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Liminar é negada pela Justiça e 
supermercados fecham aos finais de semana

O juiz da 1ª Vara da Fazenda, Adilson Araki Ribeiro, negou a 
liminar solicitada pela APAS (Associação Paulista de Supermerca-
dos) contra o decreto da Prefeitura de Rio Preto que determinou o 
fechamento dos supermercados e hipermercados da cidade neste 
final de semana e no próximo. A entidade afirmou que irá recorrer 
da decisão.                                                                 Pág. A2
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Sérgio SAMPAIO

Rio Preto registra alta de 42% 
de casos confirmados, mas 
permanece na Fase Laranja
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Segundo o decreto, os supermercados só poderão atender por meio de delivery

Aulas só voltam quando todo o 
Estado estiver na Fase Amarela

Pré-candidata Celi 
Regina debate 
substitutivo do 
novo Fundeb
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Sérgio SAMPAIO

Leitos de UTI 
chegam a 86% 
de ocupação 
em Rio Preto
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Paciente que superou Covid-19 e parada 
cardíaca é aplaudido ao receber alta

A proposta de volta às aulas prevê combinação de aulas presenciais e virtuais

Estado repassa 
R$100 mil 

para APAE de 
Mirassol 
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Prefeito de 
Uchoa testa 
positivo para 

Covid-19
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Permanência 
na Fase 

Laranja deixa 
Edinho aliviado
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Ilton César Arroyo, 31, permaneceu 
internado durante um mês com Co-
ronavírus. Ele foi intubado e chegou 
a ter uma parada cardíaca de oito 
minutos na UTI. Funcionário da equipe 
de manutenção do Hospital de Base, 
Arroyo foi muito aplaudido pelos fun-
cionários do hospital ao receber alta 
nesta sexta-feira, 17.  Pág. A5
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Justiça nega liminar e supermercados 
ficarão fechados aos finais de semana

O juiz da 1ª Vara da Fazen-
da, Adilson Araki Ribeiro, negou 
a liminar pleiteada pela APAS 
(Associação Paulista de Su-
permercados) contra o decreto 
18.636/2020 da Prefeitura de 
Rio Preto que determinou o fe-
chamento dos supermercados 
e hipermercados nestes dois 
finais de semana (sábados e 
domingos – dias 18, 19, 25 e 
26 de julho).

Em seu despacho, o juiz 
salientou acerca da negativa 
da liminar  “A este respeito, 
de rigor pelo indeferimento 
da liminar pela falta de plau-
sibilidade jurídica quanto ao 
pleiteado porque a edição do 
decreto municipal partiu do de-
sempenho de política pública 
e, no entender, há presunção 
de que tenha partido da su-

premacia do interesse público 
sobre o particular” .

STF – Em outro trecho, o 
juiz salienta que conforme jul-
gamento do Supremo Tribunal 
Federal, que teve como relator 
o ministro Alexandre de Moraes, 
os prefeitos podem editar me-
didas restritivas no combate à 
Covid-19.

O magistrado salienta que 
a medida tomada pelo Comitê 
Gestor de Enfrentamento do 
Coronavírus foi considerada 
útil e conveniente para barrar o 
avanço da doença (Covid) em 
Rio Preto, que se torna evidente 
pelos números de infectados 
diariamente e pela ocupação 
dos leitos de UTI e enfermarias 
nos hospitais da cidade.

Aglomerações e desa-
bastecimento – Sobre estes 
dois pontos apontados pela 
APAS,  que poderia acontecer 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Brasil tem 12,4 milhões de pessoas 
desocupadas, segundo IBGE

A população desocupada 
no Brasil foi estimada em 12,4 
milhões de pessoas na semana 
entre 21 e 27 de junho, uma 
taxa de desocupação de 13,1%. 
O número equivale a um au-
mento de 12,3% com relação à 
semana anterior, quando 11,7 
milhões estavam desocupados, 
e alta de 10,5% com relação a 
primeira semana de maio. 

Os dados fazem parte da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD COVID-19) 
para a semana entre 21 e 27 
de junho, divulgada, hoje (17), 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 

Ocupação
Já a população ocupada 

do país, a pesquisa estima em 
82,5 milhões (48,5%) na última 
semana de junho, enquanto 
na semana anterior era de 84 
milhões de pessoas. Abaixo 
também na comparação com 
a semana de 3 a 9 de maio, 
quando era de 83,9 milhões 
de pessoas. 

A pesquisa indicou que do 
total, 12,4% dos ocupados 
ou 8,6 milhões, trabalhavam 
remotamente. Em relação à se-
mana anterior (8,7 milhões ou 
12,5%), ficou estatisticamente 
estável, como também, na com-
paração com a semana de 3 a 
9 de maio. Lá era 8,6 milhões 
ou 13,4% dos ocupados. 

De acordo com coordenado-
ra da pesquisa, Maria Lúcia Viei-
ra, vinha sendo observada uma 
queda na população ocupada 

afastada, mas que começava 
a retornar ao trabalho, só que 
na última semana, junto com a 
queda da população afastada 
teve aumento de desocupação 
com o aumento da taxa para 
13,1%. “Uma parcela daquelas 
pessoas que estavam afastadas, 
agora, começa a ser desligada. 
As pessoas que estavam retor-
nando ao trabalho nesta última 
semana a gente começa a ver 
desligamento”, disse em entre-
vista à Agência Brasil.

“Esta semana a gente viu 
uma forte tendência de pessoas 
que estariam sendo demitidas. 
É a primeira vez que a gente vê 
[na pesquisa] esse aumento 
da população desocupada com 
queda da população ocupada. 
Antes a população ocupada 
ficava estável. Houve variação 
na população desocupada, mas 
a população ocupada ficava es-

Agência BRASIL

tável. Agora, não. A população 
ocupada cai e a desocupada 
mostra tendência de crescimen-
to”, completou.

Para a coordenadora, os 
primeiros resultados da Pes-
quisa Pulso Empresa: Impacto 
da Covid-19 nas Empresas, 
divulgados ontem pelo IBGE 
podem explicar este movimento 
no mercado de trabalho. Aquele 
levantamento indicou que a 
pandemia do novo coronaví-
rus (SARS CoV-2) provocou o 
fechamento de 522,7 mil em-
presas na primeira quinzena de 
junho.“Nessas empresas que 
tiveram desligamento as pes-
soas foram mandadas embora. 
Depois de um tempo sem pers-
pectivas de retorno e melhoras, 
e dois meses sem receita, a 
forma de cortar custos das 
empresas é mandar embora”, 
comentou.

O Plenário da Câmara dos 
Deputados pode votar na se-
gunda-feira (20) a Medida Pro-
visória 944/20, que concede 
linha de crédito para empresas 
pagarem a folha salarial em 
meio à crise causada pelo 
coronavírus. A MP foi votada 
pelos deputados no fim de 
junho e agora serão analisadas 
as emendas do Senado ao tex-
to do relator, deputado Zé Vitor 
(PL-MG). A sessão deliberativa 
virtual está marcada para as 
15 horas.

Uma das mudanças pro-
postas pelos senadores esten-
de o acesso à linha de crédito 
aos microempresários com 
renda bruta anual inferior a R$ 
360 mil, mas diminui o teto 
para empresas de médio por-
te de R$ 50 milhões para R$ 
10 milhões. Todas as receitas 
se referem ao ano de 2019.
   Para aqueles com fatura-
mento maior que R$ 360 mil 
e até R$ 10 milhões, o crédito 
continua vinculado ao paga-
mento por quatro meses da 
folha de salários. No caso das 
empresas com receita igual 
ou inferior a R$ 360 mil, a 
emenda permite empréstimos 
de até 40% da receita anual 
e seu uso será livre, exceto 
para distribuição de lucros e 
dividendos entre os sócios.
  Chamado de Programa Emer-
gencial de Suporte a Empregos, 
o mecanismo funcionará com 
repasses da União ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
que será o agente financeiro 
do governo a título gratuito, 
ou seja, sem remuneração.

Plenário pode votar na 
segunda-feira MP que concede 

crédito para empresas 
pagarem folha salarial

Agência CÂMARA

Sérgio SAMPAIO

Sistema de 
transporte urbano 
recebe 13 ônibus 

com ar-condicionado

Da REDAÇÃO

A expectativa é de 
que outros 11 sejam 
entregues até o fim de 
setembro

O sistema de transporte 
público de Rio Preto recebeu 
nesta sexta-feira (17), mais 
13 ônibus novos com ar-con-
dicionado e sinal de wi-fi. Com 
isso, a frota de veículos com 
refrigeração passa de 36 para 
49. A expectativa é de que 
outros 11 sejam entregues 
até o fim de setembro.

O secretário de Trânsito, 
Transportes e Segurança, 
Amaury Hernandes, lembrou 
que os ônibus com ar-con-
dicionado são apenas uma 
das melhorias previstas para 
o sistema de transporte ur-
bano. “Com a conclusão dos 
miniterminais nos bairros e do 
anel viário, poderemos criar li-
nhas perimetrais que diminui-
rão o tempo de trajeto, dando 
mais agilidade e conforto aos 
usuários”, comentou.

Os ônibus novos vão subs-
tituir outros 13 mais antigos 

e com a quilometragem mais 
alta, que serão retirados do 
sistema.  A frota total do con-
sórcio Riopretrans soma 273 
veículos. Esses ônibus serão 
colocados para rodar, em sis-
tema de rodízio, nas 80 linhas 
do transporte coletivo urbano. 
Isso permite que todos os 
usuários tenham oportunida-
de de utilizar os ônibus com 
ar-condicionado.

O consórcio informou que 
os veículos deixados como re-
servas nas garagens das em-
presas são sempre os que não 
contam com a refrigeração de 
ar, possibilitando mais rodadas 
com os ônibus refrigerados.

Com a entrega desta se-
mana, a empresa Santa Lu-
zia passa a contar com 36 
ônibus com ar-condicionado, 
de um total de 185 veículos. 
A Expresso Itamarati segue 
com 13 veículos refrigerados 
(e previsão de receber outros 
11 em setembro), em um 
total de 88. Toda a frota do 
sistema conta com sinal gra-
tuito de internet em rede wi-fi 
e monitoramento interno por 
câmeras.

Supermercados e Hipermercados poderão atender apenas por delivery aos sábados e domingos

CONFORTO
Governo desiste de fracionar parcelas do auxílio emergencial

O governo desistiu de fracio-
nar o pagamento da quarta e da 
quinta parcela do auxílio emer-
gencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil 
para mães solteiras). O presiden-
te da Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães, anunciou um 
novo calendário de pagamentos, 
que substituirá o divulgado ante-
riormente. Em alguns casos, o 
saque do benefício depositado 
na conta poupança digital foi 
antecipado.

“São 65 milhões de pessoas 
recebendo. Por causa da pan-

demia e do pagamento digital, 
realizar dois pagamentos num 
mês seria uma coisa que vimos 
que ia gerar muita confusão. Se 
a gente realizasse dois pagamen-
tos por mês seriam 60 milhões 
de pagamentos. Do ponto de 
vista operacional, respeitando a 
questão da pandemia, é muito 
mais simples, direto e evita con-
fusão, houve consenso dentro do 
governo de pagar duas parcelas 
de R$ 600”, explicou Guimarães.

Os 19,2 milhões de inscritos 
no Bolsa Família receberão a 
quarta parcela em dinheiro entre 
a próxima segunda-feira (20) e o 

dia 31, conforme o último dígito 
do Número de Inscrição Social 
(NIS). A quinta parcela será 
paga a esse contingente entre 
18 e 31 de agosto. As agências 
abrirão aos fins de semana para 
os beneficiários do Bolsa Família.

O pagamento para os benefi-
ciários restantes – 10,5 milhões 
inscritos no Cadastro Único de 
Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) e 35,5 mi-
lhões de trabalhadores informais 
que se cadastraram no site e no 
aplicativo da Caixa – será dividido 
em quatro ciclos, que respeita-
rão um espaço de 30 dias entre 

Agência BRASIL

DESEMPREGO

Rovena Rosa/ Agência BRASIL

Divulgação

BENEFÍCIO

em decorrência do fechamen-
to aos finais de semana, o 
juiz despachou que a APAS 
oriente seus associados que 
ajam com cautela e rigor nos 
dias que os supermercados e 
hipermercados estiverem aber-
tos (de segunda a sexta-feira) 
para evitar aglomerações e que 
façam propaganda nas lojas e 
por meio de mídias informando 
o consumidor que não haverá 
desabastecimento de produtos.

Delivery – Com a decisão, 
os supermercados nestes dias 
poderão apenas atender no 
formato delivery.

APAS – O diretor regional 
da APAS, José Luís Sanches, 
salientou que a entidade vai 
recorrer da decisão no início da 
próxima semana para que os 
supermercados e hipermerca-
dos possam abrir nos próximos 
finais de semana.

Com os novos veículos, a frota com ar-condicionado chega a 49 ônibus

o recebimento de uma parcela 
e de outra.

Como nas últimas parcelas, 
o dia de depósito na poupança 
digital (que permite pagamentos 
de boletos, compras com cartão 
de débito virtual e pagamento 
com código QR em estabeleci-
mentos parceiros) e de saque 
será definido de acordo com o 
mês de nascimento. Os ciclos 
3 e 4 serão destinados ao pa-
gamento de lotes residuais para 
quem teve o benefício liberado 
mais tarde pela Dataprev, estatal 
de tecnologia encarregada de 
analisar os pedidos.
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Substitutivo
A pré-candidata a prefeita Celi Regina da Cruz (PT, foto) 

disse que debateu ontem com a deputada Bebel Noronha (PT) 
e com a diretora da rede municipal Luciana Bonosque Figuei-
redo, o substitutivo da PEC, que é o novo Fundeb. Se não for 
votada neste ano, diz Celi, a partir de 2021 a educação pública 
ficará sem verba. “Este ano, está previsto no orçamento de 
Rio Preto R$ 100 milhões”, lembra. Disse que foi discutido 
ainda a difícil situação dos alunos que não têm internet para 
acompanhar as aulas neste período de pandemia e também 
a redução do número de alunos nas classes.

Fila cresce
Com a desistência do atual 

vice Eleuses Paiva (PSD) da 
disputa pela reeleição, cresce 
a fila de postulantes à vaga, 
a fim de compor a chapa de 
prefeito Edinho Araújo (MDB), 
no processo eleitoral. Os pró-
prios aliados têm dito que a 
decisão da escolha do novo 
vice é uma decisão pessoal do 
prefeito que, aliás, pelo seu 
histórico na sua carreira po-
lítica, não aceita imposição. 
O prefeito já deve ter em sua 
mente o pré-candidato a vice 
ideal para firmar a parceria, 
afinal, sabe que ‘fardo’ nas 
costas basta o dos concor-
rentes.

Saara
O escritor rio-pretense Vismar Kfouri, que atuou por 

mais de 40 anos na Amazônia, como representante do 
governo militar, diz que é um crime o que o governo está 
fazendo com a maior selva do mundo. “Se remover a 
floresta, a região corre o risco de virar um Saara”, diz. 
Apenas 20 centímetros da superfície do solo têm humos, 
abaixo, o solo é arenoso, conta. O Incra errou, segundo 
ele, ao assentar colonos em áreas não agricultáveis, que 
nem para pastagem serviam. O governo Jair Bolsonaro, 
portanto, insiste no erro de permitir o desmatamento.

Pactuada
Depois de ter contraído 

a Covid-19 e ficar 10 dias 
internado no Hospital de 
Base, Carlos Arnaldo (PDT) 
informou que ainda está em 
recuperação: “Estou cada 
dia melhor”. Sobre política, 
o pré-candidato a prefeito 
reafirmou coligação pactu-
ada com o PV e Rede. “São 
três partidos, com boas 
chapas de pré-candidatos 
e candidatas a vereador, 
além de dois minutos na 
televisão”, frisa. Por causa 
da pandemia, revelou que 
a pré-campanha está sendo 
feita pela rede social. “Nos-
so plano de governo está 
quase pronto”, avisa.

Adaptar
Falando sobre a decisão 

do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) em seguir a orienta-
ção da área da saúde para 
fechar os supermercados 
aos sábados e domingos, 
com o intuito de barrar a 
propagação do vírus, o pre-
sidente da Câmara, Paulo 
Pauléra (PP), disse que foi 
uma medida necessária. 
“Não tinha outra saída: os 
supermercados se transfor-
maram em ponto de encon-
tro”, diz. Se não adotasse a 
medida, profetiza que corria 
o risco de a cidade voltar 
para a fase vermelha. “É só 
adaptar, porque 15 dias não 
vai matar ninguém”, frisou.

Quarta fase
O Semae (Serviço Muni-

cipal de Tratamento de Água 
e Esgoto) está com projeto 
ambicioso, ou seja, construir 
a quarta fase da estação de 
esgoto para atender uma 
população com até 600 
mil habitantes. A previsão 
é que até 2030 Rio Preto 
não enfrentará problema 
no setor. Outra proposta 
da autarquia é viabilizar 
projeto com o objetivo de 
trazer água do rio Grande. 
Esta proposta, entretanto, 
já era defendida pelo então 
prefeito Antônio Figueiredo 
de Oliveira (já falecido), que 
governou o município entre 
1989 a 1992.

Regredir
Pedro Roberto Gomes 

(Patriota) também apoia a 
medida do governo em res-
tringir a abertura dos super-
mercados nos próximos dois 
fins de semana. O vereador 
disse que os supermercados 
não impedem o acesso de 
acompanhantes, portanto, 
as aglomerações são fre-
quentes, contribuindo para 
a disseminação do coronaví-
rus. “O momento é crítico, a 
circulação do vírus é elevada, 
por isso defendo a medida 
adotada”, diz, acrescentando 
que, se não barrar agora, 
todo o comércio poderá ser 
afetado se a cidade regredir 
para a fase vermelha.

Não avança
Por causa da Covid-19, o 

eleitor maior de 60 anos de 
idade que não comparecer 
às eleições de 2020 fica 
livre de punições previstas no 
Código Eleitoral. A proposta 
do deputado Pompeo de 
Matos (RS) isenta, de forma 
excepcional, por causa da 
pandemia. Pela lei vigente, 
o eleitor que não votar e 
não justificar tem de pagar 
multa, não poderá participar 
de concurso público nem 
receber salário de emprego 
público ou obter passaporte 
ou carteira de identidade. O 
diabo é que no Brasil tem 
de ter lei para tudo… não 
avança!

O governo de São Paulo fez, 
nesta sexta-feira (17), a sétima 
avaliação das regiões do Esta-
do e divulgou a classificação 
por fase em cada uma delas, 
tendo como base o quadro do 
avanço da Covid-19 e as taxas 
hospitalares no Estado. Já na 
sua primeira fala, o governador 
afirmou que apenas a região de 
Piracicaba foi rebaixada da fase 
Laranja para a fase Vermelha 
que é a mais restritiva.

O setor comercial de Rio 
Preto ganha mais folego por 
mais alguns dias com a manu-
tenção da região na Fase Laran-
ja. Com isso, Rio Preto mantém 
o regramento imposto pelo 
mini-lockdown para o comércio 
em geral com o funcionamen-
to de quarta a sábado por 6 
horas diárias e fechamento de 

domingo a terça-feira, quando 
apenas serviços essenciais 
podem funcionar, com exceção 
dos supermercados que estão 
proibidos abrir aos sábados e 
domingos.  Os estabelecimen-
tos comerciais devem continuar 
mantendo somente 20% de sua 
capacidade.

Segundo Marco Vinholi, 
secretário de Desenvolvimento 
Regional, a tendência de alta 
dos casos de Covid-19 segue 
em todo o interior do Estado, 
onde Presidente Prudente tem 
alta de 75% de óbitos, Marília 
com 37% de internações e Rio 
Preto com 42% no número 
de casos confirmados. “Ainda 
índices mantendo eles (municí-
pios) na faixa que se encontram 
(todos na fase Laranja), mas a 
gente verifica a continuidade 
dessa aceleração mais contun-
dente no interior do Estado”, 
salientou Vinholi.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Mesmo com alta de 42% de 
casos confirmados, Rio Preto 
se mantém na Fase Laranja

PLANO SÃO PAULO

Divulgação

SEM RELAXAR

EDITAIS 

VERBA
APAE de Mirassol recebe 
repasse de R$ 100 mil

A APAE de Mirassol vai re-
ceber da Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Social o 
repasse de um convênio no valor 
de R$ 100 mil que será utilizado 
para a aquisição de equipamen-
tos para a entidade.

Segundo o deputado es-
tadual Itamar Borges (MDB), 
autor da emenda parlamentar 
que garantiu o repasse para a 
APAE de Mirassol, as entidades 

assistenciais e sociais têm a 
sua prioridade e por conta disse 
se empenhou para garantir o 
repasse.

“É uma instituição especia-
lizada no recebimento desse 
público especial, há mais de 
meio século desenvolvendo um 
magnífico trabalho em Miras-
sol”, salientou o emedebista.

Segundo ele, a emenda 
é sua forma de reconhecer e 
valorizar o importante trabalho 
desenvolvido pela instituição.

Sérgio SAMPAIO

Edinho diz estar aliviado por Rio Preto se manter na Fase Laranja

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) afirmou nesta sexta-
-feira (17) que a manutenção 
de Rio Preto na fase Laranja 
do Plano São Paulo traz um 
alívio, em especial para a 
área econômica, que poderá 
manter o comércio de portas 
abertas. Mas ele alerta que 
mais uma vez estivemos pró-
ximos de regredirmos para a 
fase Vermelha, que obrigaria 
o fechamento de todos os 
estabelecimentos que não são 
considerados essenciais.

Apelo – O prefeito voltou a 
apelar para que a população 
respeite as medidas de pre-
venção e distanciamento “Se 
relaxarmos, poderemos regredir, 
o que atrasaria ainda mais o 
nosso avanço rumo à normali-
dade”, salientou o prefeito.

Supermercados e Lei 
Seca – O prefeito afirma que 
as medidas restritivas tomadas 
esta semana são por período 
limitado, apenas duas sema-
nas. “O fechamento dos su-
permercados e hipermercados 

aos sábados e domingos e a 
restrição de venda de bebidas 
alcoólicas em determinados 
horários visam a evitar aglome-
rações num momento em que 
crescem o número de casos e 
de ocupação de leitos de en-
fermaria e de UTI nos nossos 
hospitais” alertou.

Preocupação – O emede-
bista afirma que todo o esforço 
e medidas que estão sendo 
tomadas são sendo feitas 
para que ninguém fique sem 
assistência necessária para 
enfrentar a Covid-19.

Sérgio SAMPAIO

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição 
do Imóvel: O lote nº 01, da quadra E, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,34m 
e divide-se com a Rua Projetada A; 11,28m em curva na confl uência da Rua Projetada A com a Rua Projetada 4; do 
lado direito de quem da Rua Projetada A olha para o imóvel mede 7,40m e divide-se com a Rua projetada 5; do lado 
esquerdo mede 19,20m e divide-se com o lote 02; e fi nalmente nos fundos mede 16,00m e divide-se com parte do 
lote 26, encerrando uma área superfi cial total de 256,92 m². Matrícula nº 149.820 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 70.000,00. Valor de Venda do 
Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 230.351,10. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, 
o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatí cios.  Para a 
parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes 
serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora 
Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do 
comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a 
tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do 
leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, 
ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura 
possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado 
de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área 
construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 
2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente 
ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não 
se responsabiliza por eventuais questi onamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). 
Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante 
à sua desocupação, assim como suas respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
de 2020 às 11:00 horas.Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. 
As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do 
Imóvel: O lote nº 20, da quadra G, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade 
e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-
se com a Rua Projetada 7; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 19; 
do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 21; e fi nalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o 
lote 14, encerrando uma área superfi cial total de 200,00 m²; distante 20,02m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula 
nº 149.894 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 
1º Leilão R$ 88.534,30. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 138.467,92. Caso não haja licitantes 
ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 
de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior 
ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições 
condominiais e honorários advocatí cios.  Para a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site 
www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão 
e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em 
qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito 
pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel 
no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação 
e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, 
taxas, alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária 
será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado 
em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se 
responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito 
de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) 
de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos que 
possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou 
locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respecti vas 
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Divulgação

ESPORTE
Governo de SP autoriza 

retomada do automobilismo 
e motociclismo

O Governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta sex-
ta-feira (17) a retomada das 
atividades do automobilismo e 
do motociclismo. Como ocorreu 
com o futebol, apenas as regi-
ões na fase amarela do Plano 
São Paulo poderão realizar trei-
nos e competições. Os eventos 
não poderão ter a presença de 
público.

“Automobilismo e motoci-
clismo são esportes individu-
alizados e controlados. Será 
obrigatório o cumprimento fiel e 
rigoroso das medidas de segu-
rança e restrição de público nas 
corridas”, disse Doria.

Serão exigidas a testagem 
regular dos pilotos e equipes 
técnicas, a aferição de tempera-
tura frequente dos profissionais 
envolvidos e o uso de máscara 
em todos os ambientes (ex-

ceção dos pilotos, durante as 
atividades), além da adoção 
dos protocolos geral e especí-
ficos para o setor, aprovados 
pelo Centro de Contingência do 
coronavírus.

As entidades responsáveis 
pelo envio do protocolo ao 
Governo de São Paulo foram a 
Confederação Brasileira de Au-
tomobilismo (CBA), a Federação 
de Automobilismo de São Paulo 
(FASP), a Confederação Brasi-
leira de Motociclismo (CBM) e 
a Federação Paulista de Moto-
ciclismo (FPM).

“Sabemos que o momento 
exige muita paciência, mas 
os dirigentes apresentaram 
seus protocolos, aguardaram 
o posicionamento do governo 
e, portanto, demonstraram 
preocupação com a saúde de 
todos os envolvidos em seus 
eventos”, afirmou o Secretário 
de Esportes, Aildo Ferreira.

Sérgio SAMPAIO



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
18 de julho de 2020 COTIDIANOCOTIDIANO

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, 
fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho de 2020 às 11:00 
horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições 
de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 03, da 
quadra Q, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São 
José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 2,42m e divide-se com a Rua 
Projetada B; mais 15,50m em curva na confluência da Rua Projetada B com a Rua Projetada 11; do lado direito 
de quem da Rua Projetada B olha para o imóvel mede 22,67m e divide-se com o lote 02; do lado esquerdo mede 
14,14m e divide-se com a Rua Projetada 11; e finalmente nos fundos mede 12,75m e divide-se com parte do lote 
04, encerrando uma área superficial total de 276,91 m². Matrícula nº 150.152 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 157.839,69. Valor de Venda do 
Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 203.161,63. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, 
o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior 
lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, 
dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais 
débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta 
exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as 
despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do 
Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos 
de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura 
pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter 
“Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. 
A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e 
ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito 
de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) 
de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos 
que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado 
ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas 
despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem 
como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, 
fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho de 2020 às 11:00 
horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de 
venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 14, da quadra 
D, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio 
Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 12,55m e divide-se com a Rua Projetada 2; do 
lado direito de quem da Rua Projetada 2 olha para o imóvel mede 18,78m e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo 
mede 19,92m e divide-se com o lote 15; e finalmente nos fundos mede 12,50m e divide-se com parte do lote 12 e 
parte do lote 16, encerrando uma área superficial total de 241,85 m²; distante 3,20m da esquina da Rua Projetada 
4.  Matrícula nº 149.809 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 1º Leilão R$ 92.694,95. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 149.317,99. Caso não haja 
licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 
de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor 
da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e 
honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até 
uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o 
imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em 
favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão 
por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto 
de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão 
será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, 
locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, 
seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao 
devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido 
de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado 
estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas 
respectivas despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações 
judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. 

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre 
- São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. 
Descrição do Imóvel: O lote nº 29, da quadra Z9, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, 
situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela 
frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 23; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 20,00m e divide-se com o lote 28; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 30; e finalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 07, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; 
distante 45,29m da esquina da Av. Projetada A. Matrícula nº 150.603 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 65.430,00. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 119.540,65. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima 
prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, 
pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  
O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.
 

 

Volta às aulas só acontecerá se todo 
Estado estiver na fase amarela

O centro de contingência 
contra o coronavírus, comitê 
do governo de São Paulo que 
delibera sobre a quarente-
na no estado, vai nortear a 
decisão da volta às aulas, 
programada para o dia 8 de 
setembro. O anúncio foi feito 
pelo secretário de educação 
Rossieli Soares, nesta sexta-
-feira (17), durante coletiva de 
imprensa do governo estadual, 
no Palácio dos Bandeirantes. 
O principal fator determinante 
é que todo o Estado deverá 
estar na fase amarela do Pla-
no São Paulo de flexibilização, 
28 dias consecutivos, para 
que as aulas, tanto na rede 
pública quanto na particular, 
sejam retomadas. A proposta 
prevê ainda combinação de 
aulas presenciais e virtuais.

“As aulas só voltarão com a 

máxima segurança para todos 
os estudantes da rede pública 
e particular. Essa decisão é 
baseada em ciência e será 
tomada se as condicionalida-
des determinadas pelo centro 
de contingência forem todas 
cumpridas. Se a condição 
fosse hoje, não voltaríamos”, 
afirmou.

O secretário acrescentou 
que ”houve um equívoco na 
comunicação do estudo feito 
pelo professor Eduardo Mas-
saro, um grande especialista, 
mas e eu gostaria de fazer 
alguns comentários. Primei-
ro foi dito que o número de 
mortes seria de 17 mil, caso 
as aulas voltassem hoje, o 
próprio professor reconheceu 
que esse número está errado 
em até 10 vezes. Na verdade, 
o estudo está apresentando 
1.557 mortes nas condições 
de hoje, em todo o Brasil e 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Sérgio SAMPAIO

Empresário é preso ao furtar 
notebook de dentro de carro

Um empresário, de 43 anos, 
foi preso na noite desta quin-
ta-feira (16), suspeito de furtar 
um notebook e um celular de 
dentro de um carro estaciona-
do na avenida Francisco das 
Chagas Oliveira, no Jardim Ma-
racanã, zona sul de Rio Preto.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a víti-
ma, um administrador, de 35 
anos, estacionou seu carro um 
Hyundai HB20 em frente a um 
supermercado e, no momento 
em que saiu do carro, avistou 
o empresário em cima de uma 

moto.
Depois de realizar as com-

pras, o administrador percebeu 
que sua mochila, contendo o 
notebook e fichário, além de um 
celular e uma pochete, haviam 
sido furtados. Ele, então, ligou 
para a Polícia Militar e informou 
o furto, indicando sua suspeita 
sobre o empresário ter sido o 
autor do crime, uma vez que o 
“conhecia de vista” e sabia que 
ele praticava furtos.

Os policiais foram até a 
casa do suspeito, no Jardim 
Ouro Verde e ao chamarem, ele 
tentou fugir pulando muros de 
residências vizinhas. O empre-

Tatiana PIRES sário foi detido duas casas após 
a dele. Os objetos furtados do 
administrador estavam dentro 
de um Fiat Uno estacionado na 
casa do suspeito.

Na Central de Flagrantes, 
a vítima contou que seu carro 
não apresentava danos, o que 
o leva acreditar que para abri-lo 
foi usada uma chave mixa. O bo-
letim de ocorrência consta ainda 
que o empresário já tem ante-
cedentes criminais registrado no 
sistema Prodesp. O empresário 
também foi encaminhado a de-
legacia de plantão e preso por 
furto qualificado, permaneceu a 
disposição da Justiça.

Eletricista e jovem de 21 anos 
aposentado são presos por tráfico

 Dois jovens, um eletricista, 
de 19 anos, e um aposenta-
do, de 21 anos, foram presos 
suspeitos de tráfico de drogas, 
nesta quinta-feira (17), na 
Estância Santa Clara, em Rio 
Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a Polícia Militar fazia 
patrulhamento de rotina quan-
do avistou um carro, Volkswa-
gen Gol, em atitude suspeita. 
Ao avistar a viatura, a dupla 
tentou fugir, mas foi detida. 
Em revista ao veículo, foram 
encontradas 27 porções de 
maconha, que estavam em-
baixo do banco do motorista e 
R$ 90, em cima do banco do 
passageiro.

Os PM notaram que os 
suspeitos haviam jogado algo 
pela janela do carro enquanto 
fugiam. Ao refazerem o trajeto 
que eles fizeram, os policiais 

localizaram 10 poções de coca-
ína e três de maconha. Ques-
tionados sobre o entorpecente, 
o eletricista contou que havia 
comprado a maconha no bairro 
Santo Antônio e já havia picado 
para vender cada porção por 
R$ 5. Já o jovem aposentado 
preferiu não declarar nada e 
em revista a casa dele, os poli-

ciais apreenderam uma grande 
porção de maconha.

Levados à Central de Fla-
grantes, os jovens alegaram 
que são usuários de drogas 
e que todo o entorpecente 
apreendido com eles era para 
consumo próprio. A dupla foi 
presa em flagrante e perma-
nece à disposição da Justiça.

Tatiana PIRES
Cláudio LAHOS

JARDIM MARACANÃ

DROGAS FUGIU

para as idades de um a 19 
anos.”

Soares comentou também 
que a projeção matemática 
das mortes entre crianças com 
a retomada das escolas em 
todo o Brasil. “o estudo foi ela-
borado com base nos dados 
de hoje. Só voltaremos com 
segurança dada as condições 
lá na frente. Não retornaremos 
com pessoas de risco, sejam 
alunos ou profissionais, pro-
fessores e funcionários”.

Questionado sobre a con-
tratação de professores para 
substituir os profissionais que 
não puderem retornar às au-
las, o secretário afirmou que 
a projeção é de que seja ne-
cessária a contratação de 10 
mil professores. “Até agosto 
faremos um levantamento de 
quantos são do grupo de risco 
ou que não possam voltar por 
suspeita da doença”.

MARIA MAGDALENA DA SILVA, faleceu 
aos 99 anos de idade. Era viúva do Sr. Luiz 
de Oliveira Duarte e deixa os fi lhos: Agenor 
de Oliveira Duarte e Zoraide de Oliveira Du-
arte Esteves. Seu sepultamento será no dia 
17/07/2020, às 07:00, saindo seu féretro do 
velório de Catanduva para o cemitério Nossa 
Senhora do Carmo.

GUILHERMINA SOARES DE AGUIAR, 
faleceu aos 93 anos de idade. Era solteira e 
não deixa fi lhos. Seu sepultamento será no dia 
16/07/2020, às 09:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

ANTONIA THEODORA FERREIRA, Era 
solteira e não deixa fi lhos. Seu sepultamento 
será no dia 17/07/2020, às 10:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

MARIA INÁCIA DE OLIVEIRA, faleceu 
aos 86 anos de idade. Era solteira e deixa os 
fi lhos: Maria Deusimar, Inácia Maria, Cícera e 
Ana Santana. Seu sepultamento será no dia 
17/07/2020, às 15:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

ADOLFO BELARMINO, faleceu aos 67 
anos de idade. Era solteiro e deixa os fi lhos: 
Leandro, Luís, Evandro José e Fabrício. Seu 
sepultamento será no dia 17/07/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório de Floreal 
direto para o mesmo cemitério.

DALVA GARCIA RODRIGUES, faleceu aos 
64 anos de idade. Era casada com o Dr. João 
Alberto Barison e deixa os fi lhos: Aline e Mile-
na. Seu sepultamento será no dia 17/07/2020, 
às 15:30, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

INIDIA IZAURA DO CARMO, faleceu aos 
72 anos de idade. Era solteira e deixa a fi lha 
Daniela Cristina. Seu sepultamento será no dia 
17/07/2020, às 17:00, saindo seu féretro do 
velório de Paulo de Faria direto para o mesmo 
cemitério.

EVA DA SILVA, faleceu aos 59 anos de 
idade. Era solteira e não deixa fi lhos. Seu se-
pultamento será no dia 17/07/2020, às 09:00, 
saindo seu féretro do velório de Talhado direto 
para o mesmo cemitério.

JOSÉ VALÉRIO DE ARAÚJO, faleceu aos 
87 anos de idade. Era casado com a Sra. Izabel 
Luiza dos Santos Araújo e deixa os fi lhos Maria 
Luisa, Américo José e Edson. Seu sepultamen-
to será no dia 17/07/2020, às 11:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério da Ressurreição.

ANÉSIO VENTRAMELI, faleceu aos 87 
anos de idade. Era viúvo da Sra. Ana Eschio 
Ventrameli e deixa os fi lhos Marco, Aparecida 
(falecida), Helena (falecida) e Augusto (faleci-
do). Seu sepultamento será no dia 18/07/2020, 
às 11:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

PRISCILA SOUZA CARDOSO, faleceu 
aos 32 anos de idade. Era solteira e não 
deixa fi lhos. Seu sepultamento será no dia 
18/07/2020, às 11:30, saindo seu féretro do 
velório Jardim da Paz direto para o mesmo 
cemitério.

  FALECIMENTOS

EDITAIS 

EM INVESTIGAÇÃO
Estudante denuncia que está 

sofrendo assédio em rede social

Uma estudante, de 22 anos, 
procurou a Polícia Civil de Rio 
Preto, nesta quinta-feira (17) 
para denunciar um jovem que se 
identificou como Gustavo, que 
está lhe assediando e perse-
guindo na rede social Instagram.

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, a víti-
ma conta que há cerca de três 
semanas, o suposto Gustavo 
passou a enviar mensagens e 
que ela logo “deu um corre nos 
galanteios”. Inconformado, ele 
passou a ofender a estudante 
com mensagens dizendo que ela 
era “louca, surtada, doente, psi-

copata” e que “deveria procurar 
tratamento no Bezerra”.

A vítima contou, no regis-
tro policial, que o tal Gustavo 
adicionou a mãe dela e algu-
mas amigas, além de escrever 
mensagens públicas em seu 
perfil profissional na rede social, 
denegrindo sua imagem ao afir-
mar que ela é uma profissional 
horrível e ridícula. A estudante 
disse também que suas amigas 
estão sofrendo o mesmo tipo de 
perseguição e assédio ao rejei-
tarem as cantadas dele.

O caso foi registrado como 
perturbação do sossego ou tra-
balho e será investigado pelo 5° 
Distrito Policial.

Tatiana PIRES

Grávida tenta assaltar 
entregador no Centro 

de Rio Preto

Um entregador, de 30 anos, 
entrou em luta corporal com 
uma mulher grávida, que o 
tentou assaltar na madrugada 
desta sexta-feira, 17. Com 
a reação do entregador, ela 
chamou três homens para a 
ajudar. O crime aconteceu na 
rua Bernardino de Campos 
esquina com a rua Prudente 
de Moraes.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, um dos homens 
desferiu vários golpes com um 

pedaço de pau na cabeça e no 
braço do entregador. Quando 
ele caiu no chão, os assal-
tantes levaram seu celular e a 
carteira, que continha cartão 
bancário e documentos.

A vítima foi até a Central de 
Flagrantes para registrar o cri-
me e contou que ouviu um dos 
bandidos ser chamado por seu 
comparsa de “Bruninho”. Ele 
disse ainda que percebeu que 
esse “Bruninho” é marido da 
grávida que iniciou o assalto. 
O crime será investigado pela 
Polícia Civil.

Tatiana PIRES
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Tromboembolismo 
venoso (Trombose )

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo conquista 
certificação de excelência pelo protocolo de prevenção de trom-
boembolismo venoso (Certificação IQG).

O reconhecimento foi concedido após uma avaliação crite-
riosa das práticas adotadas pelo hospital para a prevenção do 
tromboembolismo venoso, que envolvem a atuação de um time 
multidisciplinar composto por médicos, enfermeiros, fisiotera-
peutas, farmacêuticos e nutricionistas, entre outros profissionais.

Esta coluna recebe um dos profissionais do hospital para 
uma entrevista:

Dra Lara C. P. Molino, fisioterapeuta hospitalar do hospital 
Beneficência Portuguesa de São Paulo.

A Trombose venosa é a condição em que um coágulo san-
guíneo se forma em uma veia no interior do corpo, geralmente 
nas regiões da perna ou do quadril. A trombose ocorre quando 
há formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias 
grandes das pernas e das coxas. Esse coágulo bloqueia o fluxo 
de sangue e causa inchaço e dor na região. O problema maior é 
quando um coágulo se desprende e se movimenta na corrente 
sanguínea, em um processo chamado de embolia.

O termo tromboembolismo venoso (TEV) inclui duas condi-
ções frequentes, que são a trombose venosa profunda (TVP) e o 
tromboembolismo pulmonar (TEP), sendo esta a causa de morte 
evitável mais comum no paciente hospitalizado.

Apenas cerca de metade das pessoas que têm Trombose 
Venosa Profunda apresentam sinais da doença. Os sintomas 
ocorrem principalmente na região das pernas, que são afetadas 
pelo coágulo venoso profundo, são estes os sintomas:

* inchaço da perna ou ao longo de uma veia;

* dor ou sensibilidade na perna, que você pode sentir apenas 
em pé ou andando;

* aumento do calor na área da perna que está inchada ou 
com dor;

* pele vermelha ou descolorida.

Exames para detectar trombose – Estudos de fluxo vas-
cular, também conhecidos como estudos de fluxo sanguíneo, 
podem detectar o fluxo anormal dentro de uma artéria ou vaso 
sanguíneo. Isso pode ajudar a diagnosticar e tratar uma variedade 
de condições, incluindo coágulos sanguíneos, má circulação e 
Trombose.

Uma quantidade reduzida de fluxo sanguíneo pode ser devido 
a:

* um bloqueio na artéria;

* um coágulo de sangue dentro de um vaso sanguíneo;

* uma lesão de um vaso sanguíneo.

Quando houver sintomas e diminuição do fluxo sanguíneo 
é imprescindível um exame mais detalhado que é o ultrassom 
Doppler. Respostas da nossa convidada, Dra Lara C. P. Molino:

Como a fisioterapia avalia o risco de TEV?
No hospital, utilizamos os escores de Pádua para estratifica-

ção de risco dos pacientes clínicos e de Caprini para pacientes 
cirúrgicos.

Nestas escalas são avaliados diversos critérios como por 
exemplo: idade, doença hematologicas, oncológicas, distúrbios 
de coagulação, histórico prévio de trombose e mobilidade do pa-
ciente. Neste ponto, fica fácil verificar a importância da fisioterapia 
na prevenção da trombose, pois a mobilidade do paciente é o 
único fator que podemos mudar durante a internação ou mesmo 
na assistencial ambulatorial e home care.

Como é realizado o tratamento de TVP?
Trombose venosa profunda (TVP) é tratada com medicamentos 

e certos dispositivos e terapias. Os principais objetivos:

* diminuir a taxa de crescimento do coágulo;

* evitar que o coágulo se rompa e se mova para os pulmões;

* reduzir sua chance de ter outro coágulo sanguíneo.
Anticoagulantes são os medicamentos mais comuns no 

tratamento da Trombose. Estes medicamentos diminuem a 
capacidade do sangue de coagular. Eles também evitam que os 
coágulos sanguíneos existentes fiquem maiores. No entanto, os 
afinadores do sangue não conseguem quebrar os coágulos de 
sangue que já se formaram.

O que a fisioterapia pode ajudar no tratamento para 
trombose?

A fisioterapia é indicada quando a pessoa está internada sob 
tratamento médico e medicamentoso após liberação do médico 
responsável. Ela reduz o inchaço, reduz a dor e os exercícios 
respiratórios são indispensáveis. Todo exercício coopera para 
não ocorrer a síndrome do imobilismo.

O que é Síndrome do imobilismo?
O termo imobilidade corresponde a qualquer limitação do mo-

vimento, e representa um fator importante de comprometimento 
da qualidade de vida. O grau máximo de imobilidade é conhecido 
como síndrome do imobilismo ou da imobilidade completa, é um 
conjunto de alterações que ocorrem no indivíduo acamado por 
um período de tempo prolongado podendo levar alterações nos 
diversos sistemas do corpo humano, dificultando as atividades 
de vida diária.

O que previne a síndrome do imobilismo?
A perda da mobilidade é um dos principais fatores de risco 

para o desenvolvimento de TEV, diretamente relacionado a idade 
e a condição clínica subjacente. Objetivos da fisioterapia para 
tratamentos de Trombose.

Estabelecer a cultura da mobilização precoce nos pacientes 
hospitalizados, alinhada às estratégias do programa de prevenção 
de tromboembolismo venoso, reduzindo os riscos relacionados 
da imobilidade.

Reduzir a perda da funcionalidade relacionada à imobilização, 
efeitos da doença e o do tratamento.

Agradecemos a Dra. Lara Molino e ao hospital Beneficência 
Portuguesa de São Paulo pela gentileza em colaborar com a 
nossa coluna.

Gratidão!
Dra Silvia Batista
Fisioterapeuta e educadora física.
@silviabatistafisiodancer
Email: silviafisioterapia@icloud.com
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Rio Preto tem 86% de 
ocupação nos leitos de UTI

A Secretária de Saúde de Rio 
Preto atualizou nesta sexta-feira 
(17) os dados de coronavírus 
no município. Foram 515 novos 
casos confirmados, totalizando 
5.773 casos desde o início da 
pandemia. O coeficiente de inci-
dência agora é de 1.253 casos 
a cada 100 mil habitantes e a 
taxa de ocupação nas UTIs subiu 
para 86%.

“A prevalência da doen-
ça na nossa população é de 
1,25%. Ainda considera-se um 
percentual baixo de contamina-
ção, mas esses são apenas os 
comprovados laboratorialmente. 
Lembrando que muitas pesso-
as são assintomáticas ou que 
tiveram sintomas leves e não 
fizeram os exames”, explicou 
a gerente da vigilância epide-
miológica.

O município ainda registrou 
seis óbitos nas últimas 24 
horas, totalizando 160 até o 
momento. A taxa de mortalida-
de é de 2,8% na cidade, sendo 
menor que São Paulo (4,7%), 
Brasil (3,8%) e mundo (4,3%). 
O número de pacientes curados 
não foi divulgado devido a uma 
instabilidade no sistema e-SUS 

VE, que contém o banco de 
dados para análise.

Outro dado divulgado pela 
Saúde foi o aumento na ocupa-
ção da taxa de ocupação de UTIs 
em pacientes com síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG) 
e com Covid-19. O índice saltou 
de 66% na última semana para 
86% nesta. Atualmente são 301 
internações por SRAG contabi-

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Nesta sexta-feira, 17, Rio Preto registrou 515 novos casos e seis mortes de Covid-19
lizadas, sendo 125 em UTIs e 
176 em enfermarias. Dentre as 
SRAG confirmadas por corona-
vírus, são 84 pacientes em UTIs 
(equivalente a 67% dos casos) 
e 91 em enfermarias. A média 
de atendimentos de sintomas 
gripais nas UPAs e Unidades 
Respiratórias também registrou 
um aumento de 575 atendi-
mentos por semana para 631 

atendimentos.
Na Santa Casa há 68 pacien-

tes internados, com uma taxa de 
ocupação de 89% nas UTIs. No 
Hospital de Base são 233 pa-
cientes internados, sendo 129 
em enfermaria e 104 em UTIs. 
No total de casos acumulados 
desde o dia 1 de março, os rio-
-pretenses representam 37,1% 
dos atendimentos na instituição.

Divulgação

CORONAVÍRUS
Após superar Covid-19 e 

parada cardíaca, paciente 
recebe alta no HB

Um funcionário da equipe 
de manutenção do Hospital de 
Base que estava internado há 
um mês com coronavírus rece-
beu alta nesta sexta-feira (17). 
Ilton César Arroyo, de 31 anos, 
recebeu aplausos dos demais 
colaboradores da instituição 
ao deixar o hospital e recebeu 
um abraço de sua emocionada 
esposa. Os colegas de setor de 
Ilton também fizeram questão 
de rezar um Pai Nosso em 
agradecimento à recuperação 
do amigo.

“Ele deu entrada no dia 16 
de junho com muito desconforto 
e foi para UTI três dias depois, 
onde foi entubado. Ele chegou 
a ter uma parada cardíaca de 
cerca de oito minutos no dia 29 
de junho, mas a equipe médica 
conseguiu fazer a reanimação”, 
contou a enfermeira Daniele 

Pontão, que acompanhou o 
caso. De acordo com ela, Ilton 
começou a melhorar a partir do 
dia 12 de julho e deixou a UTI na 
última semana.

Jé ssica Oliveira Ramos, es-
posa de Ilton, agradeceu ao HB 
pelo tratamento do marido. “Sou 
grata a toda equipe médica, 
enfermeiros, todos os colabo-
radores que cuidaram do meu 
marido. Ele foi um milagre de 
Deus e a prova viva de que Ele 
existe. Passamos dias de luta, 
sufoco, mas Deus sempre nos 
deu forç a e hoje ele está  saindo 
vitorioso”, agradeceu.

Vinícius LIMA

EDITAIS JORGE FARES

Prefeito de Uchoa é 
diagnosticado com Covid-19

A Secretária de Saúde de 
Uchôa informou nesta sexta-
-feira (17) que o prefeito Will de 
Carvalho e a primeira dama, mãe 
do prefeito, Adelaide Giovanelli, 
testaram positivo para Covid-19. 
O estado de saúde de ambos é 
estável e os dois estão  sendo 
acompanhados em residência 
pelos profissionais de saúde.

A Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da Vigilância 
Epidemiológica, alerta aos pos-
síveis contatos com ambos, que 
sentirem alguns dos sintomas: 
febre ou sensação febril, tosse, 
dor de garganta, coriza, dificul-
dade para respirar, ausência de 
paladar ou ausência de olfato, 
tontura, e ausência de apetite, 
procurem a Unidade Básica de 
Saúde Tereza Gallo (Pronto Aten-
dimento/Unidade Respiratória).

Segundo a última atualização 
feita no dia 16/07, Uchoa tem 

92 casos de Covid-19, sendo 
que 41 foram curados e seis 
óbitos foram contabilizados.

Paço Municipal
A Saúde ainda informou que 

o Paço Municipal de Uchoa ficará 
fechado de 20 a 24 de julho. O 
local será totalmente higieniza-
do. Ainda conforme o Decreto, 
as atribuições serão realizadas 
por home office.

A Administração Municipal 
disponibilizará na próxima se-
gunda-feira (20), telefones de 
plantão para contato urgente e 
informações junto aos Departa-
mentos de Tributação, Tesoura-
ria, Licitações e Compras.

Vinícius LIMA

RECUPERADO

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de 
bem imóvel, fará realizar:Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
de 2020 às 11:00 horas Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. 
As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  Descrição do 
Imóvel: O lote nº 11, da quadra Z13, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente 
mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 33; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 
21,00m e divide-se com o lote 10; do lado esquerdo mede 21,00m e divide-se com o lote 12; e finalmente nos 
fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 18, encerrando uma área superficial total de 210,00 m²; distante 
22,56m da esquina da Rua Projetada 26. Matrícula nº 150.709 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 82.000,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 159.353,66. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, 
o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O 
arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição 
do Imóvel: O lote nº 11, da quadra X, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 5,44m e 
divide-se com a Rua Projetada 14; mais  17,22m em curva na confl uência da Rua Projetada 14 com a Rua Projetada 
4; do lado direito de quem da Rua Projetada 14 olha para o imóvel mede 8,50m e divide-se com a Rua Projetada 
4; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 12; e fi nalmente nos fundos mede 11,00m e divide-se 
com parte do lote 10, encerrando uma área superfi cial total de 255,10 m². Matrícula nº 150.320 do 1º Ofi cial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 94.898,97. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 176.133,11. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a 
oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho de 2020, às 11:00 horas, 
no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatí cios.  Para a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , 
até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros 
débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos 
leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato 
da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, 
alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será 
realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado 
em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se 
responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o 
direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco 
por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questi onamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades 
por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre 
-São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 04, da quadra Q, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, 
situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela 
frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 11; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 03 e parte do lote 02; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 05; e 
finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 23, encerrando uma área superficial total de 200,00 
m²; distante 14,14m da esquina da Rua Projetada B.  Matrícula nº 150.153 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.000,00. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 133.150,68. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima 
prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, 
pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  
O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Diretor da Funfarme completa 
um mês desde o diagnóstico de 
Covid-19 e apresenta evolução

O Hospital de Base de Rio 
Preto informou por meio de 
nota nesta sexta-feira (17) que 
o diretor-executivo da Funfarme, 
Jorge Fares, apresentou uma 
importante evolução clínica 
nesta semana. Ele está estável 
e o auxílio de suporte respirató-
rio está sendo reduzido. A nota 
ainda afirma que pela primeira 
vez o paciente deu uma breve 
caminhada na UTI, onde con-
tinua internado, sem previsão 
de alta.

Fares foi diagnosticado com 
Covid-19 há um mês, em 18 
de junho. Desde então, ele 
está afastado das suas funções 
como diretor-executivo da Fun-
farme. No dia 20 de junho ele 
foi internado na UTI do Hospital 
de Base.

De acordo com a última 
atualização (17/07) do HB, a 
instituição conta com 233 pa-
cientes internados, sendo 129 
na enfermaria e 104 na UTI. 
Além disso, 17 altas hospitala-
res foram concedidas e 4 óbitos 
foram registrados.

Vinícius LIMA
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São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

É HORA DE FICAR EM CASA COM AS SUAS TIAS: “TIACALMA” “TIACOMODA” E 
“TIASSUSSEGA”. Sorria, beba muita água e seja feliz!

JEANETE TAVARES reu-
niu um grupinho de amigas 
nesta semana, para um jantar 
especial, com comidas india-
nas, em sua residência no 
Condomínio Déborah Cristina. 
As amigas adoraram o jantar.

A PARÓQUIA Nossa Se-
nhora do Sagrado Coração 
(Redentora) realiza neste sá-
bado, das 9h às 15h, o 2° Drive 
Thru Solidário. As doações 
podem ser entregues no salão 
do Serviço Social, localizado 
na rua Ondina esquina com 
Generosa Bastos.

RENATA CERIBELLI, apre-
sentadora da Globo e, seus 
pais já residiram em Rio Preto, 
usou seu instagram para pos-
tar uma foto em homenagem 
ao aniversário de seus fi lhos 
Rodrigo e Marcela, que são 
gêmeos e comemoraram 30 
anos nesta semana. Para-
béns!

INAUGURAÇÃO. Primeira 
vez na cidade de Rio Preto. 
Neste sábado, dia 18, será a 
inauguração do “Villa Conte 
Drive In” em Rio Preto, com 
imenso palco para showzaço 
da dupla Ithalo & Vinícius e 
participações de outros can-
tores, a partir das 19 horas. 
Os fãs, todos dentro dos seus 
carros, além da equipe de 
garçons do Villa Conte Buffet. 

TOURO BIPOLAR. A 24ª 
edição do Rio Preto Country 
Bulls, que será realizada de 
maneira simbólica e virtual 
(Band TV, Youtube e canal 
Rural) no próximo dia 25 de 
julho, às 16h, contará não só 
com show de João Bosco e Vi-
nícius, mas também com outra 
atração especial: o lendário 
touro Bipolar.

 US STOP. Andar de ônibus, 
com a lotação que se vê em 
Rio Preto, é um atentado ao 
Vírus da morte. Estão menos-
prezando a ira do Corona que 
não pode ser comparado com 
carona. 

DANDO SEQUÊNCIA ao ci-
clo de aulas que tem abordado 
diferentes temas relacionados 
ao novo coronavírus, o Ultra-
-X realiza, na próxima terça 
(21/07), às 19 horas, o webinar 
“Achados neurorradiológicos 
na Covid-19: o que podemos 
encontrar e o que sabemos 
até agora?”.

ACESSO À LEITURA. O 
projeto Biblioteca Móvel, da 
Secretaria de Cultura de Rio 
Preto ganhou um ônibus re-
novado, com móveis novos 
que permite a retomada do 
programa de descentralização 
de acesso à leitura desde se-
gunda-feira passada. O aten-
dimento será de uma pessoa 
por vez, com uso de máscara 
e álcool gel. 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlightOlho no futuro
O prefeito Edinho Araújo e o 
superintendente do SEMAE, 
Nicanor Batista Jr. acabam 
de inaugurar as obras de 
construção do 4º módulo da 
ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto), elevando para 28,7 
milhões de litros a capacidade 
de tratamento, o suficiente 
para o atendimento de uma 
população de até 600 mil 
habitantes, prevista para o 
triênio 2028-2030.

Tel. (17) 3233-4888

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Clima menos pesado
A sensação é a de que o país começa a viver um clima menos 
pesado nos últimos dias. Em parte, pela reabertura gradual 
de atividades no comércio e nos serviços e em parte porque a 
população parece ter se acostumado com a rotina ditada pela 
pandemia, a partir do uso de máscaras. Mas não é o caso de 
relaxar. Todo cuidado é pouco!

DiáriodoBob
FORÇA FARES. Noticias boas estão chegando, anunciando a 

evolução clínica do diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares, 
que já caminha e evolui clinicamente, com redução significativa 
ao auxílio de suporte respiratório. OREMOS! Contando história e 
esperando a vacina pra acabar com o Vírus Corona. Algumas va-
cinas são feitas com o próprio vírus. Ou seja, as pessoas recebem 
uma dose do mal para criar anticorpos. Isso é hoje normal. Em 
1904, com poucas informações, soava estranha essa estratégia 
para combater a varíola. Foi por isso que a lei 1.261/04 tornou 
a vacinação compulsória -- as pessoas eram vacinadas à força 
(igual você, pai, faz com seus filhos – é na marra) e foi por conta 
dessa lei que tivemos aquele evento que chamaram de a “Revolta 
da Vacina”. E, por causa de tamanho descontentamento foi a lei 
que tornava obrigatória a vacina contra a varíola - doença que ma-
tou mais de 300 milhões de pessoas no século XX. Como hoje, 
avançado que somos, e com medo de perder o fôlego, torcemos 
para que a vacina, para acabar com o nosso sofrimento e de tan-
tas famílias que perderam seus entes queridos, seja descoberta o 
mais rápido possível. Mestre do Rádio. O jornalista José Paulo de 
Andrade não suportou os efeitos do Corona Vírus e morreu ontem 
em São Paulo. Era um mestre na arte de fazer jornalismo na Band. 
Grana para entidades. O deputado Itamar Borges destinou três 
emendas para entidades rio-pretenses: R$ 50 mil para o Serviço 
Social Maria Peregrina, Renascer e Casa de Eurípedes. Também 
R$ 80 mil para o Lar São Vicente de Paulo de Uchoa, R$ 100 mil 
para APAE de Mirassol. Ponto e basta!

Papai Show
A Orquestra Sinfônica de Rio 
Preto e o cantor Gui Fernandes 
farão uma live dia 07 de agosto 
(sexta-fei ra) às 20h, em 
comemoração ao Dia dos Pais, 
com transmissão pela página 
no Facebook da Orquestra. A 
regência do espetáculo é do 
maestro Gilmar de Assis. A 
apresentação “Papai Show” 
reunirá pela primeira vez em 
uma live, músicas clássicas e 
populares e promete emocionar 
toda família.

Venda de Canecas
De acordo com o Maestro 
Gilmar de Assis, os músicos 
da Orquestra Sinfônica de 
Rio Preto, também estão 
sendo muito prejudicados 
com a pandemia. A live, será 
também, para lançar a venda 
de canecas personalizadas 
para ajudar na manutenção 
da Orquestra Sinfônica de 
Rio Preto. As canecas são de 
cerâmica e personalizadas com 
temas musicais. Elas poderão 
ser adquiridas pelo valor de 
R$39,90 por meio do telefone 
WhatsApp 17 99268-9293.

Rose Thomé, elegante, em close 
especial para nossa coluna neste 

sabadão
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO

CONTRATADA: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI
CONTRATO ATA/0841/19
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO NEGATIVA DE 
DÉBITOS MOBILIÁRIOS MUNICIPAIS DE FRANCISCO 
BELTRÃO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, 
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumpri-
mento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à 
aplicação das penalidades contratuais que podem, inclusive, 
culminar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apre-
sentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MÁXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE 
PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI
CONTRATO ATA/0769/19 E ATA/0252/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO DE DÉBITOS 
RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À 
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 
dias úteis, contados do recebimento desta, de forma a dar 
real cumprimento ao processo licitatório, estando a contra-
tada sujeita à aplicação das penalidades contratuais que 
podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. 
Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA
EMPENHO 12102/20
CONTRATADA: BIOFAC INDÚSTRIA COMÉRCIO E RE-
PRESENTAÇÃO LTDA EPP
EMPENHO 12104/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZA-
ÇÃO EM GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Diante informações prestadas pela Ger. de Manutenção, 
quanto a necessidade de reposição do posto de trabalho. 
Considerando previsão contratual na Cláus. 4, item 4.2, 
subitem 4.2.15. Fica a contratada supramencionada NOTIFI-
CADA A REALIZAR A REPOSIÇÃO DO POSTO DE TRA-
BALHO no prazo de 24 horas impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório. O não cumprimento do prazo estabele-
cido implicará na aplicação das penalidades administrativas. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO:  Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 
0140.101-60 que entre si fazem a Caixa Econômica Federal 
e o Município de São José do Rio Preto.
OBJETO: Suspensão dos pagamentos da dívida vincenda 
em 2020 decorrente do presente contrato, com base na Lei 
Complementar nº 173, de 28 de maio de 2020, que estabele-
ce o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19).
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO:  Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 
0140.102-74 que entre si fazem a Caixa Econômica Federal 
e o Município de São José do Rio Preto.

OBJETO: Suspensão dos pagamentos da dívida vincenda 
em 2020 decorrente do presente contrato, com base na Lei 
Complementar nº 173, de 28 de maio de 2020, que estabele-
ce o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19).
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO:  Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 
0182.550-87 que entre si fazem a Caixa Econômica Federal 
e o Município de São José do Rio Preto.
OBJETO: Suspensão dos pagamentos da dívida vincenda 
em 2020 decorrente do presente contrato, com base na Lei 
Complementar nº 173, de 28 de maio de 2020, que estabele-
ce o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19).
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO:  Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 
0410.110-03 que entre si fazem a Caixa Econômica Federal 
e o Município de São José do Rio Preto.
OBJETO: Suspensão dos pagamentos da dívida vincenda 
em 2020 decorrente do presente contrato, com base na Lei 
Complementar nº 173, de 28 de maio de 2020, que estabele-
ce o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19).
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO:  Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 
0431.882-81 que entre si fazem a Caixa Econômica Federal 
e o Município de São José do Rio Preto.
OBJETO: Suspensão dos pagamentos da dívida vincenda 
em 2020 decorrente do presente contrato, com base na Lei 
Complementar nº 173, de 28 de maio de 2020, que estabele-
ce o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19).
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO:  Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 
0347.540-60 que entre si fazem a Caixa Econômica Federal 
e o Município de São José do Rio Preto.
OBJETO: Suspensão dos pagamentos da dívida vincenda 
em 2020 decorrente do presente contrato, com base na Lei 
Complementar nº 173, de 28 de maio de 2020, que estabele-
ce o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19).
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO:  Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 
0400.713-87 que entre si fazem a Caixa Econômica Federal 
e o Município de São José do Rio Preto.
OBJETO: Suspensão dos pagamentos da dívida vincenda 
em 2020 decorrente do presente contrato, com base na Lei 
Complementar nº 173, de 28 de maio de 2020, que estabele-
ce o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19).
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO:  Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 
0410.685-53 que entre si fazem a Caixa Econômica Federal 
e o Município de São José do Rio Preto.
OBJETO: Suspensão dos pagamentos da dívida vincenda 
em 2020 decorrente do presente contrato, com base na Lei 
Complementar nº 173, de 28 de maio de 2020, que estabele-
ce o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19).
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO:  Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 
0498.514-31 que entre si fazem a Caixa Econômica Federal 
e o Município de São José do Rio Preto.
OBJETO: Suspensão dos pagamentos da dívida vincenda 
em 2020 decorrente do presente contrato, com base na Lei 
Complementar nº 173, de 28 de maio de 2020, que estabele-
ce o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19).
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO:  Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 
0500.099-72 que entre si fazem a Caixa Econômica Federal 
e o Município de São José do Rio Preto.
OBJETO: Suspensão dos pagamentos da dívida vincenda 
em 2020 decorrente do presente contrato, com base na Lei 
Complementar nº 173, de 28 de maio de 2020, que estabele-
ce o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19).
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico 227/19; Contrato nº PRE/0248/19
Contratada: Oximed Tecnologia em Esterilização Eireli
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS
EXTRATO 
20° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico 484/17; Contrato nº PRE/0192/17

Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 0,022468% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMA – Luis Roberto Thiesi
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa De Licitação N° 49/20; Contrato: DIL/0020/20
Contratada: Associação Lar São Francisco De Assis Na 
Providência De Deus – Hospital Nossa Senhora Da Divina 
Providência – CNPJ: 53.221.255/0002-21
Objeto: Prestação de serviços de internação de pacientes 
em leitos de enfermaria e de unidade de tratamento intensi-
vo – UTI, relacionados ao COVID-19, nos termos da propos-
ta apresentada anexa ao presente processo. Vl. total: R$ R$ 
1.095.000,00 - SMS. Aldenis A. Borim – Prazo de Vigência 
60 dias.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2020
CONTRATO PRE/0111/20
CONTRATADA: JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI ME
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção em piscinas 
municipais – Item 01 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli – 
Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$59.999,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020
ATA Nº 0510/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padro-
nizados na REMUME – Valor Unitário – Item 14 – R$2,38 - 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020
ATA Nº 0511/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padroni-
zados na REMUME  – Valores Unitários – Item 13 – R$0,49; 
Item 28 – R$1,35; Item 29 – R$2,97 - SMS – Prazo de vigên-
cia: 12 meses.  
ERRATA
Publicação do dia 25.06.2020 ref. DPL 0034/20 – MARCUS 
VINICIUS MARQUES 16871753818
Onde se lê: 4.200,00.
Leia-se: 3.600,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a favor de: GHM CONSTRUTORA EIRELI. Cléa 
M. M. Bernardelli - Sec. Mun. de Esportes e Lazer 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 75/2020 – Processo n.º 
1871/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de aparelhos de 
ar condicionado para a Secretaria Municipal de Transito, 
Transp. e Segurança. Adjudicado os itens à empresa ven-
cedora: ROBERTA MARTINS DA SILVA – ME ( itens 1, 2, 
3 e 4). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Amaury Hernades - Secretário 
Municipal de Transito, Transp. e Segurança.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 216/2020 – Processo n.º 
11.961/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de toner para 
impressora. Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Adjudicado o item à empresa vencedora: SEVENTEC TEC-
NOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME (item 1). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. Lucia Helena Anto-
nio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Patricia Lisboa Ribeiro Bernus-
si - Secretária Municipal de Assistência Social.
AVISO
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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
modalidade: pregão eletrônico 224/2020 processo: 
12019/2020
objeto: Registro de preços para aquisição de emulsão asfál-
tica RL-1C e RR-1C para a Secretaria Municipal de Serviços 
Gerais.
Impugnante: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS 
LTDA. 
Fica indeferida a impugnação interposta pela empresa, man-
tendo os termos atuais do edital. Adriana Tápparo - pregoeira
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 252/2020 - 
PROCESSO n.º 12.232/2020
Objeto:  Registro de preços para aquisição de ferramentas 
(eletrodo, disco de corte e outros) em atendimento às neces-
sidades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urba-
nismo. 
Informamos que fi ca redesignada a data para o proces-
samento do pregão para o dia 31/07/2020 às 08:30hs e 
abertura a partir das 08h32min no site www.riopreto.sp.gov.
br- "PORTAL DE COMPRAS".
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 253/2020 - 
PROCESSO n.º 12.238/2020
Objeto:  Registro de preços para aquisição de lanternas e ba-
terias para uso dos agentes comunitários de saúde e agen-
tes de combate a endemias. Secretaria Municipal de Saúde. 
Informamos que fi ca redesignada a data para o proces-
samento do pregão para o dia 31/07/2020 às 14:00hs e 
abertura a partir das 14h02min no site www.riopreto.sp.gov.
br- "PORTAL DE COMPRAS".
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
194/2020 – PROCESSO Nº 11.819/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de lanches  para 
a  Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
21/07/2020 às 11:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Adriana Tápparo – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
219/2020 – PROCESSO Nº 11.989/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de agulhas para 
instrumento de biópsia. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 21/07/2020 às 09:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Prego-
eira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 255/2020, PROCESSO 12.252/2020, objetivando 
o Registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender as ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 31/07/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 254/2020, PROCESSO 12.251/2020, objetivando 
o Registro de preços para aquisição de medicamentos/
insumos padronizados na REMUME. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
31/07/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 247/2020, PROCESSO 12.237/2020, objetivando o 
Registro de preços para aquisição de material de escritório 
para assistência do departamento administrativo. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 31/07/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 263/2020, PROCESSO 12.307/2020, objetivando o 
Registro de preços para aquisição de fechaduras e cadeados 
em atendimento as unidades escolares da rede municipal de 
ensino. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 03/08/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 261/2020, PROCESSO 12.279/2020, objetivando o 
Registro de preços para aquisição de peças para manuten-
ção corretiva e preventiva em centrais de alarme das Unida-
des e Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/08/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 264/2020, PROCESSO 12.308/2020, objetivando o 
Registro de preços para aquisição de materiais para confec-
ção de órteses pelo setor de terapia ocupacional do centro 
especializado de reabilitação. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/08/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-

gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 58/2020 – Processo n.º 
1605/2020
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de 
pintura com fornecimento de materiais e mão de obra em 
unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ses-
são pública realizada on line no dia  02/04/2020, sendo adju-
dicado o item à empresa vencedora: V.B. DA SILVA MANU-
TENÇÃO E LIMPEZA EIRELI (ITEM 1). Houve manifestação 
de intenção de recurso pela empresa JOSÉ LUIZ GARCIA 
IEIRA EIRELI. A pregoeira manteve a decisão prolatada na 
sessão, submetendo à autoridade superior, Sra. Secretária 
Municipal de Assistência Socia, que ratifi cou as decisões 
da pregoeira e negou provimento a intenção de recurso da 
empresa. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Adriana Tápparo – pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Patricia Lisboa Ribeiro Bernus-
si -  Secretária Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 211/2020 – Processo n.º 
11943/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de kit lanche (café 
da manhã) para os atiradores do Tiro de Guerra. Gabinete do 
Prefeito.Sessão pública realizada on line no dia 10/07/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa vencedora: EUNICE 
GARCIA DA SILVA ME item 1. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. Eloísa Sestini da Cunha - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. José Roberto Moreira – Chefe 
de Gabinete.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 022/2019
INEGIBILIDADE Nº 003/2019
PROCESSO Nº 035/2019
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de 
manutenção preventiva e corretiva em 4 (quatro) elevadores 
do Novo Terminal Urbano de São José do Rio Preto. 
VALOR MENSAL: R$ 1.718,61 (Um Mil, Setecentos e Dezoi-
to Reais e Sessenta e Um Centavos)
VALOR TOTAL: R$ 20.623,32 (Vinte Mil, Seiscentos e Vinte 
e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)
Ficando os 6 (seis) primeiros meses de contrato sem ônus 
ao CONTRATANTE a título de cortesia.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será de 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 11 de novembro de 
2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 022/2019; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 12 de novembro de 2019.
_________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 023/2019
INEGIBILIDADE Nº 004/2019
PROCESSO Nº 036/2019
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados 
de manutenção preventiva e corretiva em 2 (duas) escadas 
rolantes do Novo Terminal Urbano de São José do Rio Preto.
VALOR MENSAL: R$ 1.938,22 (Um Mil, Novecentos e Trinta 
e Oito Reais e Vinte Dois Centavos).
VALOR TOTAL: R$ 23.258,64 (Vinte e Três mil, Duzentos e 
cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
Ficando os 6 (seis) primeiros meses de contrato sem ônus 
ao CONTRATANTE a título de cortesia.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será de 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 11 de novembro de 
2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 023/2019; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 12 de novembro de 2019.
_________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

DECRETO Nº 18.637
DE 17 DE JULHO DE 2020.

Permite o uso de imóvel público municipal em favor da 
empresa Constroeste Construtora e Participações Ltda., 
para implantação de canteiro de obras do Contrato 
COC/003/2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica outorgado o uso, sob a forma de permissão, nos 
termos do disposto no artigo 111, § 3º da Lei Orgânica deste 
Município, do imóvel público municipal, objeto da matrícula nº 
41.918 do 2º ORI, em favor da empresa Constroeste Cons-
trutora e Participações Ltda., para implantação de canteiro de 
obras (Contrato COC/003/2020), conforme abaixo descrito:
“Inicia-se no marco nº 1 localizado no limite da faixa de 
servidão de passagem da CPFL situada a quinze (15,00) 

metros do eixo da linha de transmissão da CPFL; daí, segue 
em reta pelo limite da referida faixa de servidão da linha de 
transmissão na distância de cento e sessenta e um metros 
e setenta e cinco (161,75) centímetros até o marco nº 2 em 
ponto de divisa com a área Institucional do Parque Residen-
cial Damha; daí vira a direita e segue em reta confrontando 
com a referida área na distância de cento e sessenta e qua-
tro metros e oitenta e cinco (164,85) centímetros até o marco 
nº 3, localizado na margem esquerda da Estrada Vicinal que 
liga São José do Rio Preto ao Distrito de Eng. Schmitt; daí, 
vira a direita e segue na margem esquerda da referida estra-
da na distância de oitenta metros e vinte (80,20) centímetros 
até o marco nº4 em ponto de divisa com a área Dominical 
deste loteamento; daí, vira a direita e segue em reta con-
frontando com a referida área na distância de duzentos e 
vinte e sete metros e doze (227,12) centímetros até o marco 
nº 1 ponto inicial desta descrição, perfazendo uma área de 
22.399,60 metros quadrados.”
Art. 2º A presente Permissão de Uso é concedida ao PER-
MISSIONÁRIO em caráter eminentemente precário, por 
prazo indeterminado, sendo que, as condições de uso do 
referido imóvel fi cam estabelecidas no Termo de Outorga 
próprio, integrante deste Decreto, sem prejuízo de outras 
condições que o Município possa vir a estabelecer unilateral-
mente. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal "Dr. Lotf João Bassitt", 17 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no livro de Decretos e em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa local.

EXTRATO: TERMO DE OUTORGA DE USO SOB A FORMA 
DE PERMISSÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL QUE SE CELE-
BRA ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
E A EMPRESA CONSTROESTE E PARTICIPAÇÕES LTDA.

OBJETO: OUTORGA DE USO SOB FORMA DE PERMIS-
SÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 111, § 3º 
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DO IMÓVEL CONSTI-
TUÍDO PELA ÁREA REFERENTE A MATRÍCULA Nº 41.918 
DO 2º ORI, PARA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE 
OBRAS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRA-
TIVO COC/003/2020.

PRAZO: INDETERMINADO.

BASE LEGAL: DECRETO Nº 18.637, DE 17 DE JULHO DE 
2020.

DATA DE ASSINATURA: 17 DE JULHO DE 2020.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGA-
MENTO DA PROPOSTA COMERCIAL – CONCORRÊNCIA 
03/2020 – PROC. nº 38/2020
Objeto: execução de serviços de perfuração e instalação de 
poço tubular profundo, com revestimento de aço carbono 
e fi ltros espiralados inox, do Aquífero Guarani, situado na 
Avenida Orlando Guareschi, S/N, no bairro Residencial Euro-
park, município de São José do Rio Preto/SP. 
Foi aberta a proposta comercial da licitante ENGEPER 
ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LTDA, que continha 50 
pág. e CD e valor global de R$4.398.925,41. Após análise da 
proposta e fundamentada no parecer da gerência gestora do 
processo na própria sessão, a Comissão de Licitações decla-
ra vencedora e propõe a ADJUDICAÇÃO do objeto à licitante 
ENGEPER ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LTDA pelo 
valor global de R$4.398.925,41. S. J. Rio Preto, 17.07.2020 
– Sonia Maria Franco da Silva Gomes – Presidente da C.L.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 15/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
25/2020
Objeto: Aquisição de lâmpadas e refl etores de LED para 
utilização nas unidades do SeMAE.
Contratada: LUCAS NOVAES FRANCISCO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS ME
Ordem de Fornecimento nº 99/2020, recebida em 
10.07.2020. Valor: R$ 23.440,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 12/2016
CONCORRÊNCIA nº 06/2015 – PROCESSO Nº 62/2015
Contratada: ESTÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução da contratação 
de empresa especializada para Elaboração dos Estudos de 
Concepção, Projetos Básicos e Executivos do Sistema Pro-
dutor de Água do Rio Grande.
Prazo: até 21.09.2020 . Data de assinatura: 17.07.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 17.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
22/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E O INSTITUTO RIOPRETEN-
SE DOS CEGOS TRABALHADORES - IRCT, OBJETIVAN-
DO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS 
DESTINADOS A OFERTA DE JORNADA AMPLIADA NO 
CONTRATURNO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal 
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli 
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF 
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos 
termos do Decreto nº 14.552/2009, e o INSTITUTO RIO-
PRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES - IRCT, neste 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
18 de julho de 2020

ato representada por seu Presidente José Longo Neto, dora-
vante denominada Entidade, com fundamento na Lei Federal 
n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no 
Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 
17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada 
no Diário Ofi cial do Município em 12/05/2017 e o Edital de 
Credenciamento SME nº 54/2017 publicado em 30/05/2017, 
cuja execução de serviço será em consonância com a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 
9394/1996), bem como as demais normas jurídicas pertinen-
tes, para que o mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula 
quarta, foi aditado em R$ 379.717,63 (trezentos e setenta 
e nove mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e três 
centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista 
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30 
de junho de 2021. 
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusu-
las do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições 
ajustadas fi rmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que 
produzam os efeitos legais. 
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
José Longo Neto 
Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores - IRCT
Testemunhas:
1.__________________________________ 
2.__________________________________

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Corrigindo arquivo de publicação feita em 17 de julho de 

2020, com a alteração necessária feita.

Advertência 105 referente a Notifi cação 18642
Fica advertida a empresa TARRAF E FILHOS LTDA, CA-
DASTRO: 217096000, compromissário LEONILDO BARUFI, 
localizada na Rua Alexandre Marini, 281 – Pq Res Dom La-
fayete Libanio – CEP: 15046-050 – São José do Rio Preto/
SP, datada em 22/05/2020, em virtude do não cumprimento 
da Notifi cação n° 18642, MOTIVO: Há a necessidade da 
supressão ou poda de árvore (s) de vosso imóvel, devido a 
risco de queda, comprometimento ou incompatibilidade da 
árvore com a vizinhança. O proprietário deverá executar o 
serviço, CAPITULAÇÃO: Art 79 da LM 13031/2018 e Art 1°, 
2° e 10° Dec 18301/2019, BASE DE CÁLCULO: 10 UFM, 
VALOR: R$ 602,40, prazo de 30 dia (s). Observação: FAZER 
SUPRESSÃO – JÁ AUTORIZADA DA NO IMÓVEL DE SUA 
PROPRIEDADE E SUBSTITUIR POR OUTRA – REF. RUA 
ALEXANDRE MARINI, 281 – COMUNICAR FATO SEC M 
AMBIENTE. Do exposto, fi ca a empresa advertida a realizar 
no prazo descrito acima, a partir do recebimento desta, as 
exigências supracitadas. Caso ocorra o descumprimento da 
presente advertência, serão aplicadas as penalidades descri-
tas acima.  Assinada pela Agente Fiscal de Posturas Adriana 
Antunes Carretero, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro 
do objeto do AR JU 81009175 9 BR, acusando “desconheci-
do”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2020

EDITAL 06/2020 – CULTURA POPULAR - ESCOLAS DE 
SAMBA 
LISTA DE INSCRIÇÕES HABILITADAS
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio 
da Secretaria Municipal de Cultura informa as inscrições HA-
BILITADAS ao Edital 06/2020 - Prêmio Nelson Seixas 2020, 
objetivando a seleção de projetos para a modalidade Cultura 
Popular - Escolas de Samba:
- Projeto: Formação Carnavalesca 
  Proponente: Isabel Aparecida Scudero
- Projeto: Sambadania - Samba e Cidadania 2 
  Proponente: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba 
Imperatriz Rio-Pretense
- Projeto: Batuque & Cidadania 
  Proponente: Grêmio Recreativo Escola de Samba Império 
do Sol 
- Projeto: Carnaval empreendedor II 
  Proponente: Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadê-
micos de Rio Preto
Não houve inscrição inabilitada.
São José do Rio Preto, 17de julho de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

                                                                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PRÊMIO NELSON SEIXAS 2020

Edital 06/2020
RATIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Cultura, em cumprimento das nor-
mas legais vigentes, RATIFICA a nomeação da Comissão de 
Seleção do Prêmio Nelson Seixas 2020, publicada no Diário 
Ofi cial do Município em 07/05/2020, pag. B3, para a modali-
dade Cultura Popular – Escola de Samba.
Eliana de Lima 
Ficou conhecida em todo Brasil no desfi le de 1980 quando 
defendeu o sambaenredo “Cultura, divindade e tradição 
de um povo”, com as cores da Escola de samba Príncipe 
Negro. 
Passou pelas quadras da Mocidade Alegre, Unidos do Peru-
che, Imperador do Ipiranga, Acadêmicos do Tucuruvi, Nenê 
da Vila Matilde, Barroca Zona Sul e Leandro de Itaquera, 
reinando em todas elas, abrindo a voz nas quadras avenidas 
e sambódromos, 
Foi a primeira mulher a interpretar um samba-enredo em 
desfi le de escola de samba ao lado do antológico Jamelão, 
levantam a galera com “Filhos de Mãe Preta”, pela Unidos 
do Peruche. 
Foi indicada no Prêmio Sharp de Música; troféu SBT de 

música; Troféu Imprensa; Troféu Rádio Globo nacional entre 
outros. 
Royce do Cavaco 
Intensamente ligado ao carnaval paulistano, Royce passou a 
fazer parte do mundo do samba ainda jovem, quando tocava 
seu cavaco nas rodas de samba. Passou a frequentar e a 
integrar a ala de compositores da Rosa de Ouro. No entanto, 
venceu sua primeira composição de samba-enredo na Águia 
de Ouro em 1982, sendo também o intérprete da agremiação 
naquele mesmo ano. Em 1983 tornou-se intérprete ofi cial da 
Rosas de Ouro, onde permaneceu até 1994, sendo campeão 
6 vezes (1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994). Depois foi 
para a X-9 Paulistana, e foi campeão duas vezes (1997 e 
2000). Ganhou o Prêmio Nota 10 (entregue pelo jornal Diário 
de São Paulo aos melhores do Carnaval Paulistano) de Me-
lhor Intérprete nos anos de 2006, 2009 e 2011.  
Osvaldinho da Cuíca   
Nascido no bairro do Bom Retiro ao som do cordão dos 
Campos Elíseos. Sambista, ritmista, passista, cantor, com-
positor, pesquisador e 1° Cidadão de Samba de São Paulo, 
Osvaldinho da Cuíca é Embaixador Nato do Samba Paulista.  
Trabalhou junto aos Maiores artistas da Música Popular 
Brasileira como: Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Adoniran 
Barbosa, Germano Mathias, Geraldo Filme, Cartola, Zé Ketti, 
Nelson Cavaquinho, Beth Carvalho, Clementina de Jesus, 
Dona Yvone Lara, Toquinho, Vinícius de Morais, Martinho da 
Vila e muitos outros.   

Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura
São José do Rio Preto, 17 de julho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
060/2020

Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedi-
das de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 37.523.523/0001-22
Razão Social: ARAUJO MINI MERCADO E RESTAURANTE 
RIO PRETO EIRELI
CNPJ: 37.422.104/0001-02
Razão Social: ANTONIO CARLOS RODRIGUES LAPA
CNPJ: 37.417.182/0001-00
Razão Social: ROGERIO SOARES MARQUES
CNPJ: 37.120.603/0001-37
Razão Social: QUEIROZ PITA RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 37.468.021/0001-46
Razão Social: M A M DOS SANTOS GERENCIAMENTO DE 
VENDAS
CNPJ: 37.589.453/0001-05
Razão Social: MARCELA NUNES FUGIWARA

Conforme processamento realizado, em 17 de Julho de 
2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal 
irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da 
Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 
15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 17 de Julho de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Célio Roberto Araújo de Farias -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Auto de Infração (div 379), 
vencimento em 21/05/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 15/07/2020.

São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- José Rinaldo dos Santos -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Auto de Infração (div 379), 
vencimento em 15/04/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 15/07/2020.
São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Retifi cação Extrato de Portaria n.º 004/2020 - CGM de 05 
de junho de 2020: 
Onde se lê:  nomeando-se os servidores estáveis: José 
Carlos Floriano, Osvaldir Fialho de Brito e João Roberto de 
Oliveira Lima;
Leia-se: nomeando-se os servidores estáveis: José Carlos 
Floriano, Eziquiel de Andrade e João Roberto de Oliveira 
Lima.

SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/CORREGEDORIA

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 

REDESIGNAÇÃO DE DATA E LOCAL 

A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB,  torna 
público que em razão do grande número de interessados e da necessidade prover segurança sanitária 
em razão da pandemia do Covid-19 com local adequado, fica REDESIGNADA para o dia 23 de 
julho de 2020, às 14:00 horas, em novo endereço sito a avenida Alberto Andaló nº3030, 9º Andar no 
Auditório, centro na cidade de São Jose do Rio Preto, a abertura da licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA DA FONTE DA PRAÇA RUI 
BARBOSA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, mantendo-se inalteradas as condições e exigências do 
respectivo edital. Será permitido somente um representante por Empresa. 
 

São José do Rio Preto, 18 de julho de 2020. 
 
 

 
 

REQUERENTE PROTOCOLO
1 Centro de Consutoria Linguistica Ltda EPP 2020150655
2 F2SB Marketing Ltda EPP 2020141636
3 Grupo Espirita Esperança e Caridade 2020155022

São José do Rio Preto,   sexta-feira, 17 de julho de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 017/2020

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 17 de julho de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 
2020142211 COLCHOES MAIS EIRELI 
2020156538 INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 
2020149765 JOÃO UMBERTO FERRARI 
2020158945 JOSE LUIZ ZILLI 
2020149125 JOSE LUIZ ZILLI 
2020148837 JOSE LUIZ ZILLI 
2020144444 NAC SÃO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 
2020158937 PALADIUM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 
2020160636 POLACCHINI E CARTAPATTI IMOVEIS E ATIVOS LTDA 
2020140299 RETIFICA DE MOTORES RELE LTDA 
2020142337 RIO PRETO LOTERICO LTDA ME 
2020161783 ROSANGELA DE ALMEIDA CARNEIRO 
2020151753 SOPHIA CARRAZZONE SISTI CREPALDI 45128462803 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 17 de julho de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
 2020150918  ACLEDSON DE ALMEIDA 

2020145385   ADELINO NUNES DA SILVA 
2020148092   ADRIANA BELO DOS SANTOS 

 2020141245  ALEXANDRO PAGOTI 
2020128025   ALINE MAISTROVICZ BRUNO 

 2020147194  ANA LUCIA FERREIRA 
 2020146386  ANDRESSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 
 2020129759  ANGELA ROSA 

2020141171   ANGELO FABIANO FERREIRA 
  2020159927 ANTONIO CAMARGO DE OLIVEIRA 
  2020162588 ANTONIO MERLOTTO 

2020150581   BEATRIZ CRISTINO DE FONTES SOUZA 
 2020143034  BRAZ ADEMAR MAXIMILIANO 

2020141332   BRUNA ROMANHOLI DE LIMA 
2020130821   BRUNA TAINARA DE SOUZA MATEUS 

 2020138347  BRUNO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS 
 2020147095  CARLOS ANTONIO NIGRO 

2020116482  2020139358 CLAUDENIR APARECIDO LOURENÇÃO 
2020139353   CLAUDENIR APARECIDO LOURENÇÃO 

 2020145628  CLAYTON DE SOUZA ALVES 
2020158091   CLOVIS MARTINS JUNIOR 

 2020151009  DALILA CRISTINA LIMA BRAGA 
 2020142121  DAMIÃO DE LIMA SOARES 
 2020140246  DANIELA DO CARMO ORLANDI PITOSCIA 

2020151835   DANILO RAFAEL DOS SANTOS SOUZA 

2020128894   DGG ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI 
EPP 

2020145328   EDER HENRIQUE MENEZES 
2020123618   EDERSON CARDOSO LEÃO 

 2020150718  ELIVELTON ROSA DE JESUS 
 2020140310  ELVIO LOPES DE OLIVEIRA FILHO 

  2019436025 EMAIS VISTA BELA INCORPORADORA 58 
SPE LTDA 

  202071893 EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES 
ARROYO LTDA 

2020129824   ERIKA POLYANA BALDO DE MELO 
 2020146483  EVERTON VINHA MARTINS 
 2020151893  FABIO EDUARDO VENDRAMINI 
 2020151055  FABIO MARCELO DE SOUZA ALVES 
  2020146355 FABRICIO DA SILVA SANTOS 
 2020151914  FAGNER OLIVEIRA DA SILVA 

2020150628   FERNANDO DOS SANTOS SOUZA 
2020148130   FERNANDO TADEU VANNUCCI COIMBRA 

 2020151911  GILMAR CARLOS CAMPOS 
  2020147018 GILMAR FERREIRA DA SILVA 
 2020150900  GLEISON SANTOS DE OLIVEIRA MARQUES 

202062383   GUSTAVO KRAHENBUHL LEITÃO 
GONÇALVES FREIRE 

2020123611  2020123616 HELIO PONTES DALTO 
 2020148089  JAIR JOSE PEREIRA JUNIOR 

2020129831   JANAINA APARECIDA PEREIRA BRANDAO 
2020146552   JOAO DOLOR TIBURCIO 
2020142182   JOAO FORTINI DE SOUZA 
2020152562   JOÃO VENANCIO DE SOUSA SOBRINHO 
2020135349   JOHN IBSEN BARTHOLD 
2020136667   JOSE ANTONIO GONÇALVES 

 2020145815  JOSE DONIZETI PATRIARCHA 
2020122511   JOSE LEANDRO GOMES DE FREITAS 
2020148101   JOSE LUIZ DA COSTA 
2020150679   JOSIMAR RAMOS DA COSTA 
2020146421   JULIANA MENARDO VINCOLETTO 

 2020150906  JULIANNA SANTOS CALDEIRA 
2020124296   KELY CRISTINA DA SILVA 

 2020139323  LAIZA BOTELHO BASILIO CARDOZO 
 2020143070  LEONARDO DOMINGUES GALLETTI 

2020115254   LILIAN APARECIDA DE LIMA DOS ANJOS 
 2020119367  LINCOLN MIRANDA 
 2020147062  LUAN PRINCE MODESTO DA SILVA LIGEIRO 

2020144365   LUCAS SANTOS DE ALMEIDA 
2020145577   LUCI MARA DIB COSTA PETRASSI 
2020141213   LUCIANO ZARA DE SOUZA 
2020122637   LUIS FERNANDO RIBEIRO MOTA 

 2020119595  LUIZ CARLOS PIVATO 
2020132811   MAGALI ROBERTA GONÇALVES FONSECA 
2020146328   MARCOS JOSE NUNES 
2020145233   MARCOS LEIVA ALVES CHAVES 
2020155770   MARCOS VINICIUS MACHADO SEISCENTO 

  2020146572 MARIA DE LOURDES SOUSA ROCHA 
2020135410   MARTA APARECIDA RIBEIRO 
2020144463   MATHEUS HENRIQUE ALONSO DE SOUZA 

 2020143185  MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS 

 2020143051  MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

2020148109   MOACIR VENANCIO DA SILVA JUNIOR 
 2020145798  MONICA DAUD LOPES 

202058984   MONTE LIBANO EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇOES LTDA 

 2020112355  NELSON DA SILVA 
2020143140   NOEDI LEONI DE FREITAS 
2020137424   OLICIO FERRANTE 

 2020128865  OLIVIO CESAR CAMPANHA 
2020139269   PAULO CESAR ALVES SILVA ORTUNHO 

 2020151029  PAULO CESAR YASSUDA 
2020144474   PEDRO BENEDICTO PACHECO GONÇALVES 
2020142162   RAFAEL DE AS GUERREIRO 

 2020135318  RANYELLE PRESCILIANO CARDOSO 
FERRAZ 

2020132456   REGINALDO DE OLIVEIRA 
 2020146481  REINALDO BARBOZA ZANON 

2020142380   RELGA GONÇALVES BORGES 
 2020144302  RENAN LUCAS LUCIO DE PAULO 

2020137486   RENATO SEICHI OKAMOTO 
2020145317   RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO 

 2020148120 2020148116 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

2020144265   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149087 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148985 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148891 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148898 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149055 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
18 de julho de 2020

202088875 202088870  ROGERIO EZIDIO CARVALHO FERREIRA 
2020139420   RONALDO SANTOS 
2020150683   SHEILA CRISTINA TEIXEIRA 

 2020131062  SILVIO BORGES TELES 
 2020146511  THAMYRES LANIS 
 2020150990  VALCIR ALVES DE SOUZA 
 2020142131  VALMIR VIEIRA 

2020146445   VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA 
2020141156   VANESSA CRISTINA DE PAULA MANFREDO 
2020146201   VICTOR TEBALDI DE OLIVEIRA 

 2020145662  VILIBALDO DA MATA SILVA 
2020143144   VITOR RODRIGUES DE SIQUEIRA 

 2020128565  WILLIAM ALVES DA SILVA 
2020150862   WILLIAM DA SILVA RENZO 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 17 de julho de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
2020145337   CLAUDINEI SATO BARBOSA 

  2020159941 D L D S RIO COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO 

2020158052   FABIO RENATO DE ALMEIDA 

  2020119226 FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

2020123933   INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SANTA 
PAULINA SPE LTDA 

  2020159183 JOSE LUIZ ZILLI 
2020148017   LUCIANO CARLOS VILLELA DE CASTRO 
2020148115   LUIS CARLOS DOS SANTOS 
2020138627   MAXSOL COMERCIO DE PRODUTOS PARA 

ENERGIA SOLAR EIRELI 
2020155900   MILTON MATIAS DA COSTA 
2020142177   NICOLI MOTA FRANCISCO 
2020148172 2020148171  PAULO ELI DE CASTILHO 
2020142221   R N LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

BENS PRÓPRIOS LTDA 
2020136801   ULIANY LIVIA DE FREITAS 
2020142202   VANESSA FERREIRA DA SILVA 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Editais de
LEILÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
Edital da Tomada de Preços nº 003/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interes-
sados que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 003/2020, 
referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO 
DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS ESTRATÉ-
GIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA HERNILDO 
SIMONATO ESQUINA COM A RUA OLIMPIO MANOEL DAMÁSIO, 
EM BADY BASSITT - SP. O recebimento e abertura dos envelopes 
ocorrerão no dia 04 de agosto de 2020 às 09:00 horas, na Biblio-
teca Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores informa-
ções poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br 
ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Munici-
pal de Bady Bassitt, em 17 de julho de 2020. Luiz Antonio Tobardini 
- Prefeito Municipal.
Edital da Tomada de Preços nº 004/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interes-
sados que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 004/2020, 
referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO 
DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DAS 
RUAS VALDOMIRO FERREIRA CARNEIRO, FUAD DAUD, BENTO 
MARQUES DA SILVA E DA AVENIDA MARGINAL JOSÉ MAR-
QUES DE MENDONÇA, EM BADY BASSITT - SP. O recebimento e 
abertura dos envelopes ocorrerão no dia 04 de agosto de 2020 às 
11:00 horas, na Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital comple-
to e maiores informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.
br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 17 de julho de 2020. 
Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020
Objeto: Aquisição de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), P13 e P45, mangueira, regulador refi l.
Data do Encerramento: 03/08/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 16 de julho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2020
Objeto: Aquisição de água mineral destinada ao abasteci-
mento dos setores da municipalidade
Data do Encerramento: 04/08/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 17 de julho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1019069-29.2017.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo De Moraes Sabbag, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) S. 
R. Juliani Confecções - Eirelli, CNPJ 19.595.672/0001-15, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória -Processo Nº 1019069-29.2017.8.26.0576 - por parte de Calçados Laroche Ltda Epp, alegando em síntese:" A 
requerente é credora de R$ 18.317,80 (fev/17) decorrente da devolução de 8 (oito) cheques sob nºs 000069 a 000071 e de 
000073 a 000077, do Banco 033, agência 0274, conta 13 00623 4, vencidos entre 15.07.16 a 26.08.16. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e, para que em 
15 dias, a fluir após os 20 supra, pague o valor supra devidamente corrigido e acrescido de honorários advocatícios de 5%, que a 
tornará isenta das custas processuais ou, no mesmo prazo, apresente embargos, sob pena de constituir título executivo judicial, 
ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 29 de junho de 2020. K -17e18/07

EMPREGOS
Assorep Associação está em busca de pessoas que já 
esteja aposentado(a) e queria fazer freelance em vendas de 
plano de saúde para público especifi co com experiência em 
vendas e saiba negociar. Interessados enviar currículo para 
assorep@hotmail.com

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

TARLEI FERREIRA DA SILVA e CAROLINE FERNANDA BORGES. Ele, brasileiro, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos doze (12) de novembro de um mil novecentos e oitenta e 
nove (1989), com trinta (30) anos de idade, operador cnc, solteiro, filho de MOISÉS ALVES DA SILVA e de 
dona DANIELA APARECIDA FERREIRA NEVES. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, nascida aos  dois (02) de setembro de um mil novecentos e noventa e cinco (1995), com vinte  e quatro 
(24) anos de idade, do lar, solteira, filha de JULIO CESAR BORGES e de dona MARCIA DIAS DA SILVA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dezessete (17) de julho de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO SOUZA e MAR-
CELLA MORENO, sendo ELE fi lho de JOÃO DE SOUZA e 
de NEUSA FERREIRA DE CARVALHO SOUZA e ELA fi lha 
de ANÍSIO MORENO JUNIOR e de ALESSANDRA MARA 
DE SOUSA MORENO;

2. MURILO CESAR FINO e CAROLINE HERNANDEZ 
DE AGUIAR, sendo ELE fi lho de MARCO AURÉLIO FINO 
e de SILMARA APARECIDA GIANATAZIO FINO e ELA fi lha 
de ARISTIDES MIRAPALHETE DE AGUIAR e de MARIA DE 
LOURDES HERNANDEZ DE AGUIAR;

3. SCHELMOND CASTOR e JUDENIE EMILCY, sendo 
ELE fi lho de ROCHEMONT CASTOR e de ILENE JEAN 
BAPTISTE e ELA fi lha de PIERRE FARIL EMILCY e de MA-
RIE NOSTA MARCELIN;

4. JÚLIO CÉSAR VIEIRA MARINHO e ISABELLI 
TERRA DE OLIVEIRA, sendo ELE residente em Nova 
Granada, SP, fi lho de JOÃO DOMINGOS MARINHO e de 
LOIRINHA ALVES VIEIRA MARINHO e ELA fi lha de FLABIO 
JUNIOR DE OLIVEIRA e de ALCINA TERRA DE OLIVEIRA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 16/07/2020.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As 
demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: 
O lote nº 09, da quadra Z7, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e 
comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se 
com a Rua Projetada 33; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 21,00m e divide-se com o lote 08; do 
lado esquerdo mede 21,00m e divide-se com o lote 10; e fi nalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 
20, encerrando uma área superfi cial total de 210,00 m²; distante 42,56m da esquina da Rua Projetada 22. Matrícula 
nº 150.518 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 
1º Leilão R$ 84.000,00.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 159.353,66. Caso não haja licitantes 
ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 
de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior 
ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições 
condominiais e honorários advocatí cios.  Para a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site 
www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão 
e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em 
qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito 
pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel 
no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação 
e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, 
taxas, alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária 
será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado 
em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se 
responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito 
de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) 
de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos que 
possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou 
locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respecti vas 
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre 
-São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 20, da quadra B, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, 
situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela 
frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 2; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 19; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 01 e parte do lote 02; e 
finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 04, encerrando uma área superficial total de 200,00 
m²; distante 11,66m da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 149.773 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.000,00. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 126.251,29. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima 
prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, 
pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  
O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. 

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. 
As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do 
Imóvel: O lote nº 10, da quadra Z3, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 17; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 09; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 11; e finalmente nos fundos 
mede 10,00m e divide-se com o lote 19, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 33,00m da 
esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.426 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/
SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 94.552,57. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º 
Leilão R$ 102.662,95. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 
2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º 
do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, 
inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante 
deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, 
condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do 
arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral 
do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas 
relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro 
sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de 
luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura 
pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em 
caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários 
e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja 
por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, 
esta será por conta do arrematante.Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica 
assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor 
da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se 
responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). 
Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante 
à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre 
- São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. 
Descrição do Imóvel: O lote nº 05, da quadra Z, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, 
situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela 
frente mede 10,50m e divide-se com a Rua Projetada 16; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 04; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 06 e parte do lote 07; e 
finalmente nos fundos mede 10,50m e divide-se com o lote 09, encerrando uma área superficial total de 210,00 
m²; distante 8,44m da esquina da Rua Projetada 4.  Matrícula nº 150.355 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 82.000,00. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 130.809,70. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima 
prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, 
pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital.A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a)anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O 
arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre 
- São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. 
Descrição do Imóvel: O lote nº 21, da quadra G, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, 
situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela 
frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 7; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 20; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 22; e finalmente nos 
fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 13, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 
30,02m da esquina da Rua Projetada 4.  Matrícula nº 149.895 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.000,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 138.671,11. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, 
o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital.A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  
O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. 

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre 
- São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. 
Descrição do Imóvel: O lote nº 20, da quadra L, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, 
situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela 
frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 8; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 19; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 21; e finalmente nos 
fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 11, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 
34,00m da esquina da Rua Projetada 4.  Matrícula nº 150.036 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.000,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 152.316,52. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, 
o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O 
arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. 


