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Cláudio LAHOS

300 QUILOS PM apreendeu maconha, além de dinheiro, 
em operações nas últimas 24 horas na região.             Pág.A4

Candidatos fazem 
pesquisas para 

avaliar adversários 
em Mirassol

Queimadas 
aumentam 
115% em 
setembro

REGIÃO EM CHAMAS

Procon notifica mais 20 
por preços abusivos

Bombeiro combate queimada no bairro Lealdade ontem à tarde

Auxiliar de estoque é 
flagrado furtando empresa

Divulgação
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Prefeitura 
abre licitação 
para reforma 

de praça

O número de queimadas 
registrado em setembro deste 
ano em Rio Preto já é 115% 
maior se comparado ao mes-
mo mês de 2019. Conforme 
dados do Corpo de Bombeiros, 
do dia 1° até domingo (27) 
foram 224 focos ativos notifi-

cados em que a corporação fez 
o trabalho de combate ao fogo, 
contra 101 registrados ano 
passado. A corporação aponta 
como causas a  baixa umidade 
relativa do ar, alta temperatura, 
ação dos ventos além da ação 
do homem.               Pág.A4

Saúde alerta 
para risco de 
voltar à fase 

vermelha
“A fase laranja foi extinta 

do Plano São Paulo, então 
se tivermos um aumento 
concretizado de casos nas 
próximas semanas, há sim o 
risco de retroceder para a fase 
vermelha e tudo que a gente 
pôde conquistar em relação 
a melhorias para as pessoas, 
pode cair por água”, afirmou 
a gerente da Vigilância Epide-
miológica, Andrea Negri.   
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Projeto é 
finalista em 
concurso 
nacional

O projeto municipal “Casa 
Compartilhada” foi selecio-
nado entre mais de cem ini-
ciativas inscritas e concorre 
com 22 programas ao Prêmio 
Criança, da Fundação Abrinq. 
O prêmio é realizado a cada 
dois anos com temas diferen-
tes, reconhecendo iniciativas 
inovadoras que promovem os 
direitos das crianças.    
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IPTU menor 
para imóveis 
com câmeras 
é aprovado

Em Rio Preto, mais 20 
supermercados entraram na 
lista dos notificados, totali-
zando 25. Os maiores valores 
encontrados no município 
seguem sendo de R$ 29,99 
para o arroz e de R$ 6,99 
para o óleo. O Procon de Rio 

Preto até esta terça-feira (29) 
contabilizava 14 consultas 
simples feita por consumido-
res sobre preços abusivos de 
alimentos.  A operação tam-
bém notificou empresas de 
Monte Aprazível e Tanabi   
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Cultura já tem 
589 pedidos 

de auxílio 
emergencial
A Secretaria de Cultura 

de Rio Preto iniciou o Cadas-
tramento Emergencial dos 
trabalhadores que poderão 
receber recursos financeiros 
provenientes da Lei Federal 
de Emergência Cultural nº 
14017/2020 (lei Aldir Blanc). 
Até o momento foram cadas-
trados 589 trabalhadores e 
101 espaços culturais. As 
inscrições acabam no próximo 
dia 15.                    Pág.A3

INTERDITADO Teixeirão fica sem receber jogos; determina-
ção da FPF por causa de problemas estruturais.        Pág.A5

Um auxiliar de estoque de 
27 anos foi preso acusado 
de furtar cinco rolos de fios 
elétricos, além de uma pis-
tola pulverizadora da loja de 
materiais de construção na 

qual trabalha, no bairro Parque 
Industrial, em Rio Preto. O 
flagrante aconteceu no inicio 
da tarde desta segunda-feira 
(28). 
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Escolas privadas protestam 
e pedem volta das aulas
Um grupo de cerca de 30 

mantenedores e professores 
de escolas particulares da 
educação infantil fez um pro-
testo no final da tarde desta 
terça-feira (29) em frente a 

prefeitura no qual eles pedem 
para o município rever a deci-
são que as aulas para alunos de 
zero a 5 anos apenas ocorrerão 
em 2021.
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Procon notifica mais supermercados 
por preço abusivo nos alimentos

O Procon-SP segue fisca-
lizando estabelecimento co-
merciais em todo o Estado 
por aumento injustificado no 
preço de alimentos. Segun-
do a última atualização do 
órgão, 514 supermercados 
já foram notificados em São 
Paulo. Na região, o Procon 
notificou recentemente es-
tabelecimentos de Tanabi 
e Monte Aprazível, além de 
São José do Rio Preto.

Em Tanabi, foram quatro 
supermercados notificados, 
onde foram flagrados paco-
tes de 5kg de arroz sendo 
vendidos a R$ 33,99. O pre-
ço máximo do óleo (embala-
gem 900ml) encontrado no 
município foi de R$ 7,29. Já 
em Monte Aprazível foram 
oito estabelecimentos au-
tuados, sendo que o preço 

máximo encontrado para o 
arroz foi de R$ 31 e de R$ 
7,39 para o óleo.

Em Rio Preto, mais 20 
supermercados entraram 
na lista dos notificados, 
totalizando 25. Os maiores 
valores encontrados no mu-
nicípio seguem sendo de R$ 
29,99 para o arroz e de R$ 
6,99 para o óleo. O Procon 
de Rio Preto até esta ter-
ça-feira (29) contabiliza 14 
consultas simples feita por 
consumidores sobre preços 
abusivos de alimentos.

“Os supermercados no-
tificados tem um prazo de 
sete dias para apresentar 
as notas fiscais de compra 
e venda dos últimos três 
meses dos itens. Com isso, 
será feita uma avaliação 
para determinar se a mar-
gem de lucro do proprietário 
teve um aumento justificá-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Projeto municipal está entre 22 finalistas de prêmio Abrinq

Estes são encaminhados 
pelos órgãos de proteção, 
com acompanhamento trans-
disciplinar da rede.

Entre os pontos fortes, 
destacam-se a transforma-
ção dos adolescentes por 
meio de desenvolvimento 
de habilidades sociais; a 
gestão e o diálogo de for-
ma compartilhada entre a 
Assistência Social, Saúde e 
rede de proteção; e intensa 
e permanente formação da 
equipe.

Da REDAÇÃO

Abuso no preço de 
alimentos já fez 
Procon notifica 
25 supermercados 
só em Rio Preto

Cláudio LAHOS
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Prefeitura abre licitação para 
reforma da Praça do Estoril

A Prefeitura de Rio Preto 
abriu nesta semana um pro-
cesso de licitação para refor-
ma, readequação e moderni-
zação da Praça Poliesportiva 
do Bairro Estoril, localizada 
na rua Nuno Alvares Pereira.

O r ç a d a  e m  R $ 
1.143.438,20 a obra na 
Praça do Estoril compreen-
de a contratação de mão 
de obra e materiais para a 
execução de reforma, rea-

dequação de acessibilidade, 
com a instalação de pisos 
táteis e corrimãos, e ainda a 
modernização do local.

As empresas interes-
sadas em participar da li-
citação, deverão entregar 
a documentação exigida, 
contendo a habilitação e a 
proposta, até o dia 15 de 
outubro às 17h, na Diretoria 
de Compras e Contratos, 2º 
andar do Paço Municipal, 
Avenida Alberto Andaló, nº 
3030.

Da REDAÇÃO

CASA COMPARTILHADA

O projeto municipal “Casa 
Compartilhada” foi selecio-
nado entre mais de cem 
iniciativas inscritas e concorre 
com 22 programas ao Prêmio 
Criança, da Fundação Abrinq. 
O prêmio foi criado em 1989 
para valorizar e divulgar pro-
jetos de organizações da so-
ciedade civil que contribuem 
para assegurar os direitos das 
crianças e dos adolescentes. 

A Casa Compartilhada é 
gerida pela Comunidade Só 
por Hoje (CSPH), organização 
da sociedade civil (OSC) que 
desempenha o Serviço de 
Acolhimento Institucional pro-
visório de alta complexidade 
em parceria com   a prefeitura 
e secretarias de Assistência 
Social (Semas) e de Saúde, 
além da atuação direta do 
CAPS I Centro (Centro de 
Atenção Psicossocial) e fo-
mento do CMDCA (Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente).

Desde maio de 2018, o 
projeto foi inscrito, sendo se-
lecionado entre mais de 100, 
e agora figura entre os 22 que 
foram para a segunda etapa. 
O prêmio é realizado a cada 
dois anos com temas diferen-
tes, reconhecendo iniciativas 
inovadoras que promovem os 
direitos das crianças.

Neste ano, o tema é ‘saú-

vel. Caso isso ocorra, eles 
responderão a processos 
administrativos. É importan-
te destacar que o preço alto 
de um determinado produto 
nem sempre é culpa do 
dono do supermercado, já 
que fornecedores podem ter 
elevado os preços”, afirmou 
Alexandre Cavalheiro, coor-
denador regional do Procon.

Rio-pretenses que de-
sejam fazer algum tipo de 
denúncia podem entrar em 
contato pelo Whatsapp (17) 
99627-0528. No Procon-
-SP as denúncias podem 
ser feitas via internet (www.
procon.sp.gov.br), aplicativo 
– disponível para Android e 
iOS – ou via redes sociais; 
para as denúncias, marque 
@proconsp, indicando o 
endereço ou site do estabe-
lecimento.

Divulgação

RIO PRETO E REGIÃO

INVESTIMENTO

HOJE ACABA Bolsas remanescentes do 
Prouni encerram inscrições
Os candidatos já matriculados 

ou não em instituição de ensino 
superior, onde pretendem receber 
uma das bolsas remanescentes 
do programa Universidade para 
Todos (ProUni), têm até quarta-
-feira (30) para fazer inscrição 
na página do programa. São 90 
mil bolsas não preenchidas no 
processo seletivo regular para 
o segundo semestre de 2020.O 
ProUni oferece bolsas de estudo 
integrais e parciais em institui-
ções privadas de educação su-

perior, em cursos de graduação e 
sequenciais de formação especí-
fica a estudantes brasileiros sem 
diploma de nível superior.

Pré-requisitos -Pode participar 
quem cursou o ensino médio na 
rede pública ou na rede particular, 
na condição de bolsista integral. 
Também entram na lista dos 
contemplados estudantes com 
deficiência, professores da rede 
pública de ensino, no efetivo exer-
cício do magistério da educação 
básica, além de integrantes do 
quadro de pessoal permanente 
de instituição.

Para concorrer às bolsas inte-
grais, o candidato deve comprovar 
renda familiar bruta mensal, por 
pessoa, de até um salário mínimo 
e meio. Para as bolsas parciais 
(50%), a renda declarada deve 
ser de até três salários mínimos 
por pessoa.

Quem quiser participar do 
processo precisa ter feito alguma 
edição do Enem, a partir de 2010, 
e ter obtido, no mínimo, 450 
pontos na média das notas do 
exame. Além disso, o candidato 
deverá ter tirado nota maior que 
zero na redação.

Da REDAÇÃO
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de mental’, destacando orga-
nizações que compreendem 
e atuam de acordo com as 
constantes mudanças que 
afetam a qualidade de vida 
e o bem-estar das crianças 
e dos adolescentes.

Na última sexta-feira, dia 
25, foi realizada uma visita 
virtual da técnica da Fun-
dação Abrinq para avaliar o 
serviço de acolhimento ins-
titucional. Ela fez questiona-
mentos sobre financiamento 
do projeto, metodologia, 

avaliação e avanços. Os dez 
primeiros colocados serão 
conhecidos no fim da primei-
ra quinzena de outubro e os 
três ganhadores até o final 
de outubro.

O projeto Casa Compar-
tilhada acolhe crianças e  
adolescentes na faixa etária 
de dez anos a 17 anos, 11 
meses e 29 dias, com trans-
torno mental, residentes em 
Rio Preto, cujos direitos de 
convivência familiar e comu-
nitários estão sendo violados. 
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Lá, como cá
Na vizinha Mirassol, a campanha eleitoral ainda está em 

fase de definição e de estratégias, por exemplo, pesquisas 
internas para avaliar o desempenho dos candidatos a prefeito 
e produção de material para ser distribuído à população. Lá, 
como cá, as dificuldades são de toda ordem, principalmente 
falta de recursos financeiros. Como não tem emissora de tele-
visão, os candidatos mirassolenses só contam com programa 
eleitoral gratuito no rádio, além da rede social. Sete disputam 
a vaga de prefeito: Paulo Thomé (MDB, foto), Amaury do 
Posto (Patriota), Newton César (DEM), Thiago Barbosa (PSC), 
Doutor Edson (PSDB), Marcão Alves (PP) e o prefeito André 
Vieira (PTB), que disputa a reeleição. Mirassol tem 44.262 
eleitores, como projeção de 30.098 votos válidos. A conferir!

Sobrenome
Mais de 506 mil candida-

tos estão inscritos na Justiça 
Eleitoral com o objetivo de 
disputar as eleições para 
vereador em todo o Brasil. 
O que chama a atenção é 
que desse contingente de 
postulantes às câmaras 
municipais, 82 candidatos 
a vereador e 2 a prefeito 
adotaram ‘Bolsonaro’ como 
sobrenome. O ex-presidente 
Lula tem 76 postulantes ao 
Legislativo que adotaram 
‘Lula’ como sobrenome, 
além de dois para prefeito. O 
sujeito acha que adotando o 
nome dessas figuras a chan-
ce para eleger é maior… 
depende do eleitor!

Empreendedor
O presidente da Comissão de Atividades Econômicas (CAE), 

deputado Itamar Borges (MDB), disse que a sanção do Código 
Paulista de Defesa do Empreendedor é importante para a eco-
nomia do Estado. O Código, diz o parlamentar, cria mecanismos 
de defesa dos empreendedores, protegendo a categoria contra 
possíveis abusos, a exemplo do que garante o Código de Defesa 
do Consumidor. “É preciso proteger o empreendedor, inclusive de 
ações governamentais equivocadas”, explica, acrescentando que 
existe deturpação e exagero, uma imagem invertida, em relação 
ao empreendedor. “Não é justo que você tenha um Código do 
Consumidor que cobre, exija e não tenha um código que proteja 
quando o empreendedor faz bem feito”, frisou. A proposta já foi 
aprovada pela Assembleia Legislativa e o governador João Dória 
(PSDB) irá sancioná-la em breve.

Ralo
Alguns presidentes de 

siglas reclamam que deve 
receber pouco recursos do 
fundo partidário eleitoral. 
Sem ironia, dá para fazer 
um paralelo com os recursos 
federais destinados para 
combater a seca no Nordes-
te. Se o governo libera, por 
exemplo, R$ 1 milhão, só 
R$ 100 mil chega ao desti-
nado final. O resto dos recur-
sos se perde pelo caminho 
como se fosse sugado pelo 
grande ralo da indústria da 
seca. Será que está aconte-
cendo a mesma coisa com 
os recursos para bancar as 
campanhas? Com a palavra 
os nobres morubixabas!

Sem dificuldade
O deputado federal Co-

ronel Tadeu (PSL) criticou 
a coligação PSL/PSB com 
o intuito de disputar as 
eleições para prefeito em 
Rio Preto. Como o PSB é de 
esquerda, o parlamentar, de 
extrema-direita, disse que 
não apoia o candidato do 
seu partido Marco Casale 
(PSL) por causa da aliança. 
O deputado, no entanto, não 
teve dificuldade para aderir 
outra candidatura, a do 
bolsonarista Paulo Bassan 
(PRTB). “O Coronel é meu 
amigo, é sempre bom ter ao 
lado alguém com experiência 
política maior nos ajudan-
do”, declarou Bassan.

Amparado
Valdomiro Lopes (PSB) 

acertou em não disputar 
as próximas eleições para 
tentar voltar à Prefeitura. Por 
causa de uma lei aprovada 
no seu primeiro mandato 
que criou 230 cargos em 
comissão, em 2011, o ex-
-prefeito e 11 vereadores 
foram condenados pelo Tri-
bunal de Justiça do Estado, 
perdendo seus direitos polí-
ticos. Valdomiro recorreu ao 
Superior Tribunal de Justiça, 
porém, o pedido foi negado 
e continua inelegível. O ex-
-prefeito até podia concorrer 
ao cargo de prefeito, porém, 
teria que ser amparado por 
uma liminar.

Abrem mão
O fundo eleitoral está 

distribuindo R$ 2,03 bilhões 
de recursos públicos para 
os partidos bancarem suas 
campanhas. Os partidos 
com maior número de re-
presentantes no Congresso 
Nacional, de forma decres-
cente, são os que mais 
recebem os recursos finan-
ceiros. Agora, os dirigentes 
dos partidos a nível nacional 
privilegiam candidatos das 
capitais e de cidades de 
grande porte do interior. Os 
candidatos das pequenas 
cidades dificilmente vão ver 
a cor do dinheiro. Os diri-
gentes do Novo e do PRTB 
abriram mão dos recursos.

Ficha limpa
Dos 11 vereadores con-

denados pelo Tribunal de 
Justiça, Gérson Furquim (Po-
demos) disputa a reeleição, 
e os ex-vereadores Nélson 
Ohno (Patriota), Irineu Ta-
deu, Carlão do JC e Manoel 
Conceição, todos do DEM, 
que tentam voltar à Câmara, 
correm risco de ter suas can-
didaturas impugnadas. Para 
tanto, basta o Ministério 
Público Eleitoral denunciar 
o caso à Justiça Eleitoral, 
que o grupo está inelegível. 
Se isso acontecer, o grupo 
incluído na lei da ficha limpa 
terá de tentar uma liminar, 
a fim de continuar no pro-
cesso.

Carlos NOGAROTO

Cultura já tem 589 pedidos 
de auxílio emergencial

A Secretaria Municipal de 
Cultura de Rio Preto iniciou o 
Cadastramento Emergencial 
dos trabalhadores, grupos, 
companhias, coletivos, es-
paços e territórios culturais 
que poderão receber recursos 
financeiros provenientes da 
Lei Federal de Emergência 
Cultural nº 14017/2020 (lei 
Aldir Blanc).

Até o momento foram ca-
dastrados 589 trabalhadores 
e 101 espaços culturais. Neste 
momento, a Secretaria de Cul-
tura trabalha na conferência 
para identificar duplicidades; 
conferência dos CNPJs e CNA-
Es; consulta de todos os CPFs 
e CNPJs no DataPrev; para 
posterior publicação habilita-
dos/inabilitados e estabeleci-
mento de prazo para recursos. 

Para quem ainda não fez o 
cadastramento emergencial, 
o prazo encerra-se em 15 de 
outubro e pode ser feito por 
meio do portal www.riopreto.
sp.gov.br ou pelo telefone (17) 
3202-2310 e presencialmen-
te, no endereço da Secretaria, 
com horário agendado an-
tecipadamente por telefone 
atendendo as recomendações 
da OMS (Organização Mundial 
de Saúde) no que diz respeito 
ao combate a Covid-19.

Linhas de aplicação - Os 
recursos serão aplicados por 
meio de duas linhas: I – para 
Espaços culturais independen-
tes, II – para apresentações 
artísticas, ações formativas e 
aquisição de bens culturais, 
serão selecionados entre os 
inscritos, conforme regramento, 
prazos e critérios estabelecidos 
em edital específico.

Auxílio Emergencial - O 
Auxílio Emergencial Mensal, 
conforme Inciso I, do Artigo 2º, 
da Lei Aldir Blanc, é de compe-
tência do Governo do Estado de 
São Paulo, com credenciamen-
to próprio, respeitados os crité-
rios e normas por ele definidas.

A Lei foi criada para auxiliar 
o setor cultural diante da situ-
ação excepcional enfrentada 
atualmente pela pandemia 
de covid-19, que implica em 
restrições de circulação e aglo-
meração de pessoas e que 
impede a realização de even-
tos e apresentações artísticas 
e culturais com presença de 
público, impactando em toda a 
cadeia de empregos e geração 
de renda.

A Prefeitura tem 60 dias 
para a destinação dos recursos 
da Lei Aldir Blanc, a contar da 
data de recebimento do recur-
so. No caso especifico de Rio 
Preto o recebimento foi no dia 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

10% DE DESCONTO

Escolas privadas protestam e 
pedem liberação das aulas

Um grupo de cerca de 30 
mantenedores e professores 
de escolas particulares da 
educação infantil fez um pro-
testo no final da tarde desta 
terça-feira (29) em frente a 
prefeitura no qual eles pedem 
para o município rever a deci-
são que as aulas para alunos 
de zero a 5 anos apenas ocor-
rerão em 2021.

Segundo Roberta Cristina 
da Freiria Souza, mantenedo-
ra de uma escola infantil, as 
escolas se prepararam para 
voltar seguindo todas as deter-

minações definidas pelo Plano 
São Paulo – eles querem que 
a administração reveja a situ-
ação das escolas particulares.

“Queremos fazer o acolhi-
mento para o reforço escolar 
no dia 07 (outubro) estamos 
preparados para isso – e com 
os demais alunos continuare-
mos o ensino remoto”, salien-
tou Roberta.

Pesquisa – as pessoas 
questionaram que a pesquisa 
sobre a volta as aulas foi feita 
exclusivamente com pais e 
responsáveis da rede municipal 

Sérgio SAMPAIO

ENSINO INFANTIL

SEM RENDA

10 de setembro. Foi criado o 
portal Transparência Lei Aldir 
Blanc por meio do endereço 
eletrônico www.riopreto.sp.gov.
br/leialdirblanc e nele , cons-
tam todas as comunicações; 
publicações oficiais; legislações 
federais, estaduais e munici-
pais; regramentos; processos 
e dados dos beneficiados pela 
referida Lei.

Total Recursos - O recurso 
destinado ao município de São 
José do Rio Preto, provenien-
te da Lei Aldir Blanc é de R$ 
2.832.047,23, e já foi repas-

sado pelo Governo Federal, por 
meio do Ministério do Turismo, 
utilizando a Plataforma Mais 
Brasil. Será gerido por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura de Rio Preto, utilizando 
o Fundo Municipal de Cultura, 
criado recentemente pela Lei 
13.518/2020.

Benefícios – Os valores que 
poderão ser liberados conforma 
o setor de atividade cultura 
variam de R$ 1.047,23 a R$ 
15 mil como valor máximo este 
último podendo ser parcelo em 
três vezes de R$ 5 mil.

Câmara aprova IPTU menor para imóveis com câmeras

A aprovação do projeto 
de lei complementar de 
autoria do vereador Fábio 
Marcondes (PL) que con-
cede 10% de desconto no 
pagamento do IPTU (Impos-
to Predial e Empresarial e 
Urbano) de Rio Preto para 
as pessoas que tiverem 
instalado no seu imóvel 
instalado um sistema de 
vídeo-monitoramento teve 
seu mérito aprovado por 12 
votos favoráveis e quatro 
contrários.

Para ter direito ao benefi-
cio os proprietários de imó-
veis terão que ter equipa-

Complementar, a Aposenta-
doria Especial Por Morte ou 
Incapacidade resultante de 
lesão ou enfermidade ad-
quirida em consequência de 
exercício da função ou em 
razão dela e, no que couber, 
outros direitos estabeleci-
dos na legislação aplicá-
vel aos servidores públicos 
municipais. A proposta de 
autoria do vereador Jean 
Charles (MDB) foi aprovada 
por unanimidade – outra 
proposta do emedebista 
também foi aprovado o PL 
(Projeto de Lei) possibilita o 
uso de equipamento digital 
de forma alternativa, em 

substituição à afixação de 
cartazes educativos, exigi-
dos por força de leis muni-
cipais, em estabelecimentos 
comerciais de Rio Preto.

Urgência – em regime 
de urgência foi aprovada 
por unanimidade proposta 
do Executivo aprovou a par-
ticipação do município de 
Rio Preto no chamado “Ca-
minho da Fé” que faz parte 
de um trilha de peregrinação 
turística/cultural.

Vista – o vereador Rena-
to Pupo (PSDB) pediu vista 
do seu projeto que propunha 
obrigar a constar no editais 
de licitação da prefeitura de 
Rio Preto quando o mesmo 
envolver recapeamento as-
fáltico, cláusula de exigência 
de serviço de fresagem.

Aprovados - Os últimos 
dois projetos em votação 
um de autoria do vereador 
Zé da Academia (Patriota) 
e outro do Francisco Junior 
(DEM) – o primeiro inclui 
no Calendário de Eventos 
do município o “Passeio 
dos 100KM dos Véios” e 
o segundo que declara uti-
lidade pública o “Instituto 
Valquírias”, ambos foram 
aprovador por unanimidade.

Sérgio SAMPAIO

Sérgio SAMPAIO

Cadastro para solicitar auxílio termina no próximo dia 15

– os representantes de escolas 
dizem que queriam que os pais 
e responsáveis de alunos da 
rede particular também tives-
sem sido consultados sobre 
o tema que também os afeta.

Requerimento – o vereador 
Renato Pupo (PSDB) apresen-
tou dos requerimentos sobre 
este tema pendido para que a 
prefeitura faça uma reavaliação 
da situação para atender o 
setor das escolas particulares 
que ficaram impedidas de ter 
aulas presenciais em 2020 
para o ensino infantil e funda-

mental 1 .
Educação – em nota a 

Secretaria de Educação segue 
os protocolos estabelecidos 
pelo Plano São Paulo e pelo 
comitê de enfrentamento ao 
Coronavírus.

Fundamental 2 – no que 
diz respeito à volta das aulas 
presenciais do ensino funda-
mental 2 – que engloba alunos 
do 6º ao 9º ano – a pasta sa-
lienta que a calendário definido 
por eles será seguido e que 
uma avaliação será feita até 
dia 03 de novembro.

mento de alta resolução que 
terão que gravar e captar as 
imagens que poderão ser 
requisitadas por instituições 
policiais ou judiciárias. E a 
proposta é que essas pesso-
as que aderirem façam parte 
do “Cidade Vigiada”.

O PLC (Projeto de Lei 
Complementar) que altera 
a legislação da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) com a 
finalidade de amparar os 
guardas civis envolvidos em 
acidente em serviço. Um 
dos artigos constitui direi-
tos específicos dos GCMs o 
Regime Especial de Trabalho 
Policial instituído por esta Lei 
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EM CHAMAS

Focos de queimadas em setembro 
crescem 115%, segundo bombeiros

O número de focos de 
queimadas registrados em 
setembro deste ano em Rio 
Preto já é 115% maior se 
comparado ao mesmo mês 
do 2019. Conforme dados 
do Corpo de Bombeiros, 
do dia 1° até domingo (27) 
foram 224 focos ativos noti-
ficados em que a corporação 
fez o trabalho de combate ao 
fogo, contra 101 registrados 
ano passado.

A corporação aponta 
como causas a influência 
climática: baixa umidade 
relativa do ar, alta tempe-
ratura, ação dos ventos e 
longo período de estiagem. 

“Além do fator humano, que 
provoca incêndios de forma 
premeditada ou acidental”, 
disse o tenente Rafael Fan-
tini.

O entorno do bairro Le-
aldade é um local onde 
ocorre grande incidência de 
incêndio. O último ocorreu 
na noite de segunda-feira 
(28). As chamas destruíram 
100 hectares entre palha e 
pastagem na região. O fogo 
teve início por volta das 19 
horas e só foi combatido três 
horas depois. Foram usados 
cerca de 15 mil litros de água 
para debelar as chamas e foi 
preciso três viaturas, com 
oito bombeiros, além de um 
caminhão pipa.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Fotos: Cláudio LAHOS

No último dia 10, mora-
dores do condomínio Quinta 
do Golfe ficaram assustados 
com um incêndio na reserva 
florestal, que chegou próximo 
do trecho na lateral da ave-
nida Waldemar Hadadd, mas 
não atingiu áreas comuns do 
condomínios e nem residên-
cias. Além dos bombeiros, a 
administração do condomí-
nio também disponibilizou 
tratores e caminhões pipas, 
além de uma aeronave de 
uma usina, para combater as 
chamas que duraram quatro 
dias. A área queimada tam-
bém foi de aproximadamente 
100 hectares de vegetação.

No ano - Quando compa-

rados o período entre janeiro 
e 27 de setembro deste ano, 
o aumento foi de 35,5%, em 
relação aos mesmos meses 
de 2019. São 976 focos de 
fogo ativo nos nove meses, 
contra 720.

A principal dificuldade 
do Corpo de Bombeiros 
em combater incêndios em 
pastagens é o difícil aces-
so, terrenos irregulares que 
impossibilita a entrada de 
viaturas.

A população pode ajudar 
a evitar o surgimento de 
focos de incêndio e se ver 
um incêndio como deve, 
imediatamente, acionar o 
Corpo de Bombeiros, através 
do telefone 193.

Queimada no bairro Lealdade consumiu área
equivalente a 100 hectares de pastagem

ANTONIA MOREIRA ZAMPIERI, fa-
leceu aos 71 anos de idade. Era casa-
da com o Sr. Paulo Everaldo Zampieri 
e deixa os fi lhos Ana Paula, Wesley 
Paulo e Werton Paulo. Foi sepultada 
no dia 29/09/2020, às 15:00, saindo 
seu féretro do velório Parque Jardim 
da Paz para o mesmo cemitério.

ALCIDES RUIZ, faleceu aos 82 
anos de idade. Era viúvo da Sra. Maria 
de Lurdes Ruiz. Foi sepultado no dia 
29/09/2020, às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

APARECIDA DE SOUZA, faleceu 

  FALECIMENTOS

aos 94 anos de idade. Era divorciada 
do Sr. José Aparecido de Almeida 
e deixa os fi lhos Ismael, Ismailda, 
Sidnéia, Jonael, José, Edna e Apa-
recida Fátima. Foi sepultada no dia 
29/09/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

AUGUSTO ROVERSI FILHO, fale-
ceu aos 91 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Lourdes dos Santos Ro-
versi e deixa os fi lhos Erotides, Eli-
sete e Antônio Carlos. Foi sepultado 
no dia 29/09/2020, às 13:30, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

NO FLAGRA
Auxiliar de estoque é 

preso furtando empresa

Um auxiliar de estoque 
de 27 anos foi preso acusa-
do de furtar cinco rolos de 
fios elétricos, além de uma 
pistola pulverizadora da loja 
de materiais de construção 
na qual trabalha, no bairro 
Parque Industrial, em Rio 
Preto. O flagrante aconteceu 
no inicio da tarde desta se-
gunda-feira (28).

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o pro-
prietário do comércio consta-
tou, através de imagens do 
circuito de segurança que, 
na sexta-feira (25), o funcio-
nário havia furtado um rolo 
de fio elétrico. Questionado, 
o funcionário confessou ao 
proprietário que havia furtado 
outros rolos de fios e que, 
inclusive, revelou que tinha 
furtado um rolo que já estava 

em seu veículo. Ainda contou 
que a pistola de pulverização 
furtada estava sendo anun-
ciada no site OLX. Ele tentou 
apagar o anúncio, mas foi 
impedido.

A Polícia Militar foi acio-
nada. O funcionário indicou o 
amigo que comprou os rolos 
de fios. Ele foi identificado e, 
confirmou aos policiais que 
comprou o material, pelo 
valor de R$ 12 o quilo do fio 
de cobre. O suspeito alegou 
que não sabia que os fios 
eram furtados e deverá ser 
investigado por receptação. 
De acordo com o sistema 
Prodesp, ele possui passagem 
policial.

Encaminhado à Central 
de Flagrantes, o auxiliar de 
estoque permaneceu preso 
por furto qualificado, per-
manecendo à disposição da 
Justiça.

Tatiana PIRES

EM 24 HORAS

PM apreende 300 quilos 
de maconha na região

Um comerciante de 26 
anos foi preso por tráfico de 
drogas depois de ser abordado 
por policiais do Baep (Batalhão 
de Ações Especiais de Polícia) 
na avenida Bady Bassitt, região 
central de Rio Preto.

Ao todo, com ele, foram 
apreendidos 156 tijolos de 
maconha, que totalizaram 
78,91 quilos, e R$ 2.512. 
Em outro caso, em Catanduva, 
um homem de 29 anos foi 
preso pela Polícia Militar com 
mais de 230 quilos da mesma 
droga. Ambos os flagrantes 
ocorreram nesta segunda-feira 
(28).

A PM fazia patrulhamento 
de rotina quando policiais 
avistaram um veículo, no outro 
lado da avenida e resolveram 
abordá-lo devido o motorista 
apresentar sinais de nervosis-
mo ao avistar a viatura. Inclu-
sive, passou a pressionar suas 
mãos contra o volante, o que 
depois os policiais verificaram 
que o gesto foi para quebrar 
seu celular, no qual havia 
mensagens que ele disse ser 
“conversas erradas”, alegando 
ser usuário de drogas.

Em revista, foram encon-

trados mais de R$ 2.512, que 
ele disse ser dinheiro da venda 
de uma moto. No console do 
carro, foi localizada uma porção 
de maconha, que ele afirmou 
ser para uso próprio.

Questionado a respeito se 
havia mais drogas em sua casa, 
ele negou e afirmou aos poli-
ciais que havia se mudado há 
pouco tempo para a residência 
de sua mãe. Ele disse que não 
sabia o endereço, mas levaria 
a PM até lá.

No local indicado, ele per-
maneceu dentro da viatura 
e os policiais perguntaram à 
mãe se seu filho estava em 
casa. A mulher respondeu que 
ele morava em outro bairro. 
Confrontado, acabou dizendo 
que em sua casa havia “coisa 
errada”. Foram apreendidos na 
residência dele, 156 tijolos de 
maconha que ele contou ter 
comprado por R$ 1 mil cada 
e que venderia por R$ 1,2 mil. 
Também foram localizadas duas 
balanças de precisão, uma de 
chão e rolos de papel filme, ge-
ralmente, usados para embalar 
a droga.

Por fim, ele acabou admitin-
do que o dinheiro apreendido 
em revista pessoal era fruto 
da venda de drogas. Levado 
à Central de Flagrantes, o co-

Tatiana PIRES

merciante foi preso por tráfico 
de drogas, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Catanduva - Na chácara 
do suspeito foram apreendi-
dos mais de 230 quilos de 
maconha, dez quilos de pó 
branco, que a polícia acredita 
que é usado para misturar 
cocaína, além de duas armas 
de fogo, balanças de precisão 
e rádios comunicadores. A 
polícia chegou até o local após 
receber uma denúncia anônima 
indicando que o morador da 
chácara vendia drogas.

De acordo com as informa-
ções da PM, uma arma apre-
senta alteração no mecanismo 
que aumenta o poder de fogo, 
permitindo rajadas como é o 
caso das metralhadoras.

Aos policiais, o suspeito 
contou que guarda a droga para 
uma pessoa e recebe R$ 5 mil 
pelo serviço. Ele foi preso em 
flagrante, encaminhado à dele-
gacia da cidade e permanece à 
disposição da Justiça.

JALES
Operação em conjunto da 

Dise (Delegacia de Investigação 
Sobre Entorpecentes) e Polícia 
Militar de Jales prendeu três ho-
mens e apreendeu 55 tijolos de 
maconha, além de um revólver 
calibre 38, com cinco munições 
e R$ 606.

Investigação da Polícia Civil 
apurou que uma casa no bairro 
Jardim São Francisco de Assis 
era ponto de venda de drogas. 
Com o auxilio da PM, os três 
foram presos na noite desta 
segunda-feira. Eles foram preso 
por tráfico, associação crimi-
nosa e posse ilegal de arma 
de fogo.

Droga apreendida durante operação em chácara 
de Catanduva

Divulgação

Operação em Jales 
também encontrou 
55 tijolos de maconha

Divulgação

Planilha1

2019 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Total

Vegetação natural 25 12 17 42 45 116 132 145 90 624

Vegetação cultivada 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4

Terreno baldio 8 3 8 6 2 9 7 15 13 71

Ponto de Apoio 4 1 3 1 0 7 2 3 0 21

Total= 37 16 28 49 48 133 141 164 104 720

2020 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Total

Vegetação natural 9 5 35 34 94 91 201 154 182 805

Vegetação cultivada 0 0 0 2 2 6 9 14 23 56

Terreno baldio 7 3 14 6 14 14 12 22 17 109

Ponto de Apoio 0 0 0 0 1 1 1 1 2 6

Total= 16 8 49 42 111 112 223 191 224 976
74
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Dislipidemia significa alteração da concentração dos lípides no 
sangue, como no caso do colesterol e do triglicérides.

O colesterol pode estar sob a forma de molécula total ou sob 
a forma de frações -sendo o LDL (molécula de baixa densidade) 
a fração considerada maléfica e o HDL (molécula de alta densi-
dade), a fração benéfica. Em outras palavras, elevados valores de 
LDL e baixos valores de HDL denotam alto risco cardiovascular.

Os triglicérides representam moléculas constituídas de ácidos 
graxos e glicerol -os ácidos graxos são produtos metabólicos de 
óleos ou gorduras e o glicerol é um tipo de álcool.

Importantíssimos para o organismo
O colesterol e os triglicérides são importantíssimos na cons-

tituição de muitos órgãos e tecidos orgânicos, participam da 
produção de energia e auxiliam no metabolismo de outras subs-
tâncias. O colesterol participa da síntese de hormônios essenciais 
ao metabolismo humano e também participa da composição de 
estruturas como nossos dentes.

Níveis de colesterol total acima de 200 mg/dl, LDL acima de 
100 mg/dl e HDL abaixo de 40 mg/dl podem comprometer a saúde 
cardiovascular, ocasionando entupimento das artérias, trombose, 
infartos, embolias etc.

Indivíduos que apresentam infarto do miocárdio ou derrame 
cerebral usualmente apresentam alterações relevantes nos níveis 
de colesterol e necessitam de acompanhamento cardiológico 
e nutricional rigoroso. As principais fontes de colesterol são as 
carnes vermelhas, carne de porco, frituras em geral, cremes, leite 
integral, queijos e alimentos processados.

As gorduras e o acúmulo de colesterol
Compreendendo o colesterol como sendo simplesmente “gor-

dura”, devemos ter em mente que existem três tipos de gorduras 
do ponto de vista da estrutura química -gorduras saturadas, 
gorduras insaturadas e gorduras trans.

As gorduras saturadas, quando consumidas com muita frequ-
ência, favorecem o desenvolvimento de aterosclerose -acúmulo 
progressivo de placas de gordura no interior dos vasos sanguíneos. 
As carnes vermelhas e derivados lácteos são fontes consideráveis 
de gorduras saturadas.

As gorduras insaturadas podem ser classificadas como as gor-
duras mais benéficas e são encontradas em alimentos saudáveis 
como óleos vegetais e algumas frutas.

As gorduras trans são encontradas principalmente em alimen-
tos industrializados, sendo fatores de risco para desenvolvimento 
de dislipidemias e diabetes. Aqui cabe uma ressalva: devemos 
sempre observar os rótulos dos alimentos para nos certificarmos 
de que não há predomínio de gorduras saturadas nem tampouco 
a presença de gorduras trans.

Triglicérides têm a ver com açúcar
Os triglicérides são derivados de alimentos ricos em açúcares 

como pães, massas, bolachas e doces. Também podem derivar 
do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Em geral, níveis de 
triglicérides acima de 200 mg/dl são prejudiciais à saúde cardio-
vascular, favorecendo a ocorrência de eventos como infarto do 
coração e derrame cerebral.

Existem diretrizes nacionais e internacionais que determinam, 
tendo como base importantes estudos populacionais, os valores 
de “corte” citados anteriormente, permitindo estratificar as cate-
gorias de risco e implementar diferentes estratégias terapêuticas.

Resposta inflamatória e hereditariedade
No entanto, além da questão do valor numérico em si da con-

centração de colesterol e triglicérides, existe uma análise qualita-
tiva acerca do maior risco para desenvolvimento de dislipidemia. 
Esta análise qualitativa fundamenta-se na resposta inflamatória 
que se instala no endotélio (camada de revestimento interno) 
dos vasos sanguíneos e que depende de fatores externos como 
hábitos alimentares, tabagismo, etilismo e níveis de estresse.

Este entendimento sobre a resposta inflamatória é essencial, 
pois, muitas vezes, uma pessoa pode apresentar níveis sanguíneos 
normais de colesterol e triglicérides, mas seus vasos sanguíneos 
encontram-se muito espessados e com sinais inflamatórios.

E esta inflamação vascular é o principal mecanismo que 
desencadeia acúmulo de placas de gorduras e consequentes 
eventos trombóticos como infarto do coração, derrame cerebral 
e trombose de membros inferiores.

Não é fácil diagnosticar e dimensionar esta resposta infla-
matória, visto que ainda parece ser algo pouco tangível. Existem 
alguns exames que podem ser solicitados, exames de dosagem 
no sangue, que sugerem um processo inflamatório nos vasos 
sanguíneos -são eles a dosagem da homocisteína e dosagem da 
proteína C reativa ultrassensível.

Atualmente, é interessante solicitar tanto as dosagens de co-
lesterol e triglicérides, como também estes testes de inflamação, 
para compreensão mais ampla da situação individual de uma 
pessoa quanto ao menor ou maior risco cardiovascular.

Para eliminar taxas elevadas de colesterol e triglicérides no 
sangue, deve-se prioritariamente ingerir de 2-3 litros de líquidos 
ao dia (preferencialmente água, sucos naturais e chás), consumir 
alimentos ricos em fibras, como frutas, castanhas e verduras, e au-
mentar a taxa metabólica por meio de exercícios físicos regulares.

Os exames bioquímicos de colesterol e triglicérides devem 
ser feitos pelo menos semestralmente, a partir de 30 anos na 
população em geral, e a partir dos 20 anos em indivíduos com 
fatores de risco preponderantemente genéticos ou familiares.

Muitas vezes a pessoa é extremamente disciplinada no que 
tange aos hábitos alimentares e prática regular de exercícios fí-
sicos, mas seus fatores hereditários podem prevalecer e ditar as 
características do perfil metabólico, tornando mais difícil e mais 
lenta a digestão dos lípides.

Na rotina do consultório cardiológico, pode-se deparar com 
pessoas que são atletas e, a despeito de um rigor alimentar exigi-
do pela profissão, apresentam taxas estratosféricas de colesterol 
e triglicérides, demonstrando que a hereditariedade é um fator 
isoladamente muito forte para o desenvolvimento de dislipidemia.

Existem medidas naturais e farmacológicas para tratamento 
das dislipidemias. Caberá ao cardiologista determinar a neces-
sidade de utilizar desde o início algum medicamento, uma vez 
que, em alguns casos, a simples mudança de hábitos poderá 
ser suficiente.

Atualmente, a integração dos conhecimentos nutricionais 
em conjunto com a constante prática de atividade física tem 
conseguido postergar a necessidade do uso de medicamentos 
no tratamento das dislipidemias.

Caso queira ler mais sobre saúde do coração, acesse meu 
site: https://coracaomoderno.com.br/.

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com 
especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de 
Medicina da Unilago – www.drgabrielcardio.com.br

Entenda a importância (e 
o perigo) do colesterol e 

do triglicérides

ALERTA

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os casos 
de Covid-19 nesta terça-feira 
(29). O percentual de confir-
mação dos casos registrou 
um aumento na semana 
passada, com 68,1% de posi-
tividade para os casos graves 
e 35,5% para os casos leves.

“O vírus ainda está cir-
culando, em uma proporção 
grande, e temos tido sim 
casos graves. Tivemos um 
aumento também na positivi-
dade desses casos leves, que 
podem ainda ser diluídos con-
forme chegarem mais resulta-
dos, com casos de semanas 
anteriores. Mas estando em 
35%, isso é um alerta que o 
vírus está aumentando a sua 
circulação. Precisamos ficar 
bastante atentos com isso”, 
afirmou a gerente da vigilân-
cia epidemiológica, Andrea 
Negri.

A gerente ainda comentou 
sobre risco de Rio Preto retro-
ceder para a fase vermelha do 
Plano São Paulo diante dos 
dados apresentados. “A fase 
laranja foi extinta do Plano 
São Paulo, então se tivermos 
um aumento concretizado de 
casos nas próximas semanas, 
há sim o risco de retroceder 
para a fase vermelha e tudo 
que a gente pôde conquistar 
em relação a melhorias para 
as pessoas, pode cair por 
água”, afirmou.

Durante a live, também foi 
apresentado a média móvel 
de casos de Covid-19 por 
data de notificação. “Nós 
tivemos 291 casos no nos-
so pico, que foi no dia 1 de 

Saúde teme Rio Preto 
voltar à fase vermelha

agosto, com essa média de 
casos por dia. Nós tivemos 
essa tendência de queda até 
o dia 16/09, chegando a 151 
casos por dia. Porém, do dia 
16/09 para o dia 24/09 nós 
tivemos um aumento de 20 
casos por dia, saltando para 
171 em média. Lembrando 
que isso são os casos leves, 
e consequentemente teremos 
um aumento de casos graves 
e infelizmente de óbitos. Pre-
cisamos frear isso”, informou 
Andrea.

Números - Durante a live 
a Secretaria de Saúde con-
firmou 184 novos casos de 
Covid-19. Destes, 28 foram 
diagnosticados por teste soro-
lógico (infecção antiga) e 156 
por RT-PCR (infecção recente). 
Com isso, a cidade chegou 
22.118 casos no total, sendo 
2.259 profissionais da saúde.

Rio Preto ainda registrou 
três óbitos, totalizando 603 
mortes pela doença. A média 
móvel dos óbitos ainda apre-
senta queda. “Os óbitos atuais 
são o reflexo do que aconteceu 
um mês e meio atrás. Ainda 
estamos em uma tendência 
de queda dos óbitos”, afirmou 
a gerente da vigilância epide-
miológica, Andreia Negri.

Com relação a taxa de 
ocupação dos leitos de UTI, 
o município tem apresentado 
uma diminuição desde que 
entrou na fase amarela do 
Plano São Paulo no dia 4 de 
setembro. No entanto, nos 
últimos dias o índice saiu de 
50,7% para 53,9%. “Estamos 
aumentando e nós realmente 
precisamos que essa taxa fi-

que baixa para que os serviços 
voltem a funcionar os serviços 
de saúde consigam dar as-
sistência para as pessoas”, 
comentou Andreia Negri.

O município conta com 
291 pacientes internados por 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), sendo 104 
na UTI e 187 na enfermaria. 
Dos casos confirmados com 
Covid-19, são 159 interna-
dos, com 74 na UTI e 85 na 
enfermaria.

O coeficiente de incidência 
na cidade é de 4.801 casos a 
cada 100 mil habitantes. Já 
são 19.431 pacientes cura-
dos, o equivalente a 87,5% 
dos casos. Foram 88.901 
notificações de estado gripal 
e 78.305 testes realizados.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A gerente da vigilância epidemiológica, Andrea Negri

Divulgação

HOSPITAL EM JACI
Refeições estampam recados de otimismo

Com frases como “Ouça 
sua esperança e não seu 
medo” ou “Eu faço da difi-
culdade a minha motivação” 
os pacientes internados com 
Covid-19 no hospital de Jaci 
tem uma refeição diária com 
mais otimismo.

Diariamente com frases 
diferentes e motivadoras os 
funcionários do hospital levam 
as refeições para os pacientes 
internados na enfermaria. Além 
do carinho já costumeiro as 
mensagens personalizadas traz 
uma animo a mais para o local.

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Refeições estampam 
frase de otimismo

Segundo Renan Gonçalves 
da Costa, publicitário que faz 
parte da assessoria do hospi-
tal a ideia foi trazida por uma 
enfermeira  que mostrou para 
eles imagens das bandejas de 
refeições com frases motivado-
ras para o pacientes do Hospital 
Austa de Rio Preto.  “E foi nessa 
intenção de fazermos o bem 
que surgiu a ideia de seguir o 
mesmo ato levando esperança 
aos pacientes infectados pela 
Covid “, salientou Costa.

Ele destacou que os pacien-
tes vêm mostrando aceitação 
pela iniciativa e ficam ansiosos 
todos os dias para saber qual 
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Os óbitos atuais 
são o reflexo do 
que aconteceu 
um mês e meio 

atrás. Ainda 
estamos em uma 

tendência de 
queda dos óbitos

“

”

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) determinou nesta 
terça-feira (29) que o estádio 
Benedito Teixeira está vetado 
para a realização de jogos. 
Segundo o documento dispo-
nibilizado pela FPF, a decisão 
foi tomada devido às péssi-
mas condições oferecidas, 
como falha no abastecimento 
de água, energia e limpeza, 
além do estado gramado.
No último sábado (26), o Tei-
xeirão foi palco do empate em 
zero a zero entre Batatais e Rio 
Preto pela série A3 do Cam-
peonato Paulista. O Fantasma 
atuou na cidade por conta 
também de uma interdição 
em seu estádio, o Osvaldo 
Scatena. Nesta sexta-feira (2), 
o Batatais voltaria a jogar no 
estádio do América contra o 
Velo Clube, mas a partida já foi 
transferida para Sertãozinho.
Na súmula do confronto contra 
o Rio Preto, um fato inusitado 
foi mencionado pelo árbitro da 

partida, Paulo César Francisco. 
“Não havia placa de substitui-
ção. Aos 44 minutos do primeiro 
tempo, o maqueiro entregou ao 
quarto árbitro da partida folhas 
A4 (papel sulfite) com números 
para serem feitas as substi-
tuições e informar o tempo 
dos acréscimos”, diz o trecho.
De acordo com a Federação 
Paulista, o estádio só será libe-
rado se o América realizar a re-
cuperação do gramado, limpeza 
geral do local e manutenção nos 
sistemas hidráulicos e elétricos. 
Após nova vistoria e aprovação 
do Setor de Infraestrutura, o 
Teixeirão estará apto para a re-
alização dos eventos esportivos.
O presidente do Rubro, Luiz Do-
nizete Prieto, o Italiano, afirmou 
que a situação será resolvida 
dentro de uma semana. “O 
único problema que tivemos 
foi com a irrigação, que acabou 
quebrando e demoramos para 
repor as peças. Não existe ne-
nhum problema com relação 
ao abastecimento de água ou 
energia”, comentou.

é a frase que ele vai receber 
naquele dia.

Esse diferencial está sendo 
feito somente na enfermaria, 
pois os pacientes que estão na 
UTI tem que tem um cuidado 
especial, pois muitos estão 
debilitados e alguns entubados.

O hospital tem uma ala de 
enfermaria com 18 leitos que 
atendem pacientes de toda a 
DRS-15 (Departamento Regio-
nal de Saúde-15) e outros 10 
leitos de UTI exclusivos para 
pacientes de Rio Preto.  Nesta 
terça-feira (29) o número de 
pacientes internados na enfer-
maria é de 05 e na UTI são 06.

PÓS JOGO
Arbítro critica estrutura e Teixeirão é interditado

Vinicius LIMA

Estádio foi interditado pela Federação Paulista

Divulgação
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O RETORNO

Depois de 15 anos residindo 
em Montreal, no Canadá, Gisela 
Haddad, filha do saudoso Anisio 
Haddad e de Beny Verdi Haddad, 
chega de mala e cuia para voltar 
a residir entre nós, na próxima 
quinta-feira. Seu filho Raphael 
já está morando em São Paulo 
e o Otávio continua no Canadá 
e só transfere residência no ano 
que vem. 

IMPULSIONAMENTO 
PAGO VETADO 

O impulsionamento pago das 
candidaturas de candidatos 
a prefeitos e vereadores no 
Facebook, Instagram e Google 
já começou. Mas pode ter 
vida curta. O TSE se reúne 
nesta semana para continuar 
a votação, virtual, de uma 
ação que pode vetar o uso 
do fundo partidário para esta 
modalidade de propaganda. 
Por enquanto, dois votos foram 
dados. Um a favor e um contra.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
30 de setembro de 2020

MUDANÇA II 

O chef Alexandre Polo, o Aleko, que durante muito tempo foi 
souschef de Masimo Barletti no restaurante do chef italiano 
na Redentora, onde hoje existe o Barbecue e depois teve seu 
próprio restaurante na Bom Jesus e no Varanda do Golfe, deixa 
o comando da cozinha do Bocacci dia 30 e está partindo para 
Londres. Vai tentar a sorte por lá. 

REGRAS ELEITORAIS II

Os atores políticos devem evitar a realização de eventos com 
aglomerações e distribuição de panfletos impressos. O Ministério 
Público Eleitoral vai fiscalizar se os candidatos descumpriram 
normas sanitárias expedidas pelas autoridades locais serão 
acionados na Justiça. Comício, de saudosa memória, como se 
fazia nos idos tempos, nem pensar!

CARNAVAL ADIADO

Conforme anunciei aqui em junho, as escolas de samba e os 
blocos de rua do Rio de Janeiro confirmaram que não vai haver 
carnaval em fevereiro de 2021. E não sabem ainda quando será, 
porque a decisão será tomada só depois que estiver disponível a 
vacina contra o novo coravírus. Desde o início dos desfiles oficiais 
em 1932, é a primeira vez que o desfile é postergado.

PLATAFORMA

A plataforma do médico Paulo 
Bassan- aquele da camisa 
xadrez- candidato pelo PRTB 
a prefeito de Rio Preto, tem 
excelentes itens, como reduzir 
quantidade de secretarias do 
Executivo, redução de cargos 
comissionados e criar uma 
escola cívico militar em áreas 
sob risco. Se eleito, Bassan 
pretende também criar um 
novo centro de eventos e 
congressos.

MEMÓRIA AFETIVA

A m a n h ã ,  u m  g r u p o  d e 
associados do Automóvel 
Clube reúne-se para um jantar 
on demand organizado por 
Hermes de Paula e Paulinho 
Rossi, cujo cardápio terá 
rabada com polenta e agrião. 
Os bons tempos, aos poucos 
estão voltando.

MERCADO IMOBILIÁRIO I

O mercado imobiliário anda mais aquecido do que imagina a vã 
filosofia. Foram comercializados nos últimos dois meses, 110 
terrenos no Condomínio Quinta do Golfe e nos últimos 90 dias, 
foram vendidas 68 salas no Georgina Business Center. Aliás, esta 
semana, deverão ser comercializadas as duas últimas unidades 
padrão (44,76 m2) do Georgina Business Center.

THE VOICE +

Se você tem mais de 60 
anos e anda no embate pelo 
t ranstorno de ans iedade, 
depressão e insônia e adoeceu 
psicologicamente por causa 
da quarentena, vem aí na 
Globo o “ The Voice +” um 
programa para revelar cantores 
excepcionais com mais de 60 
anos. A ideia é ótima, e com 
certeza, bem produzido, deverá 
ser um programão.

REGRAS ELEITORAIS I
Ei, você aí que é candidato a prefeito, vice-prefeito ou vereador, 
prestenção: candidato que descumprir normas de prevenção da 
Covid-19 será acionado na Justiça, afirma vice-procurador-geral 
Eleitoral Renato Brill de Góes, responsável por coordenar os 
trabalhos de fiscalização dessas eleições municipais.

Um destaque na coluna para Marco Tulio Facio Abudi, 
aniversariante de amanhã, na foto com sua mulher,

 Daniele Mussa Abudi

ANIVERSÁRIOS 

ESSES OS ANIVERSÁRIOS DE HOJE E AMANHÃ: 30, quarta-
feira: Dia da Secretária, Dia Nacional do Jornaleiro, Dia Mundial 
do Tradutor, Taisa Lemos, Carlos Henrique Anselmo Abrahão, Daniel 
Filho, Gilberto Barbosa, João Leopoldo Dalul Filho, Minas Kuyumjian 
Neto, Orestes Tonelli. Em 1955 - morreu Stanislaw Ponte Preta, 
aos 45 anos. 1, quinta-feira: Dia Internacional da Terceira Idade, 
Dia da Santa Terezinha, Dia Nacional do Vereador, Data Nacional 
da China, Dia do Caixeiro Viajante, Flávia Nader Bassitt, Arlete 
Ribeiro, Cecília Urbinatti Ribeiro, Bernadete Maluf Cocenzo, Marco 
Túlio Facio Abudi, Julie Andrews, Vera Dias, Eduardo Gorayeb. 

MUDANÇA I 

O chef de cuisine Massimo Barletti que comandava o restaurante 
Kaa, em São Paulo, com o fechamento da casa, desde abril, da 
qual era um dos sócios, resolveu transferir residência para a Itália. 
O restaurante Káa, era um dos mais bonitos de São Paulo, cujo 
projeto levava a assinatura do incensado arquiteto Arthur Casas 
Mattos. Massimo vai morar em Borgo San Lorenzo, no entorno 
de Firenze e com ele vai a mulher, Maria Cláudia e os filhos 
Bernardo e Rafaella. Lorenzo já se encontra por lá, estudando há 
mais de dois anos. Vai comandar por lá, o restaurante da família. 

INAUGURAÇÃO

A partir de sábado, 10 de outubro e nos dias subsequentes, no 
domingo 11 e no feriado de segunda, 12 de outubro, o banqueteiro 
Manoel Carlos e seu sócio André Barrenha, estarão inaugurando 
um novo projeto gastronômico, o restaurante “Abençoado”, casa de 
comida caipira, com um cardápio de cozinha sentimental rural na 
vicinal Padre Mariano de la Mata, entrada de Engenheiro Schmitt, 
ao lado do Buffet Manoel Carlos. O atendimento será para almoço, 
das 10:30h as 17hs,em um espaço  de grande conforto para as 
famílias curtirem o dia e se divertirem.

MERCADO IMOBILIÁRIO II

O Hilton Garden Inn, hotel que está sendo construído no complexo 
do Georgina Business Center, ocupará o prédio central. As duas 
alas laterais, serão destinadas à venda para ocupação residencial 
com apartamentos de 1 e 2 dormitórios. Mas o projeto dessas 
duas alas residenciais, inclui duplex de cobertura. O lançamento 
deverá acontecer ainda este ano.

MERCADO IMOBILIÁRIO III

A empresa do empreiteiro Olavo Tarraf encontrou um novo filão 
no setor imobiliário. Áreas de postos de gasolina que não eram 
utilizadas e permaneciam vazias sem muita utilidade, servirão 
para a construção de edifícios. A Tarraf fez parceria com os 
Postos Monte Carlo. Na Voluntários de São Paulo, atrás do Posto 
Elefantinho, será construído um edifício com apartamentos de 
1 dormitório, para atender a parentes de doentes internados no 
Hospital do IMC. No posto na esquina das avenidas JK e Francisco 
Chagas de Oliveira, em frente ao Ipê Center Hotel, vai construir 
apartamentos para estudantes.

ANIVERSÁRIO

O grupo Red Angus reúne-
se hoje para mais um jantar 
semanal. Desta vez, com motivo 
especial: o aniversário do 
delegado de polícia aposentado 
Raul Pinheiro Machado, que 
todas as semanas empresta 
sua bonita residência no 
Condomínio Damha I, para o 
encontro dos integrantes do 
grupo. No cardápio, comida 
árabe assinada pelo cookie 
Paulo Dalul, que incluirá quibe 
cru, charutinhos e que tais.

CONDOLÊNCIAS

Desta coluna, as condolências 
às famílias de Neide de Oliveira 
Bdini, que há alguns anos 
andava acamada, depressiva 
e faleceu de Covid 19; do 
méd ico  Leonardo Lan ia , 
que faleceu sábado aos 93 
anos; do contabilista Onivaldo 
David Canada e do fundista 
Bezerra, um dos mais longevos 
maratonistas de Rio Preto.

VIRADA VIRTUAL

Este ano, a Virada Cultural será 
realizada  online, por causa do 
coronavirus. E não deverá haver 
as edições do interior. Serão 
todas integradas em apenas uma. 
A Prefeitura de São Paulo, está 
conversando com organizadores 
de outros dois grandes eventos 
em São Paulo, a Parada LGBT+ 
e a Marcha para Jesus. Os 
dois deveriam ter ocorrido em 
julho, mas foram adiados para 
novembro, também por causa da 
situação epidemiológica.

LOTEAMENTO II 

O empreiteiro Olavo Tarraf, está transformando em três 
loteamentos - um de 500 lotes, um de 900 e o último de 400 - 
o espólio, hoje pertencente aos filhos de Aloysio Nunes Ferreira, 
cujo lançamento deverá começar a acontecer até o final do ano.

MARQUETEIRO

Um dos craques do marketing político, o rio-pretense Elsinho 
Mouco acaba de ser oficializado como chefe do marketing da 
campanha do deputado federal e apresentador de TV, Celso 
Russomano (Republicanos) a prefeito de São Paulo. Celso está 
em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto na corrida 
à Prefeitura de São Paulo. Marqueteiro de escol, de cintilante 
trajetória – seus últimos trabalhos foram ligados à imagem 
do ex-presidente Michel Temer, Elsinho foi convidado para 
assumir a campanha de Celso Russomanno por Marcos Pereira 
(Republicanos).

OLE!

O restaurante Don Leon, deverá inaugurar entre 15 e 20 de 
outubro, a sua terceira unidade. Esta, em Brasilia, o Don León 
III, na Asa Sul. A chef Mary (Angelez Perez) deverá ser submetida 
a uma cirurgia para eliminar sua rouquidão, amanhã e só depois 
marcará a data de inauguração.

SOL & MAR

O industrial Hermes de Paula 
aproveita o feriado da Semana 
da Criança e viaja com a 
mulher, Ana Maria Mazzoni 
de Paula, a filha Gabi, o genro 
Caio e o netinho Miguel, para 
uma temporada na praia de 
Marezias, de 13 a 20 de 
outubro.REINAUGURAÇÃO I 

Recém-adquirido pelo empresário Leonardo Delfino Reigota e 
sócios, o Divino Fogão do Riopreto Shopping está em reforma e se 
prepara para reabrir as portas na primeira quinzena de novembro. 
Para a ocasião, Leonardo decidiu modernizá-la e trazer várias 
novidades no cardápio, como pizzas, sushi e o churrasco.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

REGRAS ELEITORAIS III

Brill disse ainda que a maior preocupação em relação às infrações 
eleitorais é a disseminação de notícias falsas e afirmou que o 
Ministério Público Eleitoral defende que a chapa de um candidato 
pode ser cassada caso se comprove que ele se beneficiou da 
propagação de fake news. 

REINAUGURAÇÃO II 

A franquia Divino Fogão é conhecida nacionalmente pela qualidade 
e sabor dos seus produtos, estando em quase todos os estados 
do país, são mais de 170 lojas. O cardápio conta com mais de 25 
pratos quentes e 17 opções de saladas além de diversos tipos de 
carnes, frango e peixes grelhados, feitos na hora. Huuum, delícia!

NOVO PROGRAMA

Estreou segunda-feira às 
21h30, na Jovem Pan, um 
programa de entrev istas 
comandado pelo meu amigo 
Augusto Nunes, uma das 
mais brilhantes cabeças do 
jornalismo brasileiro, que 
deverá fazer um contraponto 
ao Roda Viva, da TV Cultura. O 
primeiro convidado foi o vice-
presidente Hamilton Mourão. 

LOTEAMENTO I 

Os 30 alqueires da Fazenda Santana, no caminho para Guapiaçu, 
que pertenceu ao saudoso advogado Aloysio Nunes Ferreira, cujo 
filho a quem empresta o nome, foi senador, ministro da Justiça 
e chanceler, serão transformados em loteamento. 

RISCO 
Sabe quantos adultos e idosos vão ficar expostos à Covid-19 
com o retorno às aulas? Uns 9,3 milhões de brasileiros (4,4% da 
população total). São pessoas com problemas crônicos de saúde 
e que pertencem ao grupo de risco. É que elas vivem na mesma 
casa que crianças e adolescentes em idade escolar (entre 3 e 
17 anos). O estudo é da Fiocruz, que usou dados da Pesquisa 
Nacional de Saúde.

DATAS DOS DEBATES 

A Record alterou as datas 
dos debates dos candidatos 
a prefeito das capitais. Estão 
marcados, agora, para os dias 
6 de novembro (primeiro turno) 
e 20 de novembro (segundo 
turno), às 22h30, com até dez 
candidatos em cada capital.

Zé Oscar Cícero e Gislaine Marques, seen together 
curtindo a praia de Jericoaquara, no Ceará.

Um destaque para Maria Antonieta Bega Teixeira, esposa 
de Sebastião Teixeira, com as filhas, Antonella Lucas 
Teixeira e Simone Lucas Teixeira Soubhia, nomezinhos 

preciosos e queridos de nosso high
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 352/2020 – Processo n.º 
13.001/2020
Objeto: Registro de preços para prestação de serviço de 
locação de gradil e fechamento estruturado de aço. Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 18/09/2020, sendo adjudica-
do os itens à empresa declarada vencedora: ADEMAR DE 
BRITO LOCAÇÃO ME (itens 1 e 2). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior - Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
COMUNICADO
SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 256/2020 – 
PROCESSO Nº 12.219/2020 
Objeto: Aquisição de aparelho de raio x móvel para a Uni-
dade de Pronto Atendimento - UPA TANGARÁ. Secretaria 
Municipal de Saúde.
Tendo em vista a impugnação feita ao edital, suspendo o 
pregão. Após análise será publicada na Imprensa Ofi cial e 
no fórum do sistema a decisão e a nova data e hora para 
apresentação e abertura das propostas. Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUA-
ÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. MONICA 
E CEBOLINHA II (AVENIDA ARNALDO AFFINI, 253, JD. 
BELO HORIZONTE) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. A Comis-
são Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Educação, que é utiliza-
do como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão, e prolata o seguinte julgamento: 1º Colocado: 
COMERCIAL PRADELA LTDA R$ 218.340,94 - 2º Colocado: 
CONHIDRO CONSTRUÇÃO EIRELI EPP R$ 220.256,01 
- 3º Colocado: KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONS-
TRUÇÃO LTDA ME R$ 232.724,79 - 4º Colocado: CONS-
TRUTORA POLACHINI LTDA R$ 237.031,87 - 5º Colocado: 
CONSTRUTORA JLK SOUZA LTDA ME R$ 242.711,73 
- 6º Colocado: ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI – EPP R$ 
263.370,11 - 7º Colocado: CONSTRUTORA RIO OBRAS 
COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI R$ 
264.745,40 - 8º Colocado: ELIPSE PROJETOS E CONS-
TRUÇÕES EIRELI EPP R$ 292.513,93 - 9º Colocado: MA-

DRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 296.896,62 . O inteiro 
teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo 
a disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 030/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CLIMA-
TIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR DOS REFEITÓRIOS DO 
CENTRO INCUBADOR E CENTRO EMPRESARIAL DO 
PARQUE TECNOLÓGICO “VANDA KARINA SIMEI BOL-
ÇONE” (RUA JOAQUIM RODRIGUES, 1085), CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO 
EDITAL – SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO. Valor estimado: 
R$ 67.688,40 – Prazo de execução: 30 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 19/outubro/2020 às 17:00 horas. Data da sessão 
pública de abertura dos envelopes: 20/outubro/2020 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar 
do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras 
informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action    

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS DE RAIOS X LTDA EPP
EMPENHO 16417/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar/
executar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido impli-
cará 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 DERRADEIRA
CONTRATADA: RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME
EMPENHO 16337/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
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: DESENTUPIDORA RP EIRELI-ME
CONTRATO PRE/0120/20
Considerando informações prestadas pelo Dep.de Projetos 
e Acomp. de Obras da Saúde relatando que após a limpeza 
dos reservatórios, os registros permaneceram fechados oca-
sionando a falta d’água durante o fi nal de semana, problema 
este que já foi alertado anteriormente pelo Departamento. 
Considerando previsão contratual em sua Cláus. 2ª item 2.4. 
Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA a PRES-
TAR ESCLARECIMENTOS E REGULARIZAR OS SERVI-
ÇOS, no prazo de 24 horas, contados do recebimento desta, 
de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção 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
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2020
CONTRATO PRE/0128/20
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A
OBJETO: Prestação de serviço de telefonia móvel (celular) 
e serviço de GPRS – Lote 1 - Item 01 - SMTTS – Amaury 
Hernandes– Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$64.698,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 297/2020
CONTRATO PRE/0129/20
CONTRATADA: HORTIMULTI COMERCIO DE SEMENTES 
LTDA
OBJETO: Aquisição de adubos para adubação de solo – 
Itens 01 e 02 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior– Pra-
zo de vigência: 06 meses. Valor Total: R$19.800,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2020
ATA Nº 0735/20
CONTRATADA: F.A. GOMES - ME
OBJETO: Fornecimento de roupa de cama, mesa e banho – 
Valor Unitário – Item 03 – R$9,20 – SMS – Prazo de vigên-
cia: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0736/20
CONTRATADA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 27 – R$27,800 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0737/20
CONTRATADA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 22 – R$2,749 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0738/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da 
relação REMUME – Valores Unitários – Item 02 – R$0,030; 
Item 03 – R$1,200; Item 04 – R$9,150 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0739/20
CONTRATADA: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 09 – R$0,250 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0740/20
CONTRATADA: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 13 – R$16,280 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0741/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
30 de setembro de 2020

OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 10 – R$0,309 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2020
ATA Nº 0742/20
CONTRATADA: TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de toner e unidade de imagem – Va-
lores Unitários – Item 02 – R$14,99; Item 05 – R$27,89; Item 
06 – R$13,00; Item 11 – R$25,80; Item 12 – R$27,59 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 285/2020
ATA Nº 0743/20
CONTRATADA: UNIGRASS AMBIENTAL LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de grama esmeralda para o Recinto 
de Exposição Alberto B. Lucato – Valor Unitário – Item 01 – 
R$5,69 – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 323/2020
ATA Nº 0744/20
CONTRATADA: JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviço de instala-
ção de alambrados – Valor Unitário – Item 01 – R$89,90 – 
SMSG – Ulisses R. Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 15899/2020
CONTRATO Nº: DPL/0062/20
CONTRATADA: VAI VEM INDUSTRIA E COMERCIO DE 
BRINQUEDOS EIRELI
OBJETO: Aquisição de 02 playground com instalação para 
praças e parques – SMSG – Ulisses R. Almeida - Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$17.000,00. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 633 
DE 24 DE SETEMBRO DE 2020. 

Dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal de São José do Rio 
Preto, revoga a Lei nº 7.473, de 11 de junho de 1999, e dá outras 
providências. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar: 
 

CAPÍTULO I 
Do Objeto e Campo de Atuação 

Art. 1º Fica instituído neste Município o S.I.M. – Serviço de Inspeção Municipal de São José do Rio 
Preto, sendo tal órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento e tem por finalidade a 
inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e 
não comestíveis, em quaisquer das etapas de fabricação, produção e beneficiamento, destinados à 
comercialização no Município com a devido registro e certificação dos estabelecimentos e produtos que 
estejam em conformidade com as normas vigentes. 
Parágrafo único. O S.I.M. – Serviço de Inspeção Municipal de São José do Rio Preto, atenderá 
especialmente e dentre outras aplicáveis, à L.O.M. – Lei Orgânica do Município, Leis Federais nº 
7.889/1989, nº 8.078/1990 e nº 9.712/1998, e aos Decretos Federais nº 5.741/2006, nº 7.216/2010 e nº 
9.013/2017. 
Art. 2º A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de São José do Rio Preto poderá 
estabelecer convênios e demais instrumentos para a cooperação técnica com outros Municípios, com 
Estados-membros e com a União, bem como, poderá solicitar a adesão ao Sistema Brasileiro de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), com o objetivo de solicitar a verificação e o 
reconhecimento da equivalência do Serviço de Inspeção Municipal, para realização do comércio 
interestadual. 
Art. 3º Nenhum estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal poderá funcionar 
ou comercializar seus produtos sem que o estabelecimento e seus produtos estejam previamente 
registrados no serviço oficial de inspeção de produtos de origem animal e possuam como responsável 
técnico, médico veterinário. 
Art. 4º Estão sujeitos ao registro os estabelecimentos que recebem animais para o abate, matérias-
primas, produtos, subprodutos e seus derivados, de origem animal para beneficiamento ou 
industrialização para fins de comercialização. 
§1º Para os fins desta Lei Complementar, entende-se por estabelecimento industrial ou entreposto de 
produtos de origem animal, qualquer instalação na qual sejam abatidos ou industrializados animais 
produtores de carnes e onde sejam obtidos, recebidos, manipulados, beneficiados, industrializados, 
fracionados, conservados, armazenados, acondicionados, embalados, rotulados ou expedidos, com 
finalidade industrial para comercialização; a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados; os 
ovos e seus derivados; o leite e seus derivados ou os produtos de abelhas e seus derivados.  
§2º Para os fins desta Lei Complementar entende-se por espécies animais de abate, os animais 
domésticos de produção, os silvestres e os exóticos, criados em cativeiros ou provenientes de áreas de 
reserva legal e de manejo sustentável. 
Art. 5º As propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas de origem animal estarão sujeitas à 
fiscalização, e caso identificados problemas sanitários na matéria-prima e/ou nos produtos no 
estabelecimento industrial, será comunicado ao órgão competente para a devida investigação.  
Art. 6º Estão sujeitos à inspeção prevista nesta Lei: 
I - os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos e matérias primas;  
II - o pescado e seus derivados;  
III - o leite e seus derivados;  
IV - o ovo e seus derivados;  
V - o mel, a cera de abelha e seus derivados;  
 

 

Art. 7º É de responsabilidade da Vigilância Sanitária, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, a 
fiscalização sanitária dos produtos de origem animal após a etapa de elaboração, compreendida na 
armazenagem, no transporte, na distribuição e na comercialização, em conformidade ao estabelecido na 
Lei Federal nº 8.080/1990. 
Art. 8º A inspeção do S.I.M. e a fiscalização sanitária, executada pela Vigilância Sanitária, serão 
desenvolvidas em sintonia, evitando-se superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e 
fiscalização sanitária entre os órgãos responsáveis pelos serviços.  
 

CAPÍTULO II 
Da Metodologia 

Art. 9º A atuação do Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M. dar-se-á: 
I - Através de inspeção, de forma permanente, nos estabelecimentos durante o abate das diferentes 
espécies animais; 
II - Através de inspeção e fiscalização periódica, nos demais estabelecimentos previstos nesta Lei, sendo 
que, para a disciplina de sua frequência serão considerados; o risco dos diferentes produtos e processos 
produtivos envolvidos; o histórico de não conformidade concernente às leis e normas relacionadas aos 
produtos de origem animal; o resultado dos controles de qualidade dos processos de produção e o 
desempenho de produtividade de cada estabelecimento. 
Art. 10 É obrigatória a permanência e inspeção, executada pelo Responsável Técnico do 
estabelecimento, durante o abate das diferentes espécies animais.  
Art. 11 O registro de estabelecimentos, produtos e procedimentos de inspeção e fiscalização serão feitos 
através de sistema único de informações, gerando registros auditáveis, e garantindo as informações dos 
processos administrativos ao Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento e aos inspetores 
sanitários do S.I.M., assegurado o sigilo das informações. 
§1º Serão de responsabilidade do S.I.M., vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, a manutenção e a alimentação do sistema de informações no que compete aos registros 
de estabelecimentos, produtos e procedimentos de inspeção e fiscalização. 
§2º Será obrigação do estabelecimento informar ao S.I.M. qualquer alteração referente a dados 
cadastrais, estrutura física, processo de produção e produtos, bem como a alimentação do sistema de 
informações no que compete à produção dos produtos registrados. 
 

CAPÍTULO III 
Das Competências 

Art. 12 Compete ao Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento designar, através de Portaria 
interna os servidores municipais que comporão a equipe de Inspetores Sanitários do S.I.M., incumbidos 
da execução das atividades de educação, inspeção, fiscalização, instauração de processos 
administrativos e outras de atribuição do Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M. 
§1º A designação será exclusiva a servidores públicos municipais admitidos através de concurso público, 
ocupantes de cargo de nível superior. 
§2º A Portaria de nomeação será reeditada sempre que houver a alteração no quadro de servidores 
responsáveis pela execução das atribuições do serviço ou em caso de que estes se afastem do serviço 
por prazo maior que 60 (sessenta) dias. 
§3º Os servidores a que se refere o caput devem portar credencial de identificação fiscal 
consubstanciada em carteira funcional, de uso exclusivo do Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M., 
fornecida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, na qual haja a indicação do número 
de credencial de sua respectiva nomeação, nome do servidor e foto. 
§4º A credencial de identificação deverá ser restituída à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, sob as penas da lei, em casos de exoneração ou demissão, aposentadoria, bem como 
nos de impedimentos e suspensões do servidor ou seu licenciamento das funções por prazo superior a 
60 (sessenta) dias. 
§5º Os servidores a que se refere o caput devem exibir a identidade funcional para se identificar no 
exercício de suas funções. 
Art. 13 Os inspetores sanitários do S.I.M. serão competentes para fazer cumprir as leis e regulamentos, 
federais, estaduais e municipais, relativos aos produtos de origem animal, expedindo e lavrando, sempre 
que for necessário: Termos, Autos de Infração e Autos de Imposição de Penalidades, referentes à 
produção, à qualidade e à inocuidade dos produtos de origem animal e ao local de trabalho. 

 

 
Parágrafo único. O Chefe de Departamento do S.I.M. deverá apresentar, regularmente, relatório com 
informações dos serviços executados ao Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.  
Art. 14 Compete aos inspetores sanitários do S.I.M. realizar de forma programada ou, quando 
necessário, a coleta de amostras de insumos, matérias-primas, aditivos, coadjuvantes, recipientes, 
equipamentos, utensílios, embalagens, substâncias, produtos, subprodutos e derivados para efeito de 
análise fiscal.  
§1º A coleta de amostras deverá ser realizada mediante a lavratura de Termo de Coleta de Amostra. 
§2º As despesas de análise fiscal, relativas ao transporte e análises laboratoriais, correrão por conta do 
estabelecimento. 
Art. 15 Os inspetores sanitários do S.I.M., sempre que estiverem a serviço, observados os preceitos 
constitucionais, terão livre acesso a todos os locais a que se refere o art. 4º e seus dispositivos, a 
qualquer dia e hora, sendo as empresas, por seus dirigentes ou prepostos, obrigadas a prestar os 
esclarecimentos necessários referentes ao desempenho de suas atribuições legais e a exibir, quando 
exigido, quaisquer documentos pertinentes. 
Parágrafo único. Poderá o inspetor sanitário do S.I.M. solicitar auxílio de força policial quando da 
ocorrência de ameaça e obstrução ao desempenho de suas funções. 
Art. 16 A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, através do Serviço de Inspeção Municipal 
– S.I.M, é competente para normatizar e regulamentar, em caráter complementar ao Estado e à União: 
I – a inspeção higiênico-sanitária e tecnológica de produtos de origem animal; 
II – a construção, reforma e reaparelhamento de estabelecimentos de produtos de origem animal. 
Parágrafo único. Na ausência de norma ou regulamento municipal, bem como para a suplementação 
dos mesmos, caso estes existam, serão empregados o estadual e/ou federal pertinentes. 
 

CAPÍTULO IV 
Das Taxas e Multas 

Art. 17 Em atendimento ao que dispõe o C.T.M. – Código Tributário Municipal e à Legislação Tributária 
em vigor, ficam instituídas relativamente à inspeção e fiscalização de competência do Serviço de 
Inspeção Municipal, as seguintes taxas: 
I – Taxa de Registro de Estabelecimento – T.R.E.; 
II – Taxa de Registro de Produtos – T.R.P.; 
III – Taxa de Renovação do Registro de Estabelecimento – T.R.R.E.; 
IV – Taxa de Análise para Ampliação e Remodelação de Estabelecimento – T.A.A.R.E. 
§1º Os valores das taxas a que se refere o caput serão fixados em quantidade de Unidade Fiscal do 
Município - UFM de São José do Rio Preto, conforme Tabela I anexa a esta Lei Complementar. 
§2º O fato gerador das taxas, de que trata o caput, é o exercício do poder de polícia sobre os 
estabelecimentos e produtos abrangidos pelas disposições desta Lei Complementar, de forma a realizar, 
dentre outras, algumas das seguintes condutas ou situações: 
I – a abertura, a inauguração, a ativação e o registro, de forma inicial, de novo estabelecimento; para a 
Taxa de Registro de Estabelecimento, 
II – a criação ou o lançamento de certo produto, visando a sua disponibilização inicial no mercado; para a 
Taxa de Registro de Produtos, 
III – a verificação periódica das atividades de cada estabelecimento; para a Taxa de Renovação do 
Registro de Estabelecimento, 
IV – a alteração das dimensões, as reformas estruturais, as readequações de espaço ou área e as 
melhorias físicas do ambiente; para a Taxa de Análise para Ampliação e Remodelação de 
Estabelecimento. 
§3º O Contribuinte das taxas é a pessoa jurídica que executar atividades sujeitas à inspeção e 
fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e não 
comestíveis, prevista nesta Lei Complementar. 
Art. 18 A receita proveniente de multas e taxas do Serviço de Inspeção Municipal devem ser recolhidas 
junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. 
 

 

Art. 19 Não serão restituídos, ao contribuinte, os valores referentes às taxas por motivo de indeferimento 
da solicitação ou desistência, por parte do interessado, na finalização do registro ou ampliação e 
remodelação do estabelecimento.  
 

CAPÍTULO V 
Do Registro e Renovação de Registro de Estabelecimentos  

Art. 20 Para obter o registro do estabelecimento no serviço de inspeção o interessado deverá apresentar 
o pedido instruído pelos seguintes documentos: 
I – requerimento dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção, indicando o atendimento às 
legislações vigentes assinado pelo responsável legal; 
II – cópia do CNPJ; 
III – cópia do contrato social; 
IV – plantas baixas, nas seguintes escalas: 
a) situação, na escala 1:500;  
b) planta-baixa com fluxograma dos produtos a serem fabricados, na escala 1:100;  
c) cortes e fachadas, na escala 1:100; 
d) planta-baixa das instalações e equipamentos, na escala 1:100. 
V – memorial econômico sanitário; 
VI – comprovante de recolhimento da taxa municipal. 
Parágrafo único. Nas construções de edificações deverão ser seguidas todas as legislações ambientais 
pertinentes, apresentando as devidas certidões de regularidade. 
Art. 21 O S.I.M. emitirá o Certificado de Registro para os estabelecimentos descritos no art. 4º que 
estejam em conformidade com as normas vigentes. 
§1º É competência do Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento a homologação e baixa dos 
registros de estabelecimentos. 
§2º O certificado a que se refere o caput terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua emissão. 
§3º Os estabelecimentos a que se refere o art. 4º desta Lei Complementar que se encontram em pleno 
funcionamento terão prazo para solicitar seu registro junto ao S.I.M., conforme estabelecido em Decreto 
regulamentar. 
Art. 22 Os estabelecimentos estão obrigados à renovação do Certificado de Registro e devem requerê-lo 
junto ao S.I.M., no mínimo, 30 (trinta) dias antes de expirar sua validade. 
Parágrafo único. Para obter a renovação do Certificado de Registro, junto ao serviço de inspeção, o 
interessado deverá apresentar o comprovante de recolhimento da taxa de Renovação do Registro de 
Estabelecimento. 
Art. 23 Após o registro do estabelecimento, qualquer alteração ou reforma na edificação ou remodelação 
no fluxo de produtos fabricados implica a obrigatoriedade de prévia obtenção, junto ao Serviço de 
Inspeção Municipal, de autorização e, nesse aspecto, no recolhimento da Taxa de Análise para 
Ampliação e Remodelação de Estabelecimento.  
Parágrafo único. Para obter a autorização de que trata o caput, o interessado deverá apresentar o 
pedido instruído pelos documentos relacionados nos incisos IV e V, do art. 20 desta Lei Complementar, 
acompanhado pelo comprovante de recolhimento da Taxa de Análise para Ampliação e Remodelação de 
Estabelecimento.  
Art. 24 É obrigação do estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal cumprir 
outras legislações federais, estaduais e municipais que estejam relacionadas à produção, à qualidade e 
à inocuidade dos produtos e ao local de trabalho. 
Art. 25. Os estabelecimentos registrados devem dispor de programas de autocontrole desenvolvidos, 
implantados, mantidos, monitorados e verificados por eles mesmos, contendo registros sistematizados e 
auditáveis que comprovem o atendimento aos requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos 
estabelecidos nesta Lei Complementar e em normas correlatas, com vistas a assegurar a inocuidade, a 
identidade, a qualidade e a integridade dos seus produtos, desde a obtenção e a recepção da matéria-
prima, dos ingredientes e dos insumos, até a expedição destes. 
 

CAPÍTULO VI 
Do Registro de Produtos 

 

Art. 26 Para obter o registro de rotulagem, etiquetas ou carimbos, o interessado deverá apresentar o 
pedido instruído pelos seguintes documentos:  
I – requerimento simples dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção, assinado pelo responsável 
legal e responsável técnico;  
II – layout de rotulagem, em cores, apresentando todos os elementos gráficos e contendo o número de 
registro do estabelecimento no “Selo do Serviço de Inspeção Municipal”; 
III – comprovante de recolhimento da taxa municipal. 
Parágrafo único - O “Selo do Serviço de Inspeção Municipal” seguirá modelo estabelecido em Decreto 
regulamentar.  
Art. 27 As matérias-primas, os animais, os produtos, os subprodutos e os insumos deverão seguir 
padrões de sanidade definidos pelas normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA.  
 

CAPÍTULO VII 
Das Infrações 

Art. 28 Pelo descumprimento às normas previstas nesta lei complementar, e em outros diplomas legais 
vigentes relativos aos produtos de origem animal, será lavrado Termo de Notificação ou Auto de 
Infração. 
§1º A critério do Inspetor Sanitário do S.I.M., haverá a determinação da lavratura do Termo de 
Notificação ou do Auto de Infração, e, para tanto, será considerada a natureza da infração associada à 
análise sumária do risco à qualidade e inocuidade do produto de origem animal. 
§2º O descumprimento às recomendações e/ou exigências feitas através do Termo de Notificação 
caracteriza infração. 
§3º As infrações às normas previstas nesta lei complementar e em outros diplomas legais vigentes 
relativos aos produtos de origem animal serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado 
com o Auto de Infração, observados o rito e os prazos estabelecidos nesta lei complementar e, em sua 
ausência, na Lei Complementar nº 588/2019. 
Art. 29 As infrações prescrevem em 5 (cinco) anos. 
§1º A prescrição interromper-se-á por qualquer ato formal que objetive a apuração da infração e 
consequente imposição de penalidade. 
§2º Não corre prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de julgamento. 
Art. 30 Responderá pela infração quem, por ação ou omissão, deu-lhe causa, concorreu para sua 
prática, ou dela se beneficiou. 
Parágrafo único. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de 
eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis que vierem a determinar; avaria, deterioração ou 
alteração de locais, produtos ou bens. 
Art. 31 O Auto de Infração será lavrado em 03 (três) vias, destinando-se a primeira ao autuado, e 
conterá: 
I – número e série do Auto de Infração; 
II – o local, a data e a hora da constatação da infração; 
III – a identificação do autuado juntamente com a especificação do ramo de atividade e endereço:  
a) o nome e o número de cadastro de pessoa física (CPF), quando se tratar de pessoa física; 
b) a razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ), quando se tratar de pessoa jurídica; 
IV – o ato ou fato constitutivo da infração; 
V – a disposição legal ou regulamentar transgredida e a indicação do dispositivo legal que comina a 
penalidade a que fica sujeito o infrator; 
VI – a indicação do prazo que o autuado tem para oferecer defesa ou impugnação, após sua ciência; 
VII – o nome e número de credencial de nomeação do Inspetor Sanitário do S.I.M. autuante e sua 
assinatura; 
VIII – a ciência do autuado:  
a) o nome e a assinatura, quando se tratar de pessoa física; 
b) o nome, o CPF e a assinatura de seu representante legal, ou de preposto, ou do responsável técnico, 
quando se tratar de pessoa jurídica. 
 

 

§1º Em caso de recusa ou de impossibilidade de ciência do autuado, pessoa física ou jurídica, este 
deverá ser cientificado do Auto de Infração por meio de notificação, que será feita através de carta 
registrada e por publicação de edital, conforme previsto na Lei Complementar nº 588/2019. 
§2º Não poderá haver a lavratura de outro Auto de Infração, para um mesmo autuado, enquanto não 
tiver encerrado processo administrativo anterior, que tenha sido instaurado para apuração de infração ao 
mesmo dispositivo legal ou regulamentar. 
 

CAPÍTULO VIII 
Das Penalidades 

Art. 32 As infrações referentes à presente Lei Complementar serão punidas; alternativa, sucessiva ou 
cumulativamente; com a penalidade de: 
I – advertência; 
II – multa; 
III – apreensão de produtos, matérias-primas; subprodutos e derivados; 
IV – inutilização de produtos; matérias-primas, subprodutos e derivados; 
V – interdição de produtos; matérias-primas, subprodutos e derivados; 
VI – suspensão de vendas de produtos; subprodutos e derivados; 
VII – suspensão de fabricação de produtos; 
VIII – cancelamento de registro de produto e/ou rótulos; 
IX – apreensão de rotulagens, etiquetas, embalagens e carimbos; 
X – inutilização de rotulagens, etiquetas, embalagens e carimbos; 
XI – interdição parcial ou total do estabelecimento; 
XII – interdição de equipamento; 
XIII – suspensão do registro do estabelecimento; 
XIV – cancelamento do registro do estabelecimento. 
Parágrafo único. As penalidades previstas nesta Lei Complementar deverão ser aplicadas sem prejuízo 
das sanções de natureza civil ou penal cabíveis. 
Art. 33 As infrações sanitárias serão classificadas em: 
I – leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstâncias atenuantes; 
II – graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; 
III – gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência pelo menos duas circunstâncias 
agravantes 
Art. 34 Para graduação e imposição da penalidade devem ser considerados os seguintes elementos: 
I – as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
II – a gravidade do fato, quanto à qualidade e inocuidade do produto de origem animal; 
III – o histórico de não conformidade concernente às leis e normas relacionadas aos produtos de origem 
animal. 
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo para a aplicação da penalidade de multa deverá 
ser considerada a capacidade econômica do infrator. 
Art. 35 Serão circunstâncias atenuantes: 
I – a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento; 
II – o infrator, por espontânea vontade, imediatamente, procurar reparar ou minorar as consequências do 
ato lesivo à saúde pública que lhe for imputado; 
III – ser o infrator primário, e a falta cometida, sem consequências graves para a saúde pública. 
Art. 36 Serão circunstâncias agravantes: 
I – ser o infrator reincidente; 
II – ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária; 
III – o infrator coagir outrem para execução material da infração; 
IV – ter a infração consequências graves à saúde pública; 
V – ter agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má-fé; 
VI – ter havido, intencionalmente, obstrução ou interposição de obstáculos dificultando a ação de 
inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. 
Parágrafo único. Considera-se reincidente o infrator que cometer qualquer infração prevista nesta Lei 
Complementar, em prazo inferior a 5 (cinco) anos contados da data da lavratura da última infração, ou 
tendo havido o respectivo Processo Administrativo, da data em que transitar em julgado a decisão final 
que tenha decidido manter a autuação outrora lavrada. 

 

 
Art. 37 A penalidade de multa seguirá a seguinte graduação: 
I – de 5 (cinco) a 200 (duzentas) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Município (UFM) vigente, 
para infrações consideradas leves; 
II – de 201 (duzentas e uma) a 500 (quinhentas) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal Município 
(UFM) vigente, para infrações primárias consideradas graves; 
III – de 501 (quinhentas e uma) a 2.000 (duas mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Município 
(UFM) vigente, para infrações consideradas gravíssimas. 
Parágrafo único. As multas a partir da reincidência específica deverão ser acrescidas de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da última multa imposta para a mesma infração. 
Art. 38 A desobediência à interdição, conforme previsto nos incisos V e XI do Art. 32, acarretará pena de 
responsabilização civil ou criminal. 
Art. 39 O Termo de Apreensão, Interdição e Inutilização será lavrado sempre que lavrado o respectivo 
Auto de Imposição de Penalidade, e, obrigatoriamente, constará no termo o número série e data de 
lavratura do referido Auto de Imposição de Penalidade. 
Art. 40  Deverá ser lavrado Termo de Liberação de produtos, matérias-primas, subprodutos, derivados e 
equipamento dos itens apreendidos ou interditados, quando estes forem liberados pelo inspetor sanitário 
do S.I.M., e deverá ser lavrado termo de liberação do estabelecimento sob interdição, quando este for 
desinterditado pelo inspetor sanitário do S.I.M. 
Parágrafo único. Obrigatoriamente, constará no Termo de Liberação o número, série e data de lavratura 
do referido Auto de Imposição de Penalidade. 
Art. 41 Quando aplicada a penalidade de inutilização, caberá ao detentor ou responsável pelos produtos, 
matérias-primas, subprodutos e derivados, rotulagens, etiquetas, embalagens e carimbos, o ônus do 
recolhimento, transporte e inutilização, acompanhado pelo Inspetor Sanitário do S.I.M., até não mais ser 
possível sua utilização. 
 

CAPÍTULO IX 
Do Auto de Imposição de Penalidade 

Art. 42 O Auto de Imposição de Penalidade deverá ser lavrado depois de decorrido o prazo estipulado 
pelo art. 44, ou após o indeferimento da defesa ou impugnação, quando houver. 
Parágrafo único. Nos casos em que a infração exigir premente ação do Inspetor Sanitário do S.I.M., 
visando à segurança, à identidade, à qualidade e à inocuidade dos produtos de origem animal, as 
penalidades previstas nos incisos III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII do art. 32 poderão ser aplicadas de 
imediato, sem prejuízo de outras eventualmente cabíveis. 
Art. 43 O Auto de Imposição de Penalidade será lavrado em 3 (três) vias, destinando-se a primeira ao 
autuado, e conterá: 
I – número e série do Auto de Imposição de Penalidade; 
II – o local, a data e a hora da lavratura; 
III – a identificação do autuado juntamente com a especificação do ramo de atividade e endereço:  
a) o nome e o número de cadastro de pessoa física (CPF), quando se tratar de pessoa física; 
b) a razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ), quando se tratar de pessoa jurídica. 
IV – o número, série e data do Auto de Infração respectivo; 
V – o ato ou fato constitutivo da infração; 
VI – a disposição legal ou regulamentar transgredida a penalidade imposta e seu fundamento legal; 
VII – a indicação do prazo que o autuado tem para oferecer recurso, após sua ciência; 
VIII – nome e número de credencial de nomeação do Inspetor Sanitário do S.I.M. autuante e sua 
assinatura; 
IX – a ciência do autuado: 
a) o nome e a assinatura do autuado, quando se tratar de pessoa física; 
b) o nome, o CPF e a assinatura de seu representante legal, ou de preposto, ou do responsável técnico, 
quando se tratar de pessoa jurídica. 
§1º Tratando-se da aplicação de penalidade prevista nos incisos I, II, VIII, XIII e XIV, do art. 32, poderá o 
autuado, pessoa física ou jurídica, ser cientificado do Auto de Imposição de Penalidade por meio de 
notificação, que será feita através de carta registrada e por publicação de edital. 
 

 

§2º Em caso de recusa ou de impossibilidade de ciência do autuado, pessoa física ou jurídica, 
especialmente quando se tratar de casos a que se refere o Parágrafo único, do art. 42, o autuado deverá 
ser cientificado do Auto de Imposição de Penalidade por meio de notificação, que será feita através de 
carta registrada e por publicação de edital, conforme previsto na Lei Complementar nº 588/2019. 

 
CAPÍTULO X 

Das Defesas, Recursos e do Julgamento 
Art. 44 O autuado poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de Infração no prazo de até 10 (dez) 
dias, contados a partir de sua ciência. 
Parágrafo único. A defesa ou impugnação apresentada, terminado o prazo estipulado no caput, incorre 
em indeferimento por intempestividade. 
Art. 45 A defesa ou impugnação será julgada, em primeira instância, pelo chefe do Departamento do 
Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M. 
§1º A fim de auxiliar o julgamento em primeira instância, poderá ser anexado ao processo administrativo 
o Parecer Técnico da defesa ou impugnação, elaborado pelo Inspetor Sanitário do S.I.M. autuante. 
§2º Após o julgamento em primeira instância, e decidida a condenação, segue-se a lavratura do Auto de 
Imposição de Penalidade. 
Art. 46 Caberá a interposição de recurso do Auto de Imposição de Penalidade no prazo de até (10) dias, 
contados de sua ciência. 
§1º O recurso apresentado, terminado o prazo que estipula o caput, incorre em seu indeferimento por 
intempestividade. 
§2º Os recursos somente terão efeito suspensivo nos casos de imposição de penalidade de multa. 
Art. 47 O recurso será julgado, em segunda instância, pelo Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. 
§1º A fim de auxiliar o julgamento em segunda instância, poderá ser anexado ao processo administrativo 
o Parecer Técnico do recurso, elaborado pelo Inspetor Sanitário do S.I.M. autuante, o qual poderá 
reconsiderar sua decisão estabelecida no Parecer Técnico anterior. 
§2º Na esfera administrativa, o julgamento em segunda instância é definitivo e irrecorrível. 
§3º Tratando-se de imposição de penalidade de multa, concluído o julgamento em segunda instância e 
decidida a condenação, segue-se a lavratura do Termo de Notificação para Recolhimento de Multa, caso 
esta ainda não tenha sido paga. 
Art. 48 O autuado tomará ciência das decisões dos julgamentos através de notificação, que será feita 
por carta registrada e através da publicação de edital, conforme previsto na Lei Complementar nº 
588/2019. 
Art. 49 É garantida vista do processo administrativo diretamente à parte ou seu procurador junto à 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 

 
CAPÍTULO XI 

Do Processamento das Multas 
Art. 50 Lavrado o Auto de Imposição de Penalidade de multa e transcorrido o prazo fixado no art. 46, 
sem que tenha havido interposição de recurso ou pagamento de multa, o infrator será notificado, através 
de Termo de Notificação para Recolhimento de Multa, para recolhê-la no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da ciência do autuado. 
§1º O autuado tomará ciência do Termo de Notificação para Recolhimento de Multa através de 
notificação, que será feita por carta registrada e através da publicação de edital, conforme previsto na Lei 
Complementar nº 588/2019. 
§2º O Termo de Notificação para Recolhimento de Multa será lavrado pelo Inspetor Sanitário do S.I.M. 
Art. 51 O não recolhimento da multa e respectiva comprovação de quitação junto ao Serviço de 
Inspeção Municipal - S.I.M., no prazo estipulado, acarretará a inscrição do débito em Dívida Ativa do 
Município, na forma da legislação vigente. 

 
CAPÍTULO XII 

Das Disposições Gerais 
Art. 52 Os prazos estipulados na presente Lei Complementar correm ininterruptamente e são contados a 
partir do dia de ciência do autuado e excluem o dia do começo e incluem o do vencimento. 
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§1º O início da contagem será o dia útil imediatamente posterior à data da ciência. 
§2º O termino de prazos sempre será em dia útil. 
Art. 53 A publicação de edital dar-se-á através da Imprensa Oficial do Município e ocorrerá uma única 
vez para cada notificação, a mesma será considerada efetivada na data de sua publicação. 
Art. 54 Na ausência de norma legal específica prevista nesta Lei Complementar e nos demais diplomas 
Federal e Estadual vigentes, o Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M., fundamentado em documentos 
técnicos reconhecidos pela comunidade científica, poderá aceitar metodologias que assegurem o 
cumprimento do disposto nesta Lei Complementar. 
Art. 55 Os inspetores sanitários do S.I.M. não poderão manter vínculo profissional, formal ou informal, 
bem como realizar qualquer atividade relacionada com estabelecimentos alvos de registro pelo Serviço 
de Inspeção Municipal, além das atribuições legais exercidas dentro da Administração Pública. 
Art. 56 O Executivo regulamentará esta Lei Complementar no que couber, no prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, a contar da data de sua publicação. 
Art. 57 As despesas decorrentes da execução dessa Lei Complementar correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 58 Para o suprimento de eventuais omissões procedimentais desta Lei Complementar, aplica-se o 
procedimento estabelecido na Lei Complementar nº 588/2019. 
Art. 59 A Chefia de Departamento do Serviço de Inspeção Municipal será exclusiva ao servidor com 
formação em medicina veterinária. 
Art. 60 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no art. 
150, III, alíneas b e c; da Constituição Federal de 1988, aplicando-se supletivamente, no que couber, o 
Código Tributário Municipal. 
Art. 61 Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 7.473, de 11 de 
junho de 1999. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 24 de setembro de 2020. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e 
local de costume e, pela Imprensa Local. 
 

 

TABELA I, a que se refere o §1º do Artigo 17 desta Lei: 
 
I – Taxa de Registro de Estabelecimento 
 a) Matadouros-frigoríficos; matadouros, matadouros de pequenos e médios 

animais; matadouros de aves, e atividades correlatas;  20 UFM 

 b) Charqueadas; fábrica de conservas, fábrica de produtos suínos, fábrica de 
produtos gordurosos, entrepostos de carnes e derivados, fábrica de produtos 
não comestíveis, entrepostos frigoríficos, e atividades correlatas; 

10 UFM 

 c) Granjas leiteiras, estábulos leiteiros, usinas de beneficiamento, fábrica de 
laticínios, entrepostos usinas, entrepostos de laticínios, postos de refrigeração, 
postos de coagulação, e atividades correlatas; 

10 UFM 

 d) Entrepostos de pescados, fábrica de conserva de pescado e atividades 
correlatas; 10 UFM 

 e) Entrepostos de ovos, fábrica de conserva de ovos, e atividades correlatas; 06 UFM 
 f) Estabelecimentos de beneficiamento do mel e derivados, e atividades 

correlatas; 06 UFM 

II – Taxa de Registro de Produto 02 UFM 
III – Taxa de Renovação do Registro de Estabelecimento 

 a) Matadouros-frigoríficos; matadouros, matadouros de pequenos e médios 
animais, matadouros de aves e atividades correlatas; 10 UFM 

 
b) Charqueadas; fábrica de conservas, fábrica de produtos suínos, fábrica de 
produtos gordurosos, entrepostos de carnes e derivados, fábrica de produtos 
não comestíveis, entrepostos frigoríficos e atividades correlatas; 

05 UFM 

 
c) Granjas leiteiras, estábulos leiteiros, usinas de beneficiamento, fábrica de 
laticínios, entrepostos usinas, entrepostos de laticínios, postos de refrigeração, 
postos de coagulação e atividades correlatas; 

05 UFM 

 d) Entrepostos de pescados, fábrica de conserva de pescado, e atividades 
correlatas; 05 UFM 

 e) Entrepostos de ovos, fábrica de conserva de ovos e atividades correlatas; 03 UFM 

 f) Estabelecimentos de beneficiamento do mel e derivados, e atividades 
correlatas; 03 UFM 

IV – Taxa de Análise para Ampliação e Remodelação de Estabelecimento 

 a) Matadouros-frigoríficos; matadouros, matadouros de pequenos e médios 
animais, matadouros de aves e atividades correlatas; 07 UFM 

 
b) Charqueadas; fábrica de conservas, fábrica de produtos suínos, fábrica de 
produtos gordurosos, entrepostos de carnes e derivados, fábrica de produtos 
não comestíveis, entrepostos frigoríficos e atividades correlatas; 

03 UFM 

 
c) Granjas leiteiras, estábulos leiteiros, usinas de beneficiamento, fábrica de 
laticínios, entrepostos usinas, entrepostos de laticínios, postos de refrigeração, 
postos de coagulação e atividades correlatas; 

03 UFM 

 d) Entrepostos de pescados, fábrica de conserva de pescado e atividades 
correlatas; 03 UFM 

 e) Entrepostos de ovos, fábrica de conserva de ovos e atividades correlatas; 02 UFM 

 f) Estabelecimentos de beneficiamento do mel e derivados, e atividades 
correlatas; 02 UFM 
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EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1027771-27.2018.8.26.0576
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Posturas Municipais
Requerente: SEMAE-SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO

RIO PRETO
Requerido: Eduardo Miyamoto

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1027771-27.2018.8.26.0576

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) EDUARDO MIYAMOTO, Brasileiro, RG 17.621.471 9, CPF
056.423.588-12, com endereço à Rua Tomaz de Carvalho, 120, Vila Gasbarro, CEP 15055-140,
São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de SEMAE-SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, alegando em síntese: a existência de lacres de segurança rompidos no cavalete que
abriga o hidrômetro, bem como condenação do autor a providenciar a instalação de caixa padrão e
pagamento de multa. 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, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São José do Rio Preto, aos 22 de novembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o 
pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse 
público. 
# CREDOR Nº 388695 – Engescav Engenharia e Construções Eireli 
Valor: R$ 242.734,72 
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços essenciais desta autarquia. 
Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local. 
São José do Rio Preto, 29 de setembro de 2020. João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / 
Nicanor Batista Junior – Superintendente 
EXTRATO DE PORTARIA    SeMAE     n° 065 – 29.09.2020 
RESOLVE:  
Art. 1º - HOMOLOGAR o processo de avaliação  referente ao período de estágio probatório dos servidores 
constantes no inciso abaixo e, tendo em vista a aprovação deste, DECLARÁ-LOS  estáveis no SERVIÇO 
PÚBLICO MUNICIPAL, nos termos do disposto no artigo 41, caput, da Constituição Federal, combinado 
com o parágrafo único, do art. 4º, da Lei Complementar nº 266, de 06 de outubro de 2008.I – Os  servidores 
abaixo relacionados são declarados estáveis a partir do dia 01/10/2020. 

 
 
 
 
 

Art . 2º -  Esta   portaria    entra   em vigor na data de sua  publicação. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. - São José do Rio Preto, 29.09. 2020 
NICANOR BATISTA JUNIOR - Superintendente do SeMAE 
S. J. Rio Preto 29.09.2020 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE. 

 
Matrícula  

 
SERVIDOR 

 
CARGO 

1022 Sergio Roberto Guimaraes Agente de Saneamento III 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000340289 02173/19 12 KD CURSOS E DIAGNÓSTICO LTDA 
EPP 

CADASTRO / LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO INICIAL 

2019000398612 01346/05 DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 

2020000057830 02264/15 IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2018000415347 02543/18 LEONARDO FIORILLI ASSUNÇÃO CADASTRO / LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO INICIAL 

2020000084289 00646/20 LEONARDO FIORILLI ASSUNÇÃO CADASTRO / LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO INICIAL 

2019000432108 01598/09 LUCIANA CORREA CRUZ 
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 

2019000428087 00250/99 LUIZ EDUARDO POE MARQUES 
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 

2020000054101 01730/18 MAMA IMAGEM LTDA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2020000199464 01301/10 
MASTER HOSPITALAR DISTRIBUIÇÃO 

E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

 

2020000199452 00993/09 
MASTER HOSPITALAR DISTRIBUIÇÃO 

E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

 

2020000060854 01962/08 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2019000343111 01962/08 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - 

RESPONSABILIDADE LEGAL 

2020000060866 02068/08 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2019000343117 02068/08 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - 

RESPONSABILIDADE LEGAL 

2020000060873 00618/05 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2019000343120 00618/05 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - 

RESPONSABILIDADE LEGAL 

2019000428478 01550/07 NADIA SARY SUETAKE 
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 

20200000149534 02347/18 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES 
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 

2019000432382 01007/09 O A DE FREITAS & A C DE FREITAS 
ESTACIONAMENTO LTDA ME 

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 

2020000166066 02218/17 RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA ME RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2019000430016 01564/07 SÔNIA APARECIDA AGOSTINHO 
PEREIRA 

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 
  

 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000426733 02077/18 ADRIANA DE FÁTIMA SOUSA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2019000426726 02077/18 ADRIANA DE FÁTIMA SOUSA 
ALTERAÇÃO DE DADOS 

CADASTRAIS - ASSUNÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

2019000426705 02077/18 ADRIANA DE FÁTIMA SOUSA 
ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - BAIXA DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

2019000311600 02027/19 CENTRO TERAPÊUTICO RAIO DE LUZ CADASTRO / LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO INICIAL 

202000025059 00120/20 JOÃO ANTONIO DOSUALDO CADASTRO / LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO INICIAL 

2019000117340 01962/08 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - AMPLIAÇÃO/ 

REDUÇÃO DE: ATIVIDADE/ CLASSE 
E OU CATEGORIA DE PRODUTOS 

2019000117359 02068/08 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - AMPLIAÇÃO/ 

REDUÇÃO DE: ATIVIDADE/ CLASSE 
E OU CATEGORIA DE PRODUTOS 

2019000117374 00618/05 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - AMPLIAÇÃO/ 

REDUÇÃO DE: ATIVIDADE/ CLASSE 
E OU CATEGORIA DE PRODUTOS 

 
EDITAL DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000015730 00061/20 DIO MADONA SORVETES LTDA EPP LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1910 

 
       São José do Rio Preto, 30 de Setembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

EMCOP

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO A 
REVOGAÇAO DO PROCESSO LICITATORIO 24/2020 NA 
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 21/2020 QUE SE-
RIA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020, PARA 
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA IMEDIATA 
DA LISTA CMED, POR MOTIVO DE NAO DISPONIBILIZA-
ÇAO DO REFERIDO EDITAL. JOAO CARLOS FERNANDES 
- PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 28 DE SETEM-
BRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020, NA SEDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA 
REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 26/2020 NA MO-
DALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA 03/2020, DO TIPO 
MAIOR PREÇO, PARA CONCESSÃO DO USO DE BEM 
PUBLICO, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITA-
ÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, 
ww.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO CARLOS FERNANDES 
- PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 29 DE SETEM-
BRO DE 2020.

EXTRATO DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
34/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados 
aos diversos setores da administração, tais como adminis-
tração, social, casa lar e saúde.
CONTRATANTE: Município de Monte Aprazível - SP
CONTRATADO: CCF NUTRI EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
22.516.278/0001-59, localizada na Avenida Heitor Luca-
to, nº 735, Jd do Cedro, no município de Cedral-SP, CEP 
15895-000 a empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.528.442/0001-
17, localizada na Rua Wilk Ferreira de Souza, nº 251, Dis-
trito Industrial, no município de São José do Rio Preto-SP, 
CEP 15035-510 a empresa ZANIN SUPERMERCADO 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 51.431.483/0001-82, localiza-
da na Rua Brasil, nº 275,  centro, no município de Monte 
Aprazível-SP, CEP 15150-000.
VALOR: R$704.798,53 (Setecentos e quatro mil setecen-
tos e noventa e oito reais e cinqüenta e três centavos)
VIGENCIA: Esta Ata entra em vigor na data de 15/09/2020 
com vigência para 15/09/2021.
Prefeitura Municipal de Monte Aprazível, 15 de Setembro 
de 2020.
Marcio Luiz Miguel - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
Marcio Eduardo Rodrigues – Equipe de Apoio
Moacir Cavalero Junior – Equipe de Apoio
(Portaria 62/2019)

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados 
aos diversos setores da administração, tais como adminis-
tração, social, casa lar e saúde.
Face ao constante dos autos do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 50/2020, REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2020, PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° 73/2020, confi rmo a Homo-
logação do pregoeiro para vencedora as empresas CCF 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
30 de setembro de 2020

NUTRI EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.516.278/0001-59, 
localizada na Avenida Heitor Lucato, nº 735, Jd do Cedro, 
no município de Cedral-SP, CEP 15895-000, que venceu o 
item 61, no valor unitário de R$24,44 (Vinte e quatro reais 
e quarenta e quatro centavos), e total de R$4.154,80 
(Quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta 
centavos), item 62, no valor unitário de R$31,26 (Trinta e 
um reais e vinte e seis centavos), e total de R$8.440,20 
(Oito mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte centavos), 
item 63, no valor unitário de R$32,00 (Trinta e dois reais), 
e total de R$5.440,00 (Cinco mil, quatrocentos e quarenta 
reais), item 64, no valor unitário de R$18,50 (Dezoito reais 
e cinquenta centavos), e total de R$3.145,00 (Três mil, 
cento e quarenta e cinco reais), item 65, no valor unitário 
de R$26,30 (Vinte e seis reais e trinta centavos), e total de 
R$4.471,00 (Quatro mil, quatrocentos e setenta e um 
reais), item 66, no valor unitário de R$28,90 (Vinte e oito 
reais e noventa centavos), e total de R$4.913,00 (Quatro 
mil, novecentos e treze reais), item 67, no valor unitário de 
R$26,40 (Vinte e seis reais e quarenta centavos), e total 
de R$3.168,00 (Três mil, cento e sessenta e oito reais), 
item 68, no valor unitário de R$30,30 (Trinta reais e trinta 
centavos), e total de R$3.636,00 (Três mil, seiscentos e 
trinta e seis reais), item 69, no valor unitário de R$25,99 
(Vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), e total de 
R$53.279,50 (Cinquenta e três mil, duzentos e setenta e 
nove reais e cinquenta centavos),  item 70, no valor 
unitário de R$25,10 (Vinte e cinco reais e dez centavos), e 
total de R$4.267,00 (Quatro mil, duzentos e sessenta e 
sete reais), item 92, no valor unitário de R$7,30 (Sete reais 
e trinta centavos), e total de R$949,00 (Novecentos e 
quarenta e nove reais), perfazendo o total desse propo-
nente em R$95.863,50 (Noventa e cinco mil, oitocentos e 
sessenta e três reais e cinquenta centavos),  NUTRICIO-
NALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 08.528.442/0001-17, localizada na Rua Wilk 
Ferreira de Souza, nº 251, Distrito Industrial, no município 
de São José do Rio Preto-SP, CEP 15035-510, que 
venceu o item 10, no valor unitário de R$9,78 (Nove reais 
e setenta e oito centavos), e total de R$59.169,00 (Cin-
quenta e nove mil, cento e sessenta e nove reais), item 27, 
no valor unitário de R$1,64 (Hum real e sessenta e quatro 
centavos), e total de R$180,40 (Cento e oitenta reais e 
quarenta centavos), item 30, no valor unitário de R$2,20 
(Dois reais e vinte centavos), e total de R$264,00 (Duzen-
tos e sessenta e quatro reais), item 37, no valor unitário de 
R$7,20  (Sete reais e vinte centavos), e total de 
R$3.600,00 (Três mil e seiscentos reais), item 54, no valor 
unitário de R$4,80 (Quatro reais e oitenta centavos), e 
total de R$28.800,00 (Vinte e oiro mil e oitocentos reais), 
item 147, no valor unitário de R$1,00 (Hum real), e total de 
R$6.000,00 (Seis mil reais reais), item 168, no valor 
unitário de R$3,60 (Três reais e sessenta centavos), e total 
de R$19.800,00 (Dezenove mil e oitocentos reais), item 
182, no valor unitário de R$1,89 (Hum real e oitenta e 
nove centavos), e total de R$11.434,50 (Onze mil, quatro-
centos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), item 
184, no valor unitário de R$1,89 (Hum real e oitenta e 
nove centavos), e total de R$11.434,50 (Onze mil, quatro-
centos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), item 
264, no valor unitário de R$0,78 (Setenta e oito centavos), 
e total de R$4.680,00 (Quatro mil, seiscentos e oitenta 
reais), perfazendo o total desse proponente em 
R$145.362,40 (Cento e quarenta e cinco mil, trezentos e 
sessenta e dois reais e quarenta centavos), a empresa 
ZANIN SUPERMERCADO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
51.431.483/0001-82, localizada na Rua Brasil, nº 275,  
centro, no município de Monte Aprazível-SP, CEP 15150-
000,  que venceu o item 1, no valor unitário de R$4,67 
(Quatro reais e sessenta e sete centavos), e total de 
R$140,10 (Cento e quarenta reais e dez centavos), item 2, 
no valor unitário de R$4,69 (Quatro reais e sessenta e 
nove centavos), e total de R$1.172,50 (Hum mil, cento e 
setenta e dois reais e cinquenta centavos), item 3, no valor 
unitário de R$3,36 (Três reais e trinta e seis centavos), e 
total de R$67,20 (Sessenta e sete reais e vinte centavos), 
item 4, no valor unitário de R$3,17 (Três reais e dezessete 
centavos), e total de R$110,95 (Cento e dez reais e 
noventa e cinco centavos), item 5, no valor unitário de 
R$2,93 (Dois reais e noventa e três centavos), e total de 
R$410,20 (Quatrocentos e dez reais e vinte centavos),  
item 6, no valor unitário de R$15,94 (Quinze reais e 
noventa e quatro centavos), e total de R$1.912,80 (Hum 
mil, novecentos e doze reais e oitenta centavos), item 7, 
no valor unitário de R$14,49 (Quatorze reais e quarenta e 
nove centavos), e total de R$1.738,80 (Hum mil, setecen-
tos e trinta e oito reais e oitenta centavos), item 8, no valor 
unitário de R$3,57 (Três reais e cinquenta e sete centa-
vos), e total de R$35,70 (Trinta e cinco reais e setenta 
centavos), item 9, no valor unitário de R$2,21 (Dois reais e 
vinte e um centavos), e total de R$2.895,10 (Dois mil, 
oitocentos e noventa e cinco reais e dez centavos), item 
11, no valor unitário de R$2,04 (Dois reais e quatro centa-
vos), e total de R$306,00 (Trezentos e seis reais), item 12, 
no valor unitário de R$14,49 (Quatorze reais e quarenta e 
nove centavos), e total de R$86,94 (Oitenta e seis reais e 
noventa e quatro centavos), item 13, no valor unitário de 
R$5,69 (Cinco reais e sessenta e nove centavos), e total 
de R$682,80 (Seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta 
centavos), item 14, no valor unitário de R$1,22 (Hum real 
e vinte e dois centavos), e total de R$488,00 (Quatrocen-
tos e oitenta e oito reais), item 15, no valor unitário de 
R$3,00 (Três reais), e total de R$6.000,00 (Seis mil reais), 
item 16, no valor unitário de R$5,30 (Cinco reais e trinta 
centavos), e total de R$10.600,00 (Dez mil e seiscentos 
reais), item 17, no valor unitário de R$3,79 (Três reais e 
setenta e nove centavos), e total de R$454,80 (Quatrocen-
tos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), item 18, 
no valor unitário de R$4,28 (Quatro reais e vinte e oito 
centavos), e total de R$513,60 (Quinhentos e treze reais e 
sessenta centavos), item 19, no valor unitário de R$3,80 
(Três reais e oitenta centavos), e total de R$456,00 
(Quatrocentos e cinquenta e seis reais), item 20, no valor 
unitário de R$6,00 (Seis reais), e total de R$210,00 
(Duzentos e dez reais), item 21, no valor unitário de 
R$32,00 (Trinta e dois reais), e total de R$1.920,00 (Hum 
mil, novecentos e vinte reais), item 21, no valor unitário de 
R$32,00 (Trinta e dois reais), e total de R$1.920,00 (CHum 
mil, novecentos e vinte reais), item 22, no valor unitário de 
R$22,11 (Vinte e dois reais e onze centavos), e total de 
R$1.547,70 (Hum mil, quinhentos e quarenta e sete reais 
e setenta centavos), item 23, no valor unitário de R$3,98 
(Três reais e noventa e oito centavos), e total de R$517,40 
(Quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos), item 

24, no valor unitário de R$19,24 (Dezenove reais e cinte e 
quatro centavos), e total de R$192,40 (Cento e noventa e 
dois reais e quarenta centavos), item 25 no valor unitário 
de R$9,85 (Nove reais e oitenta e cinco centavos), e total 
de R$591,00 (Quinhentos e noventa e um reais), item 28, 
no valor unitário de R$5,55 (Cinco reais e cinquenta e 
cinco centavos), e total de R$444,00 (Quatrocentos e 
quarenta e quatro centavos), item 31, no valor unitário de 
R$14,72 (Quatorze reais e setenta e dois centavos), e total 
de R$1.324,80 (Hum mil, trezentos e vinte e quatro reais e 
oitenta centavos), item 32, no valor unitário de R$10,90 
(Dez reais e noventa centavos), e total de R$654,00 
(Seiscentos e cinquenta e quatro reais), item 33, no valor 
unitário de R$7,02 (Sete reais e dois centavos), e total de 
R$1.263,60 (Hum mil, duzentos e sessenta e três reais e 
sessenta centavos), item 34, no valor unitário de R$9,59 ( 
Nove reais e cinquenta e nove centavos), e total de 
R$1.918,00 (Hum mil, novecentos e dezoito reais), item 
35, no valor unitário de R$3,02 (Três reais e dois centa-
vos), e total de R$3.473,00 (Três mil, quatrocentos e 
setenta e três reais), item 36, no valor unitário de R$4,32 
(Quatro reais e trinta e dois centavos), e total de R$43,20 
(Quarenta e três reais e vinte centavos), item 39, no valor 
unitário de R$2,84 (Dois reais e oitenta e quatro centavos), 
e total de R$511,20 (Quinhentos e onze reais e vinte 
centavos), item 40, no valor unitário de R$3,98 (Três reais 
e noventa e oito centavos), e total de R$875,60 (Oitocen-
tos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), item 41, 
no valor unitário de R$2,65 (Dois reais e sessenta e cinco 
centavos), e total de R$238,50 (Duzentos e trinta e oito 
reais e cinquenta centavos), item 42, no valor unitário de 
R$2,99 (Dois reais e noventa e nove centavos), e total de 
R$269,10 (Duzentos e sessenta e nove reais e dez centa-
vos), item 43, no valor unitário de R$1,77 (Hum real e 
setenta e sete centavos), e total de R$53,10 (Cinquenta e 
três reais e dez centavos), item 44, no valor unitário de 
R$2,30 (Dois reais e trinta centavos), e total de 
R$12.650,00 (Doze mil, seiscentos e cinquenta reais), item 
45, no valor unitário de R$2,30 (Dois reais e trinta centa-
vos), e total de R$14.950,00 (Quatorze mil, novecentos e 
cinquenta reais), item 46, no valor unitário de R$3,94 (Três 
reais e noventa e quatro centavos), e total de R$591,00 
(Quinhentos e noventa e um reais), item 47, no valor 
unitário de R$1,16 (Hum real e dezesseis centavos), e 
total de R$464,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro 
reais), item 48, no valor unitário de R$1,58 (Hum real e 
cinquenta e oito centavos), e total de R$474,00 (Quatro-
centos e setenta e quatro reais), item 49, no valor unitário 
de R$4,80 (Quatro reais e oitenta centavos), e total de 
R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta reais), item 
50, no valor unitário de R$13,63 (Treze reais e sessenta e 
três centavos), e total de R$2.044,50 (Dois mil, quarenta e 
quatro reais e cinquenta centavos), item 51, no valor 
unitário de R$31,40 (Trinta e um real e quarenta centa-
vos), e total de R$12.560,00 (Doze mil, quinhentos e 
sessenta reais), item 52, no valor unitário de R$31,40 
(Trinta e um reais e quarenta centavos), e total de 
R$12.560,00 (Doze mil, quinhentos e sessenta reais), item 
53, no valor unitário de R$5,19 (Cinco reais e dezenove 
centavos), e total de R$570,90 (Quinhentos e setenta reais 
e noventa centavos), item 55, no valor unitário de R$8,30 
(Oito reais e trinta centavos), e total de R$7.055,00 (Sete 
mil e cinquenta e cinco reais), item 56, no valor unitário de 
R$2,34 (Dois reais e trinta e quatro centavos), e total de 
R$234,00 (Duzentos e trinta e quatro reais), item 57, no 
valor unitário de R$2,84 (Dois reais e oitenta e quatro 
centavos), e total de R$284,00 (Duzentos e oitenta e 
quatro reais), item 58, no valor unitário de R$3,00 (Três 
reais), e total de R$210,00 (Duzentos e dez reais), item 
59, no valor unitário de R$27,00 (Vinte e sete reais), e total 
de R$5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos  reais), item 60, 
no valor unitário de R$30,50 (Trinta reais e cinquenta 
centavos), e total de R$7.625,00 (Sete mil, seiscentos e 
vinte e cinco reais), item 71, no valor unitário de R$20,00 
(Vinte reais), e total de R$4.000,00 (Quatro mil  reais), item 
72, no valor unitário de R$26,10 (Vinte e seis reais e dez 
centavos), e total de R$2.871,00 (Dois mil, oitocentos e 
setenta e um reais), item 73, no valor unitário de R$24,00 
(Vinte e quatro reais), e total de R$1.440,00 (Hum mil, 
quatrocentos e quarenta reais), item 74, no valor unitário 
de R$5,57 (Cinco reais e cinquenta e sete centavos), e 
total de R$1.392,50 (Hum mil, trezentos e noventa e dois 
reais e cinquenta centavos), item 75, no valor unitário de 
R$2,93 (Dois reais e noventa e três centavos), e total de 
R$527,40 (Quinhentos e vinte e sete reais e quarenta 
centavos), item 76, no valor unitário de R$3,67 (Três reais 
e sessenta e sete centavos), e total de R$293,60 (Duzen-
tos e noventa e três  reais e sessenta centavos), item 77, 
no valor unitário de R$4,57 (Quatro reais e cinquenta e 
sete centavos), e total de R$594,10 (Quinhentos e noventa 
e quatro reais e dez centavos), item 78, no valor unitário 
de R$5,51 (Cinco reais e cinquenta e um centavos), e total 
de R$826,50 (Oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta 
centavos), item 79, no valor unitário de R$30,97 (Trinta 
reais e noventa e sete centavos), e total de R$3.097,00 
(Três mil, noventa e sete reais), item 80, no valor unitário 
de R$13,22 (Treze reais e vinte e dois centavos), e total de 
R$1.718,60 (Hum mil, setecentos e dezoito reais e ses-
senta centavos), item 81, no valor unitário de R$31,72 
(Trinta e um reais e setenta e dois centavos), e total de 
R$3.172,00 (Três mil, cento e setenta e dois reais), item 
82, no valor unitário de R$33,46 (Trinta e três reais e 
quarenta e seis centavos), e total de R$1.003,80 (Hum mil, 
três reais e oitenta centavos), item 83, no valor unitário de 
R$13,69 (Treze reais e sessenta e nove centavos), e total 
de R$821,40 (Oitocentos e vinte e um reais e quarenta 
centavos), item 84, no valor unitário de R$4,11 (Quatro 
reais e onze centavos), e total de R$328,80 (Trezentos e 
vinte e oito reais e oitenta centavos), item 85, no valor 
unitário de R$3,18 (Três reais e dezoito centavos), e total 
de R$238,50 (Duzentos e trinta e oito reais e cinquenta 
centavos), item 86, no valor unitário de R$3,43 (Três reais 
e quarenta e três centavos), e total de R$205,80 (Duzen-
tos e cinco reais e oitenta centavos), item 87, no valor 
unitário de R$9,06 (Nove reais e seis centavos), e total de 
R$1.993,20 (Hum mil, novecentos e noventa e três reais e 
vinte centavos), item 88, no valor unitário de R$13,72 
(Treze reais e setenta e dois centavos), e total de 
R$2.332,40 (Dois mil, trezentos e trinta e dois reais e 
quarenta centavos), item 89, no valor unitário de R$6,45 
(Seis reais e quarenta e cinco centavos), e total de 
R$258,00 (Duzentos e cinquenta e oito reais), item 90, no 
valor unitário de R$9,55 (Nove reais e cinquenta e cinco 
centavos), e total de R$1.623,50 (Hum mil, seiscentos e 

vinte e três reais e cinquenta centavos), item 91, no valor 
unitário de R$7,40 (Sete reais e quarenta centavos), e 
total de R$962,00 (Novecentos e sessenta e dois reais), 
item 93, no valor unitário de R$8,50 (Oito reais e cinquen-
ta centavos), e total de R$7.055,00 (Sete mil e cinquenta e 
cinco reais), item 94, no valor unitário de R$17,90 (Dezes-
sete reais e noventa centavos), e total de R$2.685,00 
(Dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), item 95, no 
valor unitário de R$4,50 (Quatro reais e cinquenta centa-
vos), e total de R$765,00 (Setecentos e sessenta e cinco 
reais), item 96, no valor unitário de R$4,18 (Quatro reais e 
dezoito centavos), e total de R$501,60 (Quinhentos e um 
reais e sessenta centavos), item 97, no valor unitário de 
R$2,90 (Dois reais e noventa centavos), e total de 
R$87,00 (Oitenta e sete reais), item 98, no valor unitário 
de R$4,80 (Quatro reais e oitenta centavos), e total de 
R$336,00 (Trezentos e trinta e seis reais), item 99, no 
valor unitário de R$2,64 (Dois reais e sessenta e quatro 
centavos), e total de R$924,00 (Novecentos e vinte e 
quatro reais), item 100, no valor unitário de R$2,76 (Dois 
reais e setenta e seis centavos), e total de R$469,20 
(Quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), 
item 101, no valor unitário de R$4,38 (Quatro reais e trinta 
e oito centavos), e total de R$744,60 (Setecentos e 
quarenta e quatro reais e sessenta centavos), item 102, no 
valor unitário de R$9,90 (Nove reais e noventa centavos), 
e total de R$1.683,00 (Hum mil seiscentos e oitenta e três 
reais), item 103, no valor unitário de R$13,90 (treze reais e 
noventa centavos), e total de R$2.363,00 (Dois mil trezen-
tos e sessenta e três reais), item 104, no valor unitário de 
R$8,77 (Oito reais e setenta e sete centavos), e total de 
R$877,00 (Oitocentos e setenta e sete reais), item 105, no 
valor unitário de R$3,89 (Três reais e oitenta e nove 
centavos), e total de R$389,00 (Trezentos e oitenta e nove 
reais), item 106, no valor unitário de R$13,46 (Treze reais 
e quarenta e seis centavos), e total de R$673,00 (Seiscen-
tos e setenta e três reais), item 107, no valor unitário de 
R$7,46 (Sete reais e quarenta e seis centavos), e total de 
R$820,60 (Oitocentos e vinte reais e sessenta centavos), 
item 108, no valor unitário de R$8,50 (Oito reais e cin-
quenta centavos), e total de R$935,00 (Novecentos e 
trinta e cinco reais), item 109, no valor unitário de R$1,12 
(Hum real e doze centavos), e total de R$2.240,00 (Dois 
mil duzentos e quarenta reais), item 110, no valor unitário 
de R$14,77 (Quatorze reais e setenta e sete centavos), e 
total de R$3.692,50 (Três mil seiscentos e noventa e dois 
reais e cinquenta centavos), item 111, no valor unitário de 
R$10,03 (Dez reais e tres centavos), e total de R$501,50 
(Quinhentos e um reais e cinquenta centavos), item 112, 
no valor unitário de R$19,33 (Dezenove reais e trinta e 
três centavos), e total de R$966,50 (Novecentos e sessen-
ta e seis reais e cinquenta centavos), item 113, no valor 
unitário de R$16,90 (Dezesseis reais e noventa centavos), 
e total de R$845,00 (Oitocentos e quarenta e cinco reais), 
item 115, no valor unitário de R$17,24 (dezessete reais e 
vinte e quatro centavos), e total de R$862,00 (Oitocentos 
e sessenta e dois reais), item 116, no valor unitário de 
R$10,44 (Dez reais quarenta e quatro centavos), e total de 
R$522,00 (Quinhentos e vinte e dois reais), item 117, no 
valor unitário de R$9,36 (Nove reais e trinta e seis centa-
vos), e total de R$1.123,20 (Hum mil cento e vinte e três 
reais e vinte centavos), item 118, no valor unitário de 
R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos), e total de 
R$125,00 (Cento e vinte e cinco reais), item 119, no valor 
unitário de R$2,30 (Dois reais e trinta centavos), e total de 
R$287,50 (Duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta 
centavos), item 120, no valor unitário de R$5,00 (Cinco 
reais), e total de R$625,00 (Seiscentos e vinte e cinco 
reais), item 121, no valor unitário de R$4,80 (Quatro reais 
e oitenta centavos), e total de R$600,00 (Seiscentos  
reais), item 122, no valor unitário de R$3,06 (Três reais e 
seis centavos), e total de R$91,80 (Noventa e um reais e 
oitenta centavos), item 123, no valor unitário de R$2,96 
(dois reais e noventa e seis centavos), e total de R$162,80 
(Cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos), item 
124, no valor unitário de R$3,96 (Três reais e noventa e 
seis centavos), e total de R$501,60 (Quinhentos e um 
reais e sessenta centavos), item 125, no valor unitário de 
R$2,40 (Dois reais e quarenta centavos), e total de 
R$264,00 (Duzentos e sessenta e quatro reais), item 126, 
no valor unitário de R$11,19 (Onze reais e dezenove 
centavos), e total de R$1.230,90 (Hum mil duzentos e 
trinta reais e noventa centavos), item 127, no valor unitário 
de R$4,38 (Quatro reais e trinta e oito centavos), e total de 
R$481,80 (Quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta 
centavos), item 128, no valor unitário de R$3,38 (Três 
reais e trinta e oito centavos), e total de R$101,40 (Cento 
e um reais e quarenta centavos), item 129, no valor 
unitário de R$2,04 (Dois reais e quatro centavos), e total 
de R$15.300,00 (Quinze mil e trezentos reais),item 130, 
no valor unitário de R$2,84 (Dois reais e oitenta e quatro 
centavos), e total de R$198,80 (cento e noventa e oito 
reais e oitenta centavos), item 132, no valor unitário de 
R$11,90 (onze reais e noventa centavos), e total de 
R$74.137,00 (setenta e quatro mil cento e trinta e sete 
reais), item 133, no valor unitário de R$7,14 (sete reais e 
quatorze centavos), e total de R$642,60 (Seiscentos e 
quarenta e dois reais e sessenta centavos), item 134, no 
valor unitário de R$7,80 (sete reais e oitenta centavos), e 
total de R$624,00 (Seiscentos e vinte e quatro reais), item 
136, no valor unitário de R$12,00 (Doze reais), e total de 
R$720,00 (Setecentos e vinte reais), item 137, no valor 
unitário de R$16,00 (Dezesseis reais), e total de 
R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), item 138, no valor 
unitário de R$3,80 (Três reais e oitenta centavos), e total 
de R$342,00 (Trezentos e quarenta e dois reais), item 
139, no valor unitário de R$7,06 (Sete reais e seis centa-
vos), e total de R$353,00 (Trezentos e cinquenta e três 
reais), item 140, no valor unitário de R$38,74 (Trinta e oito 
reais e setenta e quatro centavos), e total de R$5.036,20 
(Cinco mil e trinta e seis reais e vinte centavos), item 141, 
no valor unitário de R$34,43 (Trinta e quatro reais e 
quarenta e três centavos), e total de R$4.475,90 (Quatro 
mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa centa-
vos), item 142, no valor unitário de R$34,43 (Trinta e 
quatro reais e quarenta e três centavos), e total de 
R$4.475,90 (Quatro mil quatrocentos e setenta e cinco 
reais e noventa centavos), item 143, no valor unitário de 
R$34,43 (Trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), 
e total de R$4.475,90 (Quatro mil quatrocentos e setenta e 
cinco reais e noventa centavos), item 145, no valor unitário 
de R$34,43 (Trinta e quatro reais e quarenta e três centa-
vos), e total de R$4.475,90 (quatro mil quatrocentos e 
setenta e cinco reais e noventa centavos),item 146, no 
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valor unitário de R$6,82 (Seis reais e oitenta e dois 
centavos), e total de R$818,40 (Oitocentos e dezoito reais 
e quarenta centavos), item 148, no valor unitário de 
R$3,56 (Três reais e cinquenta e seis centavos), e total de 
R$3.844,80 (Três mil oitocentos e quarenta e quatro reais 
e oitenta centavos), item 149, no valor unitário de R$0,93 
(Noventa e três centavos), e total de R$139,50 (Cento e 
trinta e nove reais e cinquenta centavos), item 150, no 
valor unitário de R$4,51 (Quatro reais e cinquenta e um 
centavos), e total de R$180,40 (Cento e oitenta reais e 
quarenta centavos), item 151, no valor unitário de R$13,32 
(Treze reais e trinta e dois centavos), e total de R$133,20 
(Cento e trinta e três reais e vinte centavos),item 153, no 
valor unitário de R$3,48 (Três reais e quarenta e oito 
centavos), e total de R$174,00 (Cento e setenta e quatro 
reais), item 154, no valor unitário de R$12,13 (Doze reais 
e treze centavos), e total de R$1.091,70 (Hum mil noventa 
e um reais e setenta centavos), item 155, no valor unitário 
de R$1,85 (Hum real e oitenta e cinco centavos), e total 
de R$740,00 (Setecentos e quarenta reais), item 156 no 
valor unitário de R$6,86 (Seis reais e oitenta e seis 
centavos), e total de R$343,00 (Trezentos e quarenta e 
três reais), item 157, no valor unitário de R$4,43 (Quatro 
reais e quarenta e três centavos), e total de R$221,50 
(Duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), item 
158, no valor unitário de R$3,99 (Três reais e noventa e 
nove centavos), e total de R$319,20 (Trezentos e dezeno-
ve reais e vinte centavos), item 159, no valor unitário de 
R$7,90 (sete reais e noventa centavos), e total de 
R$395,00 (Trezentos e noventa e cinco reais), item 160, 
no valor unitário de R$9,20 (Nove reais), e total de 
R$552,00 (Quinhentos e cinquenta e dois reais), item 161, 
no valor unitário de R$4,75 (Quatro reais e setenta e cinco 
centavos), e total de R$95,00 (Noventa e cinco reais), item 
162, no valor unitário de R$3,50 (Três reais e cinquenta 
centavos), e total de R$2.275,00 (Dois mil duzentos e 
setenta e cinco reais), item 163, no valor unitário de 
R$1,89 (Hum real e oitenta e nove centavos), e total de 
R$189,00 (Cento e oitenta e nove reais), item 164, no 
valor unitário de R$4,21 (Quatro reais e vinte e um centa-
vos), e total de R$1.263,00 (Hum mil duzentos e sessenta 
e três reais), item 165, no valor unitário de R$4,21 (Quatro 
reais e vinte e um centavos), e total de R$1.263,00 (Hum 
mil duzentos e sessenta e três reais), item 166, no valor 
unitário de R$11,03 (Onze reais e três centavos), e total 
de R$2.206,00 (Dois mil duzentos e seis reais), item 167, 
no valor unitário de R$5,22 (Cinco reais e vinte e dois 
centavos), e total de R$417,60 (Quatrocentos e dezessete 
reais e sessenta centavos), item 169, no valor unitário de 
R$10,49 (Dez reais e quarenta e nove centavos), e total 
de R$1.258,80 (Hum mil reais duzentos e cinquenta e oito 
reais e oitenta centavos), item 170, no valor unitário de 
R$3,87 (Três reais e oitenta e sete centavos), e total de 
R$270,90 (Duzentos e setenta reais e noventa centavos), 
item 171, no valor unitário de R$15,60 (Quinze reais e 
sessenta centavos), e total de R$1.716,00 (Hum mil 
setecentos e dezesseis reais),  item 172, no valor unitário 
de R$4,21 (Quatro reais e vinte e um centavos), e total de 
R$1.263,00 (Hum mil, duzentos e sessenta e três reais), 
item 173, no valor unitário de R$2,64 (Dois reais e sessen-
ta e quatro centavos), e total de R$290,40 (Duzentos e 
noventa reais e quarenta centavos), item 166, no valor 
unitário de R$11,03 (Onze reais e três centavos), e total 
de R$2.206,00 (Dois mil, duzentos e seis reais), item 167, 
no valor unitário de R$5,22 (Cinco reais e vinte e dois 
centavos), e total de R$417,60 (Quatrocentos e dezessete 
reais e sessenta centavos), item 169, no valor unitário de 
R$10,49 (Dez reais e quarenta e nove centavos), e total 
de R$1.258,80 (Hum mil duzentos e cinquenta e oito reais 
e oitenta centavos), item 170, no valor unitário de R$3,87 
(Três reais e oitenta e sete centavos), e total de R$270,90 
(Duzentos e setenta reais e noventa centavos), item 171, 
no valor unitário de R$15,60 (Quinze reais e sessenta 
centavos), e total de R$1.716,00 (Hum mil, setecentos e 
dezesseis  reais), item 172, no valor unitário de R$11,75 
(Onze reais e setenta e cinco centavos), e total de 
R$1.175,00 (Hum mil, cento e setenta e cinco reais), item 
174, no valor unitário de R$20,94 (Vinte reais e noventa e 
quatro centavos), e total de R$1.675,20 (Hum mil, seis-
centos e setenta e cinco reais e vinte centavos), item 176, 
no valor unitário de R$2,45 (Dois reais e quarenta e cinco 
centavos), e total de R$49,00 (Quarenta e nove reais), 
item 177, no valor unitário de R$7,52 (Sete reais e cin-
quenta e dois centavos), e total de R$1.278,40 (Hum mil, 
duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), item 
178, no valor unitário de R$2,25 (Dois reais e vinte e cinco 
centavos), e total de R$337,50 (Trezentos e trinta e sete 
reais e cinquenta centavos), item 179, no valor unitário de 
R$4,02 (Quatro reais e dois centavos), e total de 
R$603,00 (Seiscentos e três reais), item 180, no valor 
unitário de R$2,25 (Dois reais e vinte e cinco centavos), e 
total de R$337,50 (Trezentos e trinta e sete reais e cin-
quenta centavos), item 181, no valor unitário de R$3,19 
(Três reais e dezenove centavos), e total de R$510,40 
(Quinhentos e dez reais e quarenta centavos), item 183, 
no valor unitário de R$4,32 (Quatro reais e trinta e dois 
centavos), e total de R$648,00 (Seiscentos e quarenta e 
oito reais), item 185, no valor unitário de R$3,19 (Três 
reais e dezenove centavos), e total de R$478,50 (Quatro-
centos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), item 
186, no valor unitário de R$1,53 (Hum real e cinquenta e 
três centavos), e total de R$153,00 (Cento e cinquenta e 
três reais), item 187, no valor unitário de R$3,92 (Três 
reais e noventa e dois centavos), e total de R$392,00 (Tre-
zentos e noventa e dois reais), item 188, no valor unitário 
de R$2,31 (Dois reais e trinta er um centavos), e total de 
R$300,03 (Trezentos reais e três centavos), item 189, no 
valor unitário de R$4,46 (Quatro reais e quarenta e seis 
centavos), e total de R$1.115,00 (Hum mil, cento e quinze 
reais), item 190, no valor unitário de R$3,92 (Três reais e 
noventa e dois centavos), e total de R$627,20 (Seiscentos 
e vinte e  sete reais e vinte centavos), item 191, no valor 
unitário de R$6,41 (Seis reais e quarenta e um centavos), 
e total de R$1.666,60 (Hum mil, seiscentos e sessenta e 
seis reais e sessenta centavos), item 192, no valor unitário 
de R$2,14 (Dois reais e quatorze centavos), e total de 
R$181,90 (Cento e oitenta e um reais e noventa centa-
vos), item 193, no valor unitário de R$3,80 (Três reais e 
oitenta centavos), e total de R$1.520,00 (Hum mil, qui-
nhentos e vinte reais), item 194, no valor unitário de 
R$4,61 (Quatro reais e sessenta e um centavos), e total 
de R$414,90 (Quatrocentos e quatorze reais e noventa 
centavos), item 195, no valor unitário de R$5,91(Cinco 
reais e noventa e um centavos), e total de R$1.182,00 

(Hum mil, cento e oitenta e dois reais), item 196, no valor 
unitário de R$5,72 (Cinco reais e setenta e dois centavos), 
e total de R$858,00 (Oitocentos e cinquenta e oito reais), 
item 197, no valor unitário de R$1,69 (Hum real e sessenta 
e nove centavos), e total de R$726,70 (Setecentos e vinte 
e seis reais e setenta centavos), item 198, no valor unitário 
de R$4,06 (Quatro reais e seis centavos), e total de 
R$609,00 (Seiscentos e nove reais), item 199, no valor 
unitário de R$2,54 (Dois reais e cinquenta e quatro centa-
vos), e total de R$203,20 (Duzentos e três reais e vinte 
centavos), item 200, no valor unitário de R$2,77 (Dois 
reais e setenta e sete centavos), e total de R$415,50 
(Quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos), item 
201, no valor unitário de R$2,53 (Dois reais e cinquenta e 
três centavos), e total de R$1.138,50 (Hum mil, cento e 
trinta e oito  reais e cinquenta centavos), item 202, no 
valor unitário de R$2,55 (Dois reais e cinquenta e cinco 
centavos), e total de R$637,50 (Seiscentos e trinta e sete 
reais e cinquenta centavos), item 203, no valor unitário de 
R$4,20 (Quatro reais e vinte centavos), e total de 
R$840,00 (Oitocentos e quarenta reais), item 204, no valor 
unitário de R$2,84 (Dois reais e oitenta e quatro centavos), 
e total de R$255,60 (Duzentos e cinquenta e cinco reais e 
sessenta centavos), item 205, no valor unitário de R$0,92 
(Noventa e dois centavos) e total de R$6.440,00 (Seis mil, 
quatrocentos e quarenta reais), item 206, no valor unitário 
de R$3,99 (Três reais e noventa e nove centavos), e total 
de R$359,10 (Trezentos e cinquenta e nove reais e dez 
centavos), item 207, no valor unitário de R$6,24 (Seis 
reais e vinte e quatro  centavos), e total de R$561,60 
(Quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), 
item 208, no valor unitário de R$16,37 (Dezesseis reais e 
trinta e sete centavos), e total de R$2.946,60 (Dois mil, 
novecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), 
item 209, no valor unitário de R$4,81 (Quatro reais e 
oitenta e um centavos), e total de R$1.683,50 (Hum mil, 
seiscentos e oitenta e três  reais e cinquenta centavos), 
item 210, no valor unitário de R$5,88 (Cinco reais e oitenta 
e oito centavos), e total de R$323,40 (Trezentos e vinte e 
três reais e quarenta centavos), item 212, no valor unitário 
de R$4,41 (Quatro reais e quarenta e um centavos), e total 
de R$485,10 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez 
centavos), item 214, no valor unitário de R$6,29 (Seis 
reais e vinte e nove centavos), e total de R$251,60 (Du-
zentos e cinquenta a um reais e sessenta centavos), item 
215, no valor unitário de R$4,30 (Quatro reais e trinta 
centavos), e total de R$9.030,00 (Nove mil e trinta  reais), 
item 216, no valor unitário de R$1,14 (Hum real e quatorze 
centavos), e total de R$434,20 (Quatrocentos e trinta e 
quatro reais e vinte centavos), item 217, no valor unitário 
de R$14,26 (Quatorze reais e vinte e seis centavos), e 
total de R$2.139,00 (Dois mil, cento e trinta e nove reais), 
item 218, no valor unitário de R$17,89 (Dezessete reais e 
oitenta e nove centavos), e total de R$2.683,50 (Dois mil 
seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), 
item 219, no valor unitário de R$9,55 (Nove reais e cin-
quenta e cinco centavos ), e total de R$955,00 (Novecen-
tos e cinquanta e cinco reais), item 220, no valor unitário 
de R$5,49 (Cinco reais e quarenta e nove centavos), e 
total de R$2.470,50 (Dois mil quatrocentos e setenta reais 
e cinquenta centavos), item 221, no valor unitário de 
R$6,00 (Seis reais), e total de R$2.700,00 (Dois mil 
setecentos reais), item 222, no valor unitário de R$5,51 
(Cinco reais e cinquenta e um centavos), e total de 
R$1.267,30 (Mil duzentos e sessenta e sete reais e trinta 
centavos), item 223, no valor unitário de R$10,62(Dez 
reais e sessenta e dois centavos), e total de R$637,20 
(Seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos), item 
224, no valor unitário de R$3,03 (Três reais e três centa-
vos), e total de R$272,70 (Duzentos e setenta e dois reais 
e setenta centavos), item 225, no valor unitário de R$8,85 
(Oito reais e oitenta e cinco centavos), e total de R$885,00 
(Oitocentos e oitenta e cinco reais), item 226, no valor 
unitário de R$12,46 (Doze reais e quarenta e seis centa-
vos), e total de R$1.869,00 (Mil oitocentos e sessenta e 
nove reais), item 227, no valor unitário de R$25,45 (Vinte 
e cinco reais e quarenta e cinco centavos), e total de 
R$254,50 (Duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquen-
ta centavos), item 228, no valor unitário de R$5,98 (Cinco 
reais e noventa e oito centavos), e total de R$358,80 
(Trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), 
item 229, no valor unitário de R$8,80 (Oito reais e oitenta 
centavos), e total de R$220,00 (Duzentos e vinte reais), 
item 230, no valor unitário de R$11,63 (Onze reais e 
sessenta e três centavos), e total de R$639,65 (Seiscen-
tos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), 
item 231, no valor unitário de R$4,49 (Quatro reais e 
quarenta e nove centavos), e total de R$246,95 (Duzentos 
e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), item 
232, no valor unitário de R$11,63 (Onze reais e sessenta 
e três centavos), e total de R$639,65 (Seiscentos e trinta 
e nove reais e sessenta e cinco centavos), item 233, no 
valor unitário de R$11,99 (Onze reais e noventa e nove 
centavos), e total de R$839,30 (Oitocentos e trinta e nove 
reais e trinta centavos), item 234, no valor unitário de 
R$5,39 (Cinco reais e trinta e nove centavos), e total de 
R$323,40 (Trezentos e vinte e três reais e quarenta 
centavos), item 235, no valor unitário de R$3,80 (Três 
reais e oitenta centavos), e total de R$228,00 (Duzentos e 
vinte e oito reais), item 236, no valor unitário de R$2,41 
(Dois reais e quarenta e um centavos), e total de 
R$2.651,00 (Dois mil seiscentos e cinquenta e um reais), 
item 237, no valor unitário de R$4,93 (Quatro reais e 
noventa e três centavos), e total de R$345,10 (Trezentos 
e quarenta e cinco reais e dez centavos), item 238, no 
valor unitário de R$1,10 (Um real e dez centavos), e total 
de R$110,00 (Cento e dez reais), item 239, no valor 
unitário de R$7,45 (Sete reais e quarenta e cinco centa-
vos), e total de R$596,00 (Quinhentos e noventa e seis 
reais), item 240, no valor unitário de R$22,72 (Vinte e dois 
reais e setenta e dois centavos), e total de R$6.816,00 
(Seis mil oitocentos e dezesseis reais), item 240, no valor 
unitário de R$22,72 (Vinte e dois reais e setenta e dois 
centavos), e total de R$6.816,00 (Seis mil oitocentos e 
dezesseis reais), item 241, no valor unitário de R$9,81 
(Nove reais e oitenta e um centavos), e total de 
R$1.177,20 (Mil cento e setenta e sete reais e vinte 
centavos), item 242, no valor unitário de R$18,50 (Dezoito 
reais e cinquenta centavos), e total de R$925,00 (Nove-
centos e vinte e cinco reais), item 243, no valor unitário de 
R$33,72 (Trinta e três reais e setenta e dois centavos), e 
total de R$16.860,00 (Dezesseis mil oitocentos e sessen-
ta reais), item 244, no valor unitário de R$4,16 (Quatro 
reais e dezesseis centavos), e total de R$707,20 (Sete-

centos e sete reais e vinte centavos), item 245, no valor 
unitário de R$37,29 (Trinta e sete reais e vinte e nove 
centavos), e total de R$2.610,30 (Dois mil seiscentos e 
dez reais e trinta centavos), item 246, no valor unitário de 
R$5,95 (Cinco reais e noventa e cinco centavos), e total 
de R$238,00 (Duzentos e trinta e oito reais), item 247, no 
valor unitário de R$2,43 (Dois reais e quarenta e três 
centavos), e total de R$2.794,50 (Dois mil setecentos e 
noventa e quatro reais e cinquenta centavos), item 248, 
no valor unitário de R$4,26 (Quatro reais e vinte e seis 
centavos), e total de R$426,00 (Quatrocentos e vinte e 
seis reais), item 249, no valor unitário de R$4,40 (Quatro 
reais e quarenta centavos), e total de R$1.320,00 (Mil 
trezentos e vinte reais), item 250, no valor unitário de 
R$2,84 (Dois reais e oitenta e quatro centavos), e total de 
R$85,20 (Oitenta e cinco reais e vinte centavos), item 
251, no valor unitário de R$2,12 (Dois reais e doze 
centavos), e total de R$180,20 (Cento e oitenta reais e 
vinte centavos ), item 252 no valor unitário de R$4,91(-
Quatro reais e noventa e um centavos), e total de 
R$589,20 (Quinhentos e oitenta e nove reais e vinte 
centavos), item 253, no valor unitário de R$4,28 (Quatro 
reais e vinte e oito centavos), e total de R$256,80 (Duzen-
tos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), item 254, 
no valor unitário de R$3,10 (Três reais e dez centavos), e 
total de R$6.200,00 (Seis mil e duzentos reais), item 255, 
no valor unitário de R$2,20 (Dois reais e vinte centavos), 
e total de R$4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais), 
item 256, no valor unitário de R$2,27 (Dois reais e vinte e 
sete centavos), e total de R$249,70 (Duzentos e quarenta 
e nove reais e setenta centavos), item 257, no valor 
unitário de R$0,68 (Sessenta e oito centavos), e total de 
R$1.360,00(Mil trezentos e sessenta reais), item 258, no 
valor unitário de R$14,65 (Quatorze reais e sessenta e 
cinco centavos), e total de R$1.465,00 (Mil quatrocentos e 
sessenta e cinco reais), item 259, no valor unitário de 
R$15,90 (Quinze reais e noventa centavos), e total de 
R$1.590,00 (Mil quinhentos e noventa reais), item 260, no 
valor unitário de R$0,11 (Onze centavos), e total de 
R$165,00 (Centos e sessenta e cinco reais), item 261, no 
valor unitário de R$0,12 (Doze centavos), e total de 
R$180,00 (Cento e oitenta reais), item 262, no valor 
unitário de R$0,10 (Dez centavos), e total de R$150,00 
(Cento e cinquenta reais), item 263, no valor unitário de 
R$2,37 (Dois reais e trinta e sete centavos), e total de 
R$23,70 (Vinte e três reais e setenta centavos), item 265, 
no valor unitário de R$3,78 (Três reais e setenta e oito 
centavos), e total de R$1.134,00 (Mil cento e trinta e 
quatro reais), item 266, no valor unitário de R$7,42 (Sete 
reais e quarenta e dois centavos), e total de R$4.452,00 
(Quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), item 
268, no valor unitário de R$18,40 (Dezoito reais e quaren-
ta centavos), e total de R$920,00 (Novecentos e vinte 
reais), item 269, no valor unitário de R$2,84 (Dois reais e 
oitenta e quatro centavos), e total de R$312,40 (Trezentos 
e doze reais e quarenta centavos), item 270, no valor 
unitário de R$12,81 (Doze reais e oitenta e um centavos), 
e total de R$1.152,90 (Mil cento e cinquenta e dois reais e 
noventa centavos), item 271, no valor unitário de R$8,39 
(Oito reais e trinta e nove centavos), e total de R$1.090,70 
(Mil e noventa reais e setenta centavos), item 272, no 
valor unitário de R$4,55 (Quatro reais e cinquenta e cinco 
centavos), e total de R$1.820,00 (Mil oitocentos e vinte 
reais), item 273, no valor unitário de R$15,63 (Quinze 
reais e sessenta e três centavos), e total de R$1.563,00 
(Mil quinhentos e sessenta e três reais), item 274, no valor 
unitário de R$12,49 (Doze reais e quarenta e nove centa-
vos), e total de R$499,60 (Quatrocentos e noventa e nove 
reais e sessenta centavos), item 275, no valor unitário de 
R$3,33 (Três reais e trinta e três centavos), e total de 
R$183,15 (Cento e oitenta e três reais e quinze centavos), 
item 276, no valor unitário de R$2,86 (Dois reais e oitenta 
e seis centavos), e total de R$157,30 (Cento e cinquenta 
e sete reais e trinta centavos), item 277, no valor unitário 
de R$3,53 (Três reais e cinquenta e três centavos), e total 
de R$194,15 (Cento e noventa e quatro reais e quinze 
centavos), item 278, no valor unitário de R$2,74 (Dois 
reais e setenta e quatro centavos), e total de R$150,70 
(Cento e cinquenta reais e setenta centavos), item 279, no 
valor unitário de R$2,48 (Dois reais e quarenta e oito 
centavos), e total de R$136,40 (Cento e trinta e seis reais 
e quarenta centavos), item 280, no valor unitário de 
R$3,93 (Três reais e noventa e três centavos), e total de 
R$216,15 (Duzentos e dezesseis reais e quinze centavos 
), item 281, no valor unitário de R$4,03 (Quatro reais e 
três centavos), e total de R$725,40 (Setecentos e vinte e 
cinco reais e quarenta centavos), item 282, no valor 
unitário de R$12,05 (Doze reais e cinco centavos), e total 
de R$1.928,00 (Mil novecentos e vinte e oito reais), item 
283, no valor unitário de R$4,01 (Quatro reais e um 
centavo), e total de R$120,30 (Cento e vinte reais e trinta 
centavos), item 284, no valor unitário de R$6,00 (Seis 
reais), e total de R$180,00 (Cento e oitenta reais), item 
285, no valor unitário de R$6,03 (Seis reais e três centa-
vos), e total de R$180,90 (Cento e oitenta reais e noventa 
centavos), item 286, no valor unitário de R$10,17 (Dez 
reais e dezessete centavos), e total de R$1.017,00 (Mil 
reais e dezessete centavos), item 287, no valor unitário de 
R$7,26 (Sete reais e vinte e seis centavos), e total de 
R$653,40 (Seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta 
centavos),item 288, no valor unitário de R$1,862 (um real 
oitocentos e sessenta e dois centavos), e total de 
R$223,44 (Duzentos e vinte e três reais e quarenta e 
quatro centavos), item 289, no valor unitário de R$10,11 
(Dez reais e onze centavos), e total de R$202,20 (Duzen-
tos e dois reais e vinte centavos), perfazendo o total deste 
proponente em R$463.572,63 (Quatrocentos e sessenta e 
três mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e 
três centavos) .
O valor global desta licitação é de R$704.798,53 (Sete-
centos e quatro mil setecentos e noventa e oito reais e 
cinqüenta e três centavos) e HOMOLOGO o procedimen-
to.
Monte Aprazível, 15 de Setembro de 2020.

MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal 

Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Marcio Eduardo Rodrigues – Equipe de Apoio

Moacir Cavalero Junior – Equipe de Apoio
(Portaria 62/2019)
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Editais de
PROCLAMAS

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.

FILIPE GERALDO DA SILVA e LARISSA OLIVEIRA BOLDINO. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos oito (08) de setembro de um mil novecentos e noventa e três 
(1993), com vinte  e sete (27) anos de idade, vendedor, solteiro, filho de BALSIMAGNO DA SILVA e de dona 
RUTH IZABEL ROCHA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  
vinte e sete (27) de maio de um mil novecentos e noventa e seis (1996), com vinte  e quatro (24) anos de idade, 
recepcionista, solteira, filha de REINALDO ROBERTO MARTINS BOLDINO e de dona CLAUDINEIA 
OLIVEIRA.

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, vinte e nove (29) de setembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

ADRIANO DE LUCCA e LUANA PEIXOTO DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, vendedor externo, solteiro, nas-
cido em São Miguel do Oeste, SC, no dia 28 de setembro de 
1985, fi lho de JOSÉ ADÃO DE LUCCA e de LEONICE MA-
RIA COPROSKI DE LUCCA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
vendedora externa, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 15 de agosto de 1986, fi lha de DAGOBER-
TO PEIXOTO DA SILVA e de IRIS APARECIDA DA SILVA. 

LUIS GUSTAVO DE JESUS BRITO e NAIARA MARTINS 
NOGUEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, sol-
teiro, nascido em Mauá, SP, no dia 13 de outubro de 1992, 
fi lho de SILVIO CESAR DE BRITO e de PATRICIA VALERIA 
DE JESUS BRITO. Ela, de nacionalidade brasileira, gestora 
de contas, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 19 de setembro de 1990, fi lha de JOSÉ RENATO 
MARTINS NOGUEIRA e de SILVANA REGINA AMERICO. 

ANDRÉ LUIZ RAMOS MELLOTE e CRISTIANE DE SOU-
ZA SANTANA. Ele, de nacionalidade brasileira, arquiteto, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 
de outubro de 1990, fi lho de Luiz Carlos Mellote e de Maria 
Rosa Ramos. Ela, de nacionalidade brasileira, bancária, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de 
março de 1994, fi lha de Jesus Pires Santana e de Aparecida 
Costa de Souza Santana. 

TIAGO FELIPE DA MATTA e LARISSA GABRIELA DE 
LIMA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, reparador, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 
de junho de 2003, fi lho de ANDERSON RODRIGUES DA 
SILVA MATTA e de ALICE REGINA CHAVES MATTA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, telemarketing, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de outubro de 2003, 
fi lha de FÁBIO ROGÉRIO DA SILVA SOUSA e de LILIAN DE 
FREITAS LIMA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei. 

São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. FERNANDO ZANETTI SERON e JENIFFER CRIS-
TINA DOS SANTOS, sendo ELE residente e domiciliado no 
2º Subdistrito desta cidade, fi lho de LUCIANO JOSÉ SERON 
e de DENISE MARIA ZANETTI e ELA fi lha de CESAR RO-
BERTO PEREIRA DOS SANTOS e de KEULI APARECIDA 
DOS SANTOS PEREIRA;

2. JEFERSON LUCIANO LOPES RODRIGUES GAR-
CIA e CRIS ISLANE DE CARVALHO SANTANA, sendo 
ELE fi lho de MARIO RODRIGUES GARCIA e de ISABEL 
CRISTINA LOPES GARCIA e ELA residente e domiciliada 
no 2º Subdistrito desta cidade, fi lha de ADALICIO NICOLAU 
SANTANA e de CRISTIANE DE CARVALHO SANTANA;

3. DANILO XAVIER RAIMUNDO e NAYRA FERNAN-
DA MANFRÉ BRITO, sendo ELE fi lho de NEILSON JOSÉ 
RAIMUNDO e de DANIELA REGINA XAVIER RAIMUNDO 
e ELA fi lha de JAYME LUÍS BRITO e de SIRLENE DOS 
ANJOS MANFRÉ BRITO;

4. ROGÉRIO SAVANINI e MARIA OLÍVIA CALDEIRA, 
sendo ELE fi lho de PEDRO SAVANINI e de MARIA GHE-
NOV SAVANINI e ELA fi lha de HELIO CALDEIRA DA SILVA 
e de ELIANE PEREIRA LIMA DA SILVA; brasileiros, residen-
tes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 29/09/2020.
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