programa Inclusão 
Produtiva. 

“O objetivo é gerar ren-
da e criar alternativas para o 
atendimento das necessida-
des e ampliação das poten-

cialidades das famílias vulne-
ráveis atendidas pelos CRAS, 
fazendo com que as pessoas 
se profissionalizem”, ressalta 
a SEMADS.  

Rede social 
Como forma de ampliar o 

acesso da população à infor-
mação sobre seus direitos, os 
CRAS estão ainda ampliando a 
divulgação pelas redes sociais. 

O trabalho das unidades 
pode ser acompanhado por 

meio das páginas oficiais no 
Facebook disponibilizadas 
abaixo. 

https://www.facebook.
com/cras1brabanciaavare

https://www.facebook.
com/CrasIIbonsucesso

h t t p s : / / w w w . f a -
c e b o o k . c o m / p r o f i l e .
php?id=100008966374548 
(Vera Cruz) 

https://www.facebook.
com/cras.presidencial

A Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré e entidades 
socioassistenciais que atuam 
no município assinaram na 
terça-feira, 22, o termo de 
fomento para o desenvolvi-
mento de projetos sociais. 

O ato contou com a inter-
mediação da Secretaria Muni-
cipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (SEMADS).

Prefeitura e entidades assinam termo para desenvolvimento de projetos sociais
Instituições socioassistenciais de Avaré vão receber recursos para atendimento do público-alvo

SOCIAL

As entidades inicialmente 
contempladas são a Colônia 
Espírita Fraternidade, Núcleo 
de Orientação e Capacitação à 
Infância e Juventude de Avaré 
(Nocaija), Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(APAE), Voluntários Anônimos 
de Avaré (VANA), Associação 
Espírita Arco-Íris e Associação 
Amigo Solidário. 

Os projetos foram apro-
vados pelo Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA). 

Com isso, as entidades 
vão receber recursos do Fun-
do Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(FUMCAD). 

O valor do repasse para 
o desenvolvimento dos pro-

jetos ultrapassa R$ 1 milhão. 
Cerca de 800 pessoas são 
atendidas por meio da par-

ceria entre município e enti-
dades socioassistenciais de 
Avaré.



EDIÇÃO 1.059 | AVARÉ, 26 DE MARÇO DE 2022 11

SEC. DE SAÚDE

DECRETOS

Decreto nº 6.730, de 18 de março de 2.022
(Revoga o Decreto nº 5.825, de 08 de maio de 2020, que dispõe 
sobre adoção de medidas no Município da Estância Turística de 
Avaré, visando a prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus-
-COVID19, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito do Município 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei,

CONSIDERANDO que o Município de Avaré adotará o disposto no 
Decreto Estadual nº 66.575, de 17 de março de 2022, com a reco-
mendação do Comitê Científico de Saúde do Estado de São Paulo;
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DECRETA:

Art. 1º.  Fica revogado o Decreto Municipal nº 5.825, de 08 de maio 
de 2020, que dispõe adoção de medidas no Município da Estância 
Turística de Avaré, visando a prevenção de contágio pelo Novo Co-
ronavírus-COVID19, e dá outras providências.

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

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de março de 2022.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 21/03/2022, a saber: 

A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br, através do link “proposituras”

Projeto de Lei Complementar nº 42/2022
Autoria: Mesa Diretora
Altera a Lei nº 213/2016 do Município da Estância Turística de Ava-
ré  e dá outras providências;

Projeto de Lei nº 43/2022
Autoria: Verª. Adalgisa Lopes Ward
Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município da 
Estância de Avaré, a Semana da Educação Especial na Perspecti-
va Inclusiva e dá outras providências;

Projeto de Lei nº 44/2022
Autoria: Ver. Hidalgo André de Freitas
Institui no âmbito do município de Avaré, a Marcha da Prevenção 
ao Suicídio, e dá outras providências;

Projeto de Lei nº 45/2022
Autoria: Ver. Leonardo Pires Rípoli
Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais 
atropelados no Município da Estância Turística de Avaré;

Projeto de Lei nº 46/2022
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci-
mento - R$ 1.251,82);

Projeto de Lei nº 47/2022
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifi-
ca e dá providências (Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros de 
Avaré e Região - R$ 1.399.484,48).

INEDITORIAIS

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

Lei de Criação:  0090/2009

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CMDPD), Sr. Hilton Charles M. Pedro, convoca os 
Conselheiros e seus Suplentes, para Reunião Ordinária, que será 
realizada no dia 31/03/22 às 09:00 horas (quinta-feira) ,Biblioteca 
Inclusiva Jairo Amorim ,sito à Rua Ceará 1393, ao lado do Centro 
Administrativo.

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/22 – PROCESSO Nº. 044/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Materiais de 
Supermercado para atender o Corpo de Bombeiros de Avaré
Recebimento das Propostas: 28 de março de 2.022 das 08 horas 
até 07 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 07 de abril de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 07 de abril de 2.022 às 
13h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 21 de março de 2.022 – Ana 
Júlia Villas Boas Teixeira – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 039/22 – PROCESSO Nº. 065/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de solução hipo-
clorito para uso no Pronto Socorro e Unidades da Saúde
Recebimento das Propostas: 12 de abril de 2.022 das 08 horas até 
28 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 28 de abril de 2.022 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 28 de abril de 2.022 às 14 h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 23 de março de 2.022 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – PROCESSO Nº. 067/2022
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de mi-
crocomputadores e notebooks para atender as necessidades das 
Secretarias, Departamentos e Setores da Municipalidade
Recebimento das Propostas: 29 de março de 2.022 das 08 horas 
até 11 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 11 de abril de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 12 de abril de 2.022 às 09 h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 25 de março de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/22 – PROCESSO Nº. 068/22
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Material Des-
cartável para suprir necessidades de paciente de Mandado Judicial
Recebimento das Propostas: 29 de março de 2.022 das 08 horas 
até 08 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de abril de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 08 de abril de 2.022 às 
10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 21 de março de 2.022 – Ana 
Júlia Villas Boas Teixeira – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/22 – PROCESSO Nº. 070/22
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Máquinas para 
uso da Secretaria de Serviços
Recebimento das Propostas: 30 de março de 2.022 das 08 horas 
até 11 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 11 de abril de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 11 de abril de 2.022 às 
13h30min

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 01/2022

PROCESSO: 03/2022
MODALIDADE: Pregão Presencial 01/2022 – Registro de Preço 
nº 01/2022.
OBJETO: Registro de Preço é a aquisição de material de consu-
mo para utilização na copa da Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré.
EMPRESA VENCEDORA: 
FERNANDO GONÇALVES MANOEL 36104125859, (itens 
13,14,15 e16), inscrita no CNPJ sob nº 27.435.920/0001-99, com 
sede na Rua Doutor Felix Fagundes, n° 576, no valor global esti-
mado de até R$ 6.766,50 (seis mil, setecentos e sessenta e seis 
reais e cinquenta centavos).
VALIDADE DA ATA: até 31 de dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 24/03/2022.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

Pauta:
Decreto nº 6.582 de 30 de Novembro de 2021/ Reorganização
Assuntos de interesse
As reuniões do CMDPD são abertas a população. 
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de não 
comparecimento. 
e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br 
tel. (14) 3732-8844
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Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 21 de março de 2022 – Ana 
Júlia Villas Boas Teixeira – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2022 – PROCESSO Nº. 072/2022
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de papel 
sulfite para as unidades de saúde
Recebimento das Propostas: 28 de março de 2.022 das 08 horas 
até 07 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 07 de abril de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 07 de abril de 2.022 às 14 h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 25 de março de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2022 – PROCESSO Nº. 074/2022
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de mate-
riais de escritório para unidades da educação
Recebimento das Propostas: 31 de março de 2.022 das 08 horas 
até 13 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 13 de abril de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 14 de abril de 2.022 às 09 h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 25 de março de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/2022 – PROCESSO Nº. 087/2022
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de com-
bustíveis para toda a frota municipal
Recebimento das Propostas: 28 de março de 2.022 das 08 horas 
até 08 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de abril de 2.022 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 08 de abril de 2.022 às 09 h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 25 de março de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/22 – PROCESSO Nº. 088/22
ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Cestas Bási-
cas para o Fundo Social de Solidariedade
Recebimento das Propostas: 31 de março de 2.022 das 08 horas 
até 12 de abril de 2.022 às 08 horas
Abertura das Propostas: 12 de abril de 2.022 às 08h10 min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 12 de abril de 2.022 às 
10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 24 de março de 2.022 – Ana 
Júlia Villas Boas Teixeira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 – PROCESSO Nº 081/2022
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Ata de Registro de preços para eventual aquisição, recarga 
e teste hidrostático em extintores de incêndio, para atender os pré-
dios desta municipalidade
Data de Encerramento: 07 de abril de 2.022 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de abril de 2.022 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 25 de março de 2.022 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 019/2021 – Processo nº. 441/2021
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 019/2021 à empresa 
TMK ENGENHARIA S.A., para o fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão-de-obra para execução de pavimentação 
asfáltica na Rua Milão, Jardim Europa, Avaré/SP, no valor total de R$ 
256.460,71 (duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta 
reais e setenta e um centavos). Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 15 de março de 2.022 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Mu-
nicipal de Planejamento e Obras da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 019/2021 – Processo nº. 441/2021
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 019/2021 à empresa 
TMK ENGENHARIA S.A., para o fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão-de-obra para execução de pavimenta-
ção asfáltica na Rua Milão, Jardim Europa, Avaré/SP. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 15 de março de 2.022 – Alexandre Leal 
Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Obras da Estância 
Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 002/22 – Processo nº. 032/22
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 002/22 à empresa FE 
PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME, objeti-
vando a Contratação de empresa para prestação de serviços para 
renovação do AVCB do Ginásio Kim Negrão e substituição e ade-
quação do Projeto de Prevenção de Combate a Incêndio para o 
formato eletrônico, conforme previsto no artigo 80, parágrafo único 
da Portaria nº CCB-003/800/19. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 21 de março de 2.022 – Andréia Brisola Carvalheira – Secre-
tária de Esportes da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 013/2022 – Processo nº. 073/2022
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa MAPDA-
TA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, no valor 
total de R$ 8.105,75 (oito mil, cento e cinco reais e setenta e cin-
co centavos), objetivando a contratação de empresa responsável 
pelo fornecimento de licenças para AUTOCAD LT COMERCIAL 
SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION RENEWAL, para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Obras, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 16 de março de 2.022. Alexandre 
Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Obras da Es-
tância Turística de Avaré.
Dispensa nº. 014/2022 – Processo nº. 083/2022
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa MAIS TELE-
MEDICINA E SISTEMAS PARA SAÚDE LTDA no valor total de R$ 
3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), objetivando a contra-
tação de empresa responsável pela prestação de serviços em laudos 
por telemedicina de exames de eletroencefalograma para pacientes 
cadastrados na Secretaria Municipal da Saúde, com fulcro no artigo 24 
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 
de março de 2.022. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Dispensa de Licitação nº 016/2022 – Processo nº 085/2022
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à DIOGENES FRANCISCO 
NUNES 02098225890, com valor total de R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais), objetivando a contratação fornecimento (aluguel) 
de equipamentos de som para evento 4° Desafio de Verão MTB 
(Encontro de Ciclismo) que será realizado na data de 27 de Março 
de 2022 (Domingo), no Parque de Exposições “Dr. Fernando Cruz 
Pimentel” Recinto da Emapa, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 
n° 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de março 
de 2.022. Isabel Cristina Cardoso – Secretária Municipal da Cultura 
da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2022 – Processo nº. 035/2022
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à EMPRESA PRINCE-
SA DO NORTE S.A, no valor global de R$ 18.440,50 (dezoito mil, 
quatrocentos e quarenta reais e cinquenta centavos), objetivando a 
contratação de empresa especializada responsável pelo fornecimento 
de passagens intermunicipais, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de março de 
2.022. Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA

Modalidade:	Concorrência	Pública	nº.	019/2021	–	Processo	nº.	
441/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TMK ENGENHARIA S.A.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de 
pavimentação asfáltica na Rua Milão, Jardim Europa, Avaré/SP
Valor: R$ 256.460,71 (duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocen-
tos e sessenta reais e setenta e um centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 15/03/2.022

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 013/2022 – Processo nº. 073/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉR-
CIO LTDA
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de 
licenças para AUTOCAD LT COMERCIAL SINGLE-USER ANNU-
AL SUBSCRIPTION RENEWAL, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Obras
Valor Global: R$ 8.105,75 (oito mil, cento e cinco reais e setenta e 
cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 16/03/2022

Modalidade: Dispensa nº. 014/2022 – Processo nº. 083/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAÚDE LTDA
Objeto: Contratação de empresa responsável pela prestação de ser-
viços em laudos por telemedicina de exames de eletroencefalograma 
para pacientes cadastrados na Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 21/03/2022

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 016/2022 – Processo nº 085/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DIOGENES FRANCISCO NUNES 02098225890
Objeto: fornecimento (aluguel) de equipamentos de som para 
evento 4° Desafio de Verão MTB (Encontro de Ciclismo) que será 
realizado na data de 27 de Março de 2022 (Domingo), no Parque 
de Exposições “Dr. Fernando Cruz Pimentel” Recinto da Emapa
Valor Global: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/03/2.022

EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2022 – Processo 
nº. 035/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A
Objeto: Contratação de empresa especializada responsável pelo 
fornecimento de passagens intermunicipais
Valor Global: R$ 18.440,50 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta 
reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 10/03/2.022

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 002/22 – Processo nº. 032/22
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FE PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para 
renovação do AVCB do Ginásio Kim Negrão e substituição e ade-
quação do Projeto de Prevenção de Combate a Incêndio para o 
formato eletrônico, conforme previsto no artigo 80, parágrafo único 
da Portaria nº CCB-003/800/19
Valor: R$ 21.736,00 (vinte e um mil, setecentos e trinta e seis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 21/03/2.022

TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/18 – PROCESSO Nº 476/18 
(Contrato nº 615/18) fica aditado o valor de R$ 309.089,40 (seis-
centos e quatro mil e cento e oitenta e sete reais e setenta e cin-
co centavos) pertencente ao CONVENIO N° 010/2016 – Proces-
so DADE/TUR n° 276/2015, o que equivale a aproximadamente 
03,52% (três vírgula cinquenta e dois por centro) do total do con-
trato e R$ 295.098,35 (duzentos e noventa e cinco mil e noventa 
e oito reais e trinta e cinco centavos) no CONVENIO N° 177/2017 
Processo DADE/TUR n° 249/2017, o que equivale a aproximada-
mente 03,36% (três vírgula trinta e seis por centro) do total do con-
trato com a empresa MATSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
EPP, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, e equipa-
mentos e mão de obras para execução da obra, para exceção da 
obra de construção da Arena de Eventos No Parque de exposições 
Dr. Fernando Cruz Pimentel, através dos convênios DADE/TUR n° 
177/217 – Processo n° 249/2017; DADE/TUR n° 010/2016 – Pro-
cesso n°141/2018. Assinatura do Termo Aditivo: 16/03/2.022.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 002/2021 – PROCESSO N° 015/2021 (Contrato n° 
046/2021), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
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Avaré e empresa TMK ENGENHARIA S.A, objetivando o forneci-
mento de materiais, máquinas, e equipamentos e mão de obras 
para execução de pavimentação asfáltica na Avenida Doutor An-
tônio Sílvio Cunha Bueno Avaré/SP, com prorrogação do prazo de 
vigência contratual até 09 de junho de 2.022. Alexandre Leal Nigro 
– Secretário Municipal de Planejamento e Obras da Estância Tu-
rística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 050/15 – PROCESSO N° 228/15 (Contrato n° 
184/15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a Senhora ELIZABETH GUERREIRO ALVES, objetivando a lo-
cação de imóvel da Rua Rio de Janeiro, nº 911, para instalação do 
CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), com 
prorrogação do prazo de vigência contratual até 31 de marco de 
2.023, no valor global de R$ 55.857,00 (cinquenta e cinco mil e 
oitocentos e cinquenta e sete reais). Roslindo Wilson Machado – 
Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 063/16 – PROCESSO N° 163/16 (Contrato n° 
145/16), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa OCTOPLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA ME, objetivando a locação de imóvel situado a Rua Minas 
Gerai, n° 1.742 – Vila Isabel – Avaré/SP – CEP:18.706-010, para 
instalação do Almoxarifado da Saúde, com prorrogação do prazo 
de vigência contratual até 14 de março de 2.023, no valor global de 
R$ 125.802,24 (Cento e vinte e cinco mil, oitocentos e dois reais e 
vinte e quatro centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO N° 051/2021 – PROCESSO N° 252/2021 (Contrato n° 
114/2021), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DOM SAÚDE, 
objetivando a realização de plantões médicos de urgência e emer-
gência no Pronto Socorro Municipal, com prorrogação do prazo de 
vigência contratual até 10 de junho de 2.022, no valor global de R$ 
1.593.000,00 (hum milhão, quinhentos e noventa e três mil reais). 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 031/18 – PROCESSO N° 071/18 (Contrato n° 
092/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA, objetivando o fretamento 
diário de 03(três) veículos tipo ônibus com capacidade mínima de 
44 (quarenta e quatro) lugares por veículo, com motorista para o 
transporte diário por um período de 12 meses de segunda a sexta 
feira, entre as cidades de Avaré e Botucatu (Unesp), com prorro-
gação do prazo de vigência contratual até 22 de março de 2.022. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 031/22 – PROCESSO Nº. 051/22, objetivando Registro de 
Preços para futura aquisição de Cestas Básicas para Fundo Social 
de Solidariedade, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da 
Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revo-
gada em: 18/03/2.022. Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito 
da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS Nº. 002/2022 – PROCESSO Nº. 024/2022, obje-
tivando a Contratação de empresa especializada para elaboração 
de projeto estrutural da cobertura da arena de eventos na Avenida 
Nova Avaré, Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel, 
conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revoga-
do em: 23/03/2.022. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de 
Planejamento e Obras da Estância Turística de Avaré.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - D.E.S.S.
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HABITAÇÃO

A Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré iniciou na 
segunda-feira, 21, a entrega 
de escrituras a moradores da 
Vila Esperança contemplados 
pelo Programa Estadual de 
Regularização Fundiária - Ci-
dade Legal.  

Parceria com o município, 
a iniciativa garantiu a emis-
são do documento definitivo 

Moradores da Vila Esperança 
recebem escritura
Programa Estadual de Regularização Fundiária é uma parceria com a Prefeitura de Avaré

aos munícipes que se enqua-
draram nos critérios estabe-
lecidos, trazendo segurança 
jurídica aos proprietários.

A entrega da escritura 
aconteceu no Paço Munici-
pal. Cento e um moradores 
foram beneficiados nesta 
etapa. 

O trabalho teve início em 
2020, quando técnicos do 

programa estadual fizeram 
o levantamento na Vila Es-
perança com o auxílio da 
Secretaria Municipal de Ha-
bitação. 

A Vila Esperança foi cria-
da há mais de 20 anos como 
um loteamento social. Na 
ocasião, a Prefeitura doou 
terrenos para que as famílias 
carentes construíssem suas 

moradias, propriedades que 
agora ganharam a escritura.

Contemplados
A lista dos contemplados 

está disponível na edição nº 
1058 do Semanário Oficial 
impresso. A publicação tam-
bém pode ser consultada no 
site avare.sp.gov.br.

Os munícipes não con-
templados devem procurar 

a Secretaria Municipal de 
Habitação para posterior re-
gularização desde que os 
requisitos previstos pelo Pro-
grama Cidade Legal sejam 
cumpridos. 

A Habitação está localiza-
da no Centro Administrativo 
(Rio Grande do Sul, nº 1810). 
O telefone para contato é o 
(14) 3711-2533.


