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Divulgação

MP é a favor de impedir aulas em 
escolas sem alvará dos bombeiros

PEDIDO DE LIMINAR

O promotor Claudio Santos 
de Moraes se manifestou fa-
vorável a tentativa da Atem de 
impedir a retomada de aulas 
presenciais em escolas sem 
o Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB). “O Mi-
nistério Público do Estado de 
São Paulo se manifesta pela 
concessão parcial da medida 
liminar requerida, para que, 
caso determinada a volta pre-
sencial das aulas na rede mu-
nicipal, não sejam utilizados 
prédios que não contem com 
análise estrutural e com o Al-
vará do Corpo de Bombeiros”, 
despachou o promotor. Pág.A3

INSANIDADE 
Marceneiro joga 

três litros de cola 
de sapateiro na 
esposa após ela 

descobrir traição; 
acusado foi preso 

pela GCM e mulher 
encaminhada á 

Santa Casa. 
Pag.A4

Hospitais aplicam 2ª dose
Hospitais do complexo Funfarme começam aplicar a segunda 
dose da Coronavac em seus colaboradores.                  Pág.A5

Detentos voltam para CPP 
com maconha no estômago

Dois detentos que cum-
prem pena no CPP – Centro 
de Progressão Penitenciária de 
Rio Preto - e realizam traba-
lhos externos fora da unidade 

prisional ao retornarem foram 
flagrados com 370 gramas de 
maconha no estômago. Eles 
estão internados no HB sob 
escolta policial.   Pág.A4

Site falso captura senha do 
Pix e cliente perde R$ 2 mil

A faxineira clicou no link da 
mensagem e foi direcionada a 
um site que segundo ela era 
semelhante ao da sua agência 
bancária onde tem conta pou-

pança, Caixa Econômica Federal. 
Em seguida alguns dados foram 
solicitados como a senha e assi-
natura digital. Ela forneceu e de-
pois foi vítima de golpe. Pàg.A4

A suspensão ocorreu após 
a Secretaria de Educação ina-
bilitar um das empresas que 
através de seu departamento 
jurídico apontou irregularida-
des na fase de habilitação. Em 
nota, a Prefeitura de Rio Preto 
informou que 109 escolas 
estão com os alvarás vigentes. 
Outros 40 prédios estão em 
licitação para a regularização. 
A Educação informa ainda que 
não recebeu a manifestação 
do MP,  porém, as aulas no 
município estão sendo realiza-
das de maneira remota e não 
presenciais.    Pág.A3

Janeiro tem saldo positivo na 
abertura de novas empresas

SAÚDE PUXOU
Arquivo DHOJE

Portal da 
Transparência 
traz lista dos 
vacinados

Está disponibilizada a lista 
de vacinados no municipio 
contra Covid-19. A informação 
foi revelada pela vereadora Ka-
rina Caroline (Republicanos). 
Segundo ela, a lista será atu-
alizada através do Sitema 
Vacivida, disponibilizado pelo 
Governo do Estado. A vereado-
ra encaminhou requerimento 
solicitando a divulgação no site 
no dia 2 de fevereiro. Pág.A5

Pág. A3

Oferecer cargo para 
obter voto é praxe 

na campanha 
para vereador

Impasse trava verba do 
Banco do Povo a lojistas
Secretaria Estadual de De-

senvolvimento Econômico, 
responsável por autorizar ou 
não a linha de crédito para 
negativados informou por nota 

que “essa demanda ainda está 
em estudo e avaliação pela 
área técnica e nos próximos 
dias esperamos ter algum po-
sicionamento”.     Pág.A2

Câmara aprova 
três projetos 
na sessão

Os vereadores aprovaram 
três projetos de Lei na 3ª 
sessão ordinária do ano. Um 
deles o projeto que autoriza a 
apreensão de veículos estacio-
nados em vias públicas durante 
serviço de recapeamento e pa-
vimentação asfáltica. Pág.A3

Prefeitura 
suspende licitação 

após inabilitar 
empresa

Pág. A2
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JUCE3SP

Setor da saúde puxa e janeiro registra 
saldo positivo na abertura de empresas

Depois de fechar o ano de 
2020 com um aumento de 
9,1% na abertura de novas 
empresas, São José do Rio 
Preto voltou a ter um saldo 
líquido positivo no início deste 
mês de janeiro. Segundo dados 
Junta Comercial do Estado de 
São Paulo (Jucesp), o município 
registrou a abertura de 337 ne-
gócios e 143 baixas, tendo um 
saldo 194 novos CNPJs.

Destes números quanto às 
constituições, apontados por 
tipo jurídico, 275 foram Socie-
dades Limitadas, 43 Empre-
sários Individuais e 19 EIRELIs 
(Empresa Individual de Res-
ponsabilidade Limitada). Nas 
baixas, 67 Empresários Indivi-
duais, 66 Sociedades Limitadas 
e 10 EIRELIs. Em comparação 
com o mês de janeiro de 2020 
houve uma redução de 4%, já 
que o saldo naquele período foi 

de 202 novos negócios, tendo 
344 aberturas e 142 encerra-
mentos.

O setor da saúde é um dos 
que mais segue demandando a 
criação de CNPJs no município. 
A empresa Rissi Contabilidade 
Médica, de Rio Preto, informou 
que registrou um aumento de 
83%, com 793 aberturas em 
2020 (o equivalente a 19% de 
todos novos negócios abertos) 
contra 432 em 2019.

“A maioria dos nossos clien-
tes são médicos recém-forma-
dos que precisam do CNPJ para 
prestar serviços ou até mesmo 
para abrir a própria clínica. A 
área da saúde sempre foi muito 
próspera para a criação de no-
vos negócios e isso se manteve 
durante a pandemia”, afirmou 
Rafael Groto, gestor societário 
do escritório Rissi.

No país - O Ministério da 
Economia divulgou na última 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Jucesp registra saldo 
positivo na abertura 
de empresas em ja-
neiro; setor da saúde 
puxa investimentos

semana que o número de 
empresas abertas cresceu em 
6% em 2020, número inferior 
a média rio-pretense. Foram 
abertas 3.359.750 empresas 
no país e fechadas 1.044.696, 
o que deixou um saldo positivo 
de 2,3 milhões de empreendi-
mentos ativos.

No total, o país fechou 2020 
com 19.907.733 empresas 
ativas, o que representa cresci-
mento de 3,2% em relação ao 
segundo quadrimestre (maio a 
agosto) de 2020. São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro 
são os estados que têm mais 
empresas ativas, com quase 
50%.

Arquivo DHOJE

RIO PRETOBANCO DO POVO

Sesi abre inscrições 
para cursos de teatro

O Sesi de São José do Rio 
Preto está com inscrições aber-
tas para os cursos semestral e 
anual de iniciação teatro, am-
bos gratuitos e ofertados pelo 
Núcleo de Artes Cênicas (NAC) 
do SESI-SP. As inscrições online 
vão até o dia 19 de fevereiro. 
Já as inscrições presenciais 
poderão ser realizadas de 22 
a 26 de fevereiro na Secretaria 
Única da Unidade.

O curso semestral é voltado 
para alunos a partir de 8 anos, 
que queiram entrar em contato 
com o universo do teatro. Ele 
tem carga horária de 30h, com 
um encontro semanal ao longo 
do semestre.

Já o curso anual é destinado 
a jovens e adultos com mais 
de 18 anos, que queiram se 
aprimorar no estudo das artes 
cênicas. O diferencial aqui é 
participar do processo de mon-
tagem teatral e apresentar um 
espetáculo no projeto Cena 
Libre ao final do curso. Também 
conhecida como Módulo Ence-
nação, esta modalidade tem 
carga horária de 200h, com 
duas aulas semanais nas terças 
e quintas-feiras das 19h às 
22h. Os interessados vão pas-
sar por um processo seletivo.

Este ano, devido à pande-
mia de Coronavírus, as aulas 
serão realizadas de forma on-
line ou híbrida, a depender da 

classificação do Plano São 
Paulo em que a unidade estiver 
inserida.

Os NACs realizam ativi-
dades gratuitas de formação 
artística, visando melhorar a 
qualidade de vida dos partici-
pantes e estimular processos 
de aprendizagem teatral por 
meio da prática e da experi-
mentação cênica. As aulas 
estão previstas para iniciarem 
no início de março.

Serviço:

Núcleo de Artes Cênicas do 
SESI-SP 2021

Cursos semestrais
Inscrições on-line: de 8 a 

19 de fevereiro
Turma 8 a 10 anos – terças-

-feiras das 17h às 19h
Turma 11 a 12 anos – ter-

ças-feiras 13h30 às 15h30
Turma 13 a 15 anos – quar-

tas-feiras 10h às 12h

Curso Anual ou Módulo 
Encenação

Inscrições on-line: de 8 a 
26 de fevereiro

Inscrições presenciais na 
Secretaria Única da Unidade: 
de 22 a 26 de fevereiro

Avenida: Duque de Caxias, 
nº 4.656 – Bairro: Vila Elvira

E-mai l :  sus j r iopreto@
sesisp.org.br /  Telefone: 
(17)3221-8601 / WhatsApp: 
(17) 99679-8858

Da REDAÇÃO

Divulgação

Impasse para liberação de empréstimos 
para lojistas do Shopping Azul continua

A reunião aconteceu na 
manhã desta terça (9) e tinha 
como objetivo definir se as 
linhas de créditos disponibi-
lizadas através do Banco do 
Povo também valeriam para os 
lojistas que estão com o nome 
negativado.

No entanto, de acordo com 
o Presidente da AVA (Associa-
ção dos Vendedores Autôno-
mos), João Willian, o impasse 
continua. “Hoje não tivemos 
resposta nenhuma. Eles dis-
seram que estão aguardando 
uma ATA do Governo do Esta-

do que ainda não enviaram”, 
explica.

Muitos lojistas tentaram 
fazer o empréstimo que foi 
disponibilizado através do 
Banco do Povo, mas não con-
seguiram devido à negativação 
do nome. Foi liberado R$15 
mil para CPF e R$21 mil para 
CNPJ.

Entramos em contato com 
a Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Econômico, 
responsável por autorizar ou 
não a linha de crédito para ne-
gativados e eles responderam 
por nota que “essa demanda 
ainda está em estudo e ava-

liação pela área técnica e nos 
próximos dias esperamos ter 
algum posicionamento”.

Willian tem esperança de 
que a reunião de quarta-fei-
ra (10) seja mais produtiva. 
“Creio que teremos muitas 
respostas na reunião de quar-
ta, com a Secretaria de Obras 
com o cronograma de onde 
nós vamos trabalhar, no caso 
a Praça em frente o Terminal 
Urbano”, comenta.

Andressa ZAFALON 

MIRASSOL RIO PRETO

Divulgação

Lojistas do Shopping 
Azul têm nova 
reunião hoje com a 
prefeitura

Restaurante Popular 
já atende a R$ 1

O Restaurante Popular, 
conhecido por servir almoços 
completos, com direito a um 
copo de suco e uma sobre-
mesa pelo valor de R$ 1,00, 
já está funcionando desde o 
dia 1 de fevereiro no Recinto 
Municipal Leopoldo Gottardi, 
no bairro Nossa Senhora Apa-
recida, em Mirassol.

A nova empresa - que ven-
ceu o processo licitatório, com 
o valor total de R$ 335.730,00 
- tem a responsabilidade de 
fornecer durante um ano cerca 
de 57 mil refeições.

“A prioridade de atendimen-
to são os usuários do Sistema 
Único de Assistência Social 
(SUAS), encaminhados pelo 
Departamento Municipal de 
Ação Social (DMAS), sendo 
que o valor da refeição é de 
apenas R$ 1”, afirmou o dire-
tor do DMAS, Éder Luiz Pavan 
Pinhabel.

Devido à pandemia do 
Coronavírus, o Restaurante 
Popular entrega as refeições 
em porções para viagem. O 
atendimento, que conta com a 
presença de uma nutricionista, 

é de segunda a sexta-feira, das 
10h30 às 12h30.

Serviço: 

Restaurante Popular
Dias de funcionamento: de 

segunda a sexta-feira
Horário de atendimento: das 

10h30 às 12h30
Endereço: Recinto Munici-

pal Leopoldo Gottardi, situado 
na Rua Adolfo Cândido de 
Souza, nº 142, bairro Nossa Srª 
Aparecida, em Mirassol.

Da REDAÇÃO

PAT passa atender só 
com agendamento

O PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) atende 
pedidos de seguro-desem-
prego, carteira de trabalho e 
Previdência Social, além de 
cadastros para vagas de em-
pregos e consultas das vagas 
disponíveis.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, definiu 
o funcionamento dos Postos 
de acordo com as fases do 
Plano SP.

As cidades que estiverem 
na fase vermelha, não terão 
atendimento presencial para 
nenhum serviço. Já as cidades 

que estiverem na fase laranja, 
poderão optar pelo compareci-
mento presencial ou pelo aten-
dimento on-line. Nestes casos 
os PAT’s vão abrir de segunda 
a sexta, para o atendimento 
presencial que só será feito 
mediante agendamento prévio.

Em 2020 foram mais de 12 
mil atendimentos e em janeiro 
de 2021 mais de mil atendi-
mentos. Vale ressaltar que em 
Rio Preto o serviço mais procu-
rado é o seguro-desemprego.

Serviço - Pra agendar seu 
atendimento no PAT, bas-
ta acessar o link: http://pat.
agendasp.sp.gov.br/eagenda.
web/PAT

Andressa ZAFALON 

Divulgação

Divulgação

PAT passa atender só com agendamento
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É de praxe
Os candidatos que disputam cadeiras no Legislativo também 

fazem promessas para ganhar votos. Isso é de praxe! A oferta 
de emprego talvez foi a mais almejada pelo eleitor no último 
processo eleitoral por causa do momento caótico enfrentado 
pelo País. Um vídeo que circula na rede social envolve o vereador 
Júlio Donizete (PSD, foto) – que não quis se manifestar – de ter 
oferecido cargo para um cabo eleitoral. Quando o candidato é 
eleito, o cabo eleitoral passa a cobrar a vaga e aí que surge a 
discórdia. Cada vereador tem direito a três cargos na Câmara. 
Como o cobertor é curto, a saída é pedir para o Executivo en-
caixar o aliado, nem se for numa empresa que presta serviço 
terceirizado ao município. Aí inicia a segunda encrenca! Se o 
governo não atende a reivindicação, o vereador começa a fazer 
pressão e se o cargo não for liberado, a oposição passa a ser 
sistemática. Se não souber jogar o jogo, é um mandato só.

Discórdia
Edinho Araújo (MDB), 

que acabou de assumir o 
seu quarto mandato como 
prefeito de Rio Preto, parece 
que não vai ter refresco até 
as próximas eleições muni-
cipais. Para a oposição, já 
é o momento de começar a 
comer pelas beiradas para 
tentar colher os frutos em 
2024. Tanto é que o grupo, 
liderado pelo presidente do 
Republicanos, Diego Pola-
chini, começa a entrar na 
seara do grupo do prefeito 
com o objetivo de marcar 
território na área do adver-
sário. Como o grupo está 
disperso, o terreno é fértil 
para plantar a discórdia.

Consciência
O secretário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho, que também 

é presidente do Patriota, informou que abriu mão de receber a 
vacina contra a civid-19, na etapa destinada aos profissionais 
da área da saúde. Por ser dentista, Ramalho disse que recebeu 
um e-mail do Conselho Regional de Odontologia (CRO-SP) in-
formando que ele tinha o direito. O secretário explicou que em 
respeito aos profissionais da linha de frente, não aceitou tomar 
o imunizante porque não está atuando na sua profissão, a fim 
de exercer o cargo de secretário. “Eu vou aguardar a minha vez”, 
disse. Ramalho, portanto, se comportou como cidadão que pensa 
no coletivo, principalmente naqueles que se expõem no dia a 
dia para tratar os infectados. Enquanto isso, “fura-filas” fazem 
de tudo para estender o braço curto para receber o imunizante.

Apática
Quem acompanha a po-

lítica local de perto percebe 
que a chamada base do 
prefeito Edinho, no Legis-
lativo, continua apática. 
“Até faz cara de paisagem”, 
ressaltou um analista, que 
pediu para não declinar 
seu nome. Os comentários 
ácidos sobram até para os 
vereadores do MDB, partido 
do prefeito. Por ser experien-
te e com uma boa retórica, 
o mais visado é o vereador 
Jean Charles. Na opinião do 
analista, o emedebista, por 
enquanto, não moveu uma 
palha com o objetivo de 
apontar um norte para unir 
os ‘soldados’ aliados.

Robusto
A meta é criar um grupo 

robusto para quando chegar 
o próximo processo eleitoral 
emplacar Helena Reis para 
prefeita.  Afinal, a republica-
na obteve uma boa votação 
nas últimas eleições e o gru-
po pretende manter a futura 
candidata em evidência para 
disputar uma cadeira na 
Assembleia Legislativa, no 
ano que vem, e, posterior-
mente, tentar pela segunda 
vez o cargo de prefeita. 
Agora, tudo vai depender das 
ações do prefeito de plantão 
Edinho Araújo, que também 
tem interesse em fazer o 
seu sucessor. Quem seria o 
escolhido?

Tropa
O secretário de Governo, 

Jair Moretti, tem evitado a 
falar do desarrancho que se 
encontra a base na Câmara. 
Responsável pelas tratativas 
com a base governista e até 
mesmo com a oposição, 
Moretti conhece o terreno 
que pisa e se o movimento 
continuar se agravando, 
como disse um vereador 
alinhado ao governo, o mo-
rubixaba vai ser obrigado a 
convocar os companheiros 
para a luta que vem por aí. 
Antes, porém, o secretário 
Moretti terá que reorganizar 
a ‘tropa’ para entrar unida 
na seara do adversário, sem 
sofrer baixas.

Precoce
Diante do quadro que se 

vislumbra, a oposição ao 
governo Edinho não estaria 
se organizando precoce-
mente? Se não souber jogar 
o jogo, sim! Pelo que se 
observa, Diego Polachini, 
Helena Reis e outros peixes 
miúdos se unem ao vereador 
João Paulo Rillo (PSOL) para 
fortalecer o grupo. Sensível 
por não ter obtido o apoio 
do partido para disputar 
o cargo de presidente da 
Câmara, Pedro Roberto Go-
mes (Patriota) também foi 
atraído pelo canto da sereia 
e as críticas ao governo se 
avolumam. Afinal, atuar na 
oposição seria melhor?

Preço do gás
Projeto que tramita na 

Câmara Federal cria uma 
tarifa social para o gás, 
benefício que permitirá às 
famílias de baixa renda 
adquirir o botijão de gás de 
cozinha de 13 kg por R$ 
35, preço de refinaria. A 
proposta define como bene-
ficiários as famílias inscritas 
no cadastro único de pro-
gramas sociais do governo 
federal (CadÚnico), com 
renda familiar per capita 
igual ou inferior a 0,5 salário 
mínimo. O valor do gás e de 
outros produtos básicos tem 
assustado os consumidores. 
Em Rio Preto, custa em tor-
no de R$ 90.

MP é contra início das 
aulas em prédios sem 
alvará dos bombeiros

O promotor Claudio San-
tos de Moraes se manifestou 
favorável a tentativa da Atem 
de impedir a retomada de 
aulas presenciais em esco-
las sem o Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros (AVCB).

“O Ministério Público 
do Estado de São Paulo se 
manifesta pela concessão 
parcial da medida liminar re-
querida, para que, caso de-
terminada a volta presencial 
das aulas na rede municipal, 
não sejam utilizados prédios 
que não contem com análise 
estrutural e com o Alvará do 
Corpo de Bombeiros, visan-
do assegurar a segurança de 
todos”, diz o documento pro-
tocolado na Justiça no inicio 
da tarde desta terça-feira.

Segundo o represen-
tante do Ministério Público 
mesmo com a administra-
ção municipal informando 
que aulas serão apenas 
através da internet, que 
decreto que regulamenta o 
tema teria dupla interpreta-
ção, prevendo a realização 
de “atividades presenciais, 
conforme necessidade, res-
peitando as normas legais 
e sanitárias impostas pela 

Covid-19, bem como even-
tuais decisões judiciais sobre 
o tema”.

Decreto abre a possibi-
lidade para a realização de 
aulas presenciais caso haja 
necessidade, e, nos termos 
narrados pelo próprio reque-
rido (prefeitura), há prédios 
escolares municipais sem 
Alvará do Corpo de Bom-
beiros, o que pode colocar 

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br

CÂMARA

Sessão tem três projetos aprovados

Os vereadores da Câma-
ra de Rio Preto aprovaram 
três projetos de Lei e duas 
resoluções durante a 3ª 
sessão ordinária do ano. Os 
parlamentares aprovaram em 
primeira discussão os proje-
tos do vereador Paulo Pauléra 
que permite a parada de ve-
ículos do transporte público 
ao longo do trajeto, mesmo 
que fora de pontos regula-
mentados nos loteamentos 
de chácaras do município, 
assim como, o projeto que 
autoriza a apreensão de ve-
ículos estacionados em vias 
públicas durante serviço de 
recapeamento e pavimen-
tação asfáltica, neste último 
os vereadores Robson Ricci 
(Republicanos), Renato Pupo 
(PSDB), Jean Charles (MDB) 
e João Paulo Rillo (PSOL) 
destacaram a necessidade 
de emendas para esclarecer 
alguns pontos não estabele-
cidos pela proposta.

Foi aprovado também em 

primeira discussão projeto 
da vereadora Karina Caroline 
(Republicanos) que declara 
de Utilidade Pública Municipal 
a Associação Bem Comum 
(A.B.C), entidade fundada em 
2005, e que trabalha ofere-
cendo processos educativos, 
tendo como objetivo o desen-
volvimento humano e integral 
das pessoas.

Os dois projetos de Reso-
lução, o primeiro, de Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) que 
permite a participação remota 
durante o uso da Tribuna Livre 
quando o convidado não pu-
der comparecer ao Plenário 
e o outro, de Jean Charles 
Serbeto (MDB), que deter-
mina que o orçamento anual 
do município seja analisado 
em sessão exclusiva também 
foram aprovados. Os demais 
itens da Ordem do Dia foram 
adiados a pedido dos verea-
dores.

O vereador João Paulo Rillo 
retirou o requerimento de 
convocação do secretário de 
Transito, Amaury Hernandes 
antes que o documento fosse 

Thiago PASSOS

PEDIDO DE LIMINAR

em risco a vida de alunos 
e professores”, descreve o 
promotor.

Nem mesmo a justificati-
va da Procuradoria Geral do 
Municipio (PGM) relatando 
a administração municipal 
está providenciando a regu-
larização dos das escolas foi 
suficiente para convencer o 
representante do Parquet. 
“Nesse sentido, em que 

apreciado pelos parlamenta-
res para explicar a liberação 
de carros, motos e caminhões 
no calçadão. “Nós temos que 
aceitar que a administração 

Sessão da Câmara ontem aprovou três projetos

MP quer que escolas sem alvará dos bombeiros não recebam alunos no retorno ás aulas

pese o Município informar 
que está providenciando a 
regularização de todos os 
prédios escolares, não se 
pode admitir que, sendo 
necessária a realização de 
aulas presenciais, confor-
me autorizado pelo Decreto 
Municipal, as aulas possam 
ocorrer em prédios que não 
possuem Alvará do Corpo de 
Bombeiros”, relatou.

Divulgação

municipal suspendeu o trân-
sito de veiculos no Calçadão, 
então nesse sentido estou 
retirando por hora o pedido de 
convocação”, afirmou.

Thiago PASSOS

Prefeitura suspende licitação para adequação

A prefeitura suspendeu 
nesta terça-feira a licitação 
para regularização de Auto 
de Vistoria do Corpo de Bom-
beiros (AVCB) em 40 equi-
pamentos públicos, muitos 
deles escolas municipais. A 
Tomada de Preços 33/2020 
foi iniciada em novembro 
do ano passado, e previa a 
contratação de empreitada 
de mão de obra com forne-
cimento de materiais e equi-
pamentos para execução dos 
serviços de adequação do sis-
tema de prevenção e combate 
a incêndios em 40 unidades 
escolares. O valor estimado 
para a contratação é de R$ 
1,5 milhão e as propostas 
financeiras deveriam ter sido 
divulgadas no último dia 8.

A suspensão ocorreu após 

a Secretaria de Educação 
inabilitar a empresa Alex Hen-
rique Cruz Eireli que através de 
seu departamento jurídico que 
apontou irregularidades na 
fase de habilitação, inclusive 
que seu concorrente não teria 
apresentado a documentação 
exigida, porém teria sido habi-
litada no certame por técnicos 
da pasta.

“Não se pode a admi-
nistração escolher uma das 
empresas participantes dentre 
aquelas que que participaram 
do certame sendo que a Extin 
Seg não possuem os requisi-
tos exigidos no Edital”, diz o 
documento apresentado pela 
empresa.

A empresa alega que teria 
sido inabilitada mesmo tendo 
prestado diversos serviços 
similares ao município nos 
últimos anos. “A empresa 

Alex Henrique Cruz Eireli EPP, 
fez nesta mesma Prefeitura 
vários serviços que seguem em 
anexo e não foram acervados 
mais foram executados para a 
Prefeitura de São José do Rio 
Preto”, relata a empresa.

O DHoje obteve acesso ao 
processo licitatório, onde em 
sua página 1539, consta tre-
cho assinado pelo Engenheiro 
Civil, Douglas José Buzzetti, 
que relata que a “empresa 
Alex Henrique Cruz Eireli EPP 
apresentou atestados onde 
a descrição dos itens não 
condiz com as descrições so-
licitadas no certame. Estando 
desabilitada por esse moti-
vo”, descreve. O engenheiro 
segue sua analise relatando 
que a “empresa Extin Seg 
Equipamentos de Segurança 
Contra Incêndios, apresentou 
atestados com quantidades 

superiores às exigidas no edi-
tal e apesar da contestação 
apresentada pela outra lici-
tante, pode ser considerada 
habilitada”, relata.

A reportagem não localizou 
representantes das empresas 
Alex Henrique Cruz Eireli e Extin 
Seg Equipamentos de Segu-
rança Contra Incêndios para 
comentar sobre a suspensão 
do processo licitatório.

Em nota, a Prefeitura de 
Rio Preto, por meio das se-
cretarias de Administração e 
Educação, informou que 109 
escolas estão com os alvarás 
vigentes. Outros 40 prédios 
estão em licitação para a 
regularização. A Educação in-
forma ainda que não recebeu 
a manifestação do MP, porém, 
as aulas no município estão 
sendo realizadas de maneira 
remota.

Thiago PASSOS
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Marceneiro joga três litros de 
cola de sapateiro na esposa

Um marceneiro de 58 
anos foi preso pela GCM 
Guarda Civil Municipal na 
tarde desta terça feira (9) 
após jogar três litros de cola 
de sapateiro na esposa, uma 
mulher de 57 anos, no bairro 
João Paulo II em Rio Preto.

A GCM foi acionada para 
ir até o endereço da vítima 
que já estava sendo atendida 
pelo Samu – Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência.

No local os guardas de-
ram voz de prisão ao homem 
que foi levado a DDM (Dele-
gacia de Defesa da Mulher).

Segundo a GCM, a víti-
ma contou que teve uma 
discussão com o marido por 

conta de uma suposta traição 
encontrada por ela no celular 
dele. No momento da discus-
são, o marceneiro jogou a 
cola na mulher dizendo que 
era isso que ela merecia.

A mulher foi encaminhada 
ao hospital Santa Casa para 
a remoção da cola que secou 
na pele, roupas, cabelo e bota 
ortopédica. O corpo clínico do 
hospital está avaliando como 
irá removerá a cola.

O marceneiro permane-
ceu preso e responderá por 
lesão corporal grave que 
pode evoluir para tentativa de 
homicídio.

Janaína PEREIRA 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

INSANO

Vítima foi socorrida 
pelo Samu e levada à 
Santa Casa

INTERNADOS Detentos são flagrados voltando para 
o CPP com maconha no estômago

Dois detentos que cumprem 
pena no CPP – Centro de Pro-
gressão Penitenciária de Rio 
Preto - e realizam trabalhos ex-
ternos fora da unidade prisional 
ao retornarem foram flagrados 
com 370 gramas de maconha 
no estômago.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, agentes 
penitenciários  informaram aos 
policiais que tudo aconteceu 
no dia 5 de fevereiro por volta 
das 16h, quando os dois aju-
dantes gerais, um de 19 anos 
e outro de 36 anos,  passaram 

pela revista ao retornarem no 
presídio porém nada de ilícito 
foi encontrado com eles.

Ao passarem pelo sistema 
chamado “body scan” que é um 
scanner do corpo, notaram algo 
diferente na região do estôma-
go dos detentos. Os dois foram 
encaminhados ao Hospital de 
Base e passaram pelo exame 
de raio X e tomografia confir-
mando a presença de drogas 
no estômagos.

Os médicos então solicita-
ram autorização de uma cirurgia 
para retirada da droga, mas os 
detentos se negaram a realizar 
o procedimento.

Janaína PEREIRA 

Agentes flagraram droga 

Arquivo DHOJE

ESTÁ NO HB

Acidente entre carro 
e moto deixa mulher 
gravemente ferida

Um acidente de trânsito en-
volvendo uma moto e um carro 
deixou uma vítima gravemente 
ferida em Rio Preto. Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, o acidente ocorreu 
por volta das 8h desta segunda-
-feira (8) na Rua Noé Gonçalves 
Souza, no Jardim Paraíso.

Uma autônoma de 45 anos 
conduzia a moto Honda e um 
ajudante de pedreiro de 56 
anos dirigia o carro um Ford 
Fiesta Sedan quando no cruza-
mento com a Avenida Marginal 
a mulher da moto bateu na la-
teral do veículo. O motorista do 
Sedan não respeitou o sinal de 
pare e invadiu a pista contrária 
o que causou o acidente.

A PM ao chegar no local, a 
vítima já havia sido socorrida 

pelo motorista que acionou o 
resgate e após atendimento 
encaminhou a mulher ao Hos-
pital de Base com ferimentos 
graves. No local a Polícia Militar 
liberou o motorista e os veículos 
não apresentando nenhuma 
irregularidade.

Segundo a assessoria de 
imprensa do HB, a vítima pas-
sou por uma cirurgia e está sob 
acompanhamento da equipe 
médica. No momento, sem 
previsão de alta.

Janaína PEREIRA 

CUIDADO Golpe usa site falso para capturar senha 
de cliente e fazer transferência Pix

Uma faxineira de 29 
anos perdeu mais de R$2 
mil ao entrar em um site 
falso do banco. Segundo 
informações do boletim 
de ocorrência, a mulher é 
moradora de uma chácara 
no bairro Estância Trevo, 
em Cedral, e o caso acon-
teceu no domingo (7) por 
volta das 13h50.

A vítima contou aos 
policiais que na data ela 
recebeu uma mensagem 
via SMS de um número 
com DDD 31, região de 
Belo Horizonte em Minas 
Gerais. Na mensagem 
a informação era sobre 
um suposto bloqueio no 
serviço de alerta de texto 
pelo celular e informando 
um link para acesso e que 

fosse feito o desbloqueio.
A faxineira clicou no 

link da mensagem e foi 
direcionada a um site que 
segundo ela era seme-
lhante ao da sua agência 
bancária onde tem conta 
poupança, Caixa Econô-
mica Federal. Em seguida 
alguns dados foram solici-
tados como a senha e as-
sinatura digital da mulher.

Pouco tempo mais tar-
de a mulher recebeu um 
outro SMS dizendo que o 
serviço de alerta por men-
sagens de texto referente 
a sua poupança tinha sido 
cancelado, o que lhe cau-
sou estranheza.

Em seguida a vítima 
resolveu acessa sua conta 
pelo aplicativo da Caixa, 
nesse momento ela notou 
que tinham sido feitas 

Janaína PEREIRA transações financeiras da 
qual desconhecia, como 
transferências via Pix no 
valor de R$ 1.144, um 
empréstimo no valor de 
R$ 1 mil e ainda mais 
uma transferência de R$ 
1 mil também via Pix, to-
talizando um prejuízo de 
R$2.144.

Ainda segundo o bole-
tim de ocorrência, a vítima 
então procurou seu banco 
e foi informada que as 
transferências realizadas 
tem como recebedor um 
comércio.

Diante dos fatos a víti-
ma realizou contestação 
das referidas transações 
junto ao banco e aguarda 
uma resposta. Até o mo-
mento ninguém foi preso 
e o golpista não foi loca-
lizado.

Caso foi registrado na central de Flagrantes e ninguém 
foi preso

Arquivo DHOJE

83 ANOS

Um comerciante de 83 
anos foi encontrado morto 
pelo cunhado, no bairro Sini-
baldi em Rio Preto. Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, policiais militares 
foram acionados e ao se des-
locarem ao endereço na Rua 
Sirio Libanesa constataram que 
a vitima já tinha ido a óbito.

Segundo a PM, o cunha-
do disse que o encontrou a 
vitima caída no banheiro com 
a cabeça no vaso sanitário 
e escoriações em ambos os 
braços, já sem vida. O cunhado 
já tinha acionado o Samu – 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência - e informou que 
o comerciante morava sozinho.

Foi solicitado exame ne-
croscópico ao IML – Instituto 
Médico Legal e Instituto de 
Criminalística no local. O caso 
foi registrado na Central de Fla-
grantes como morte suspeita e 
será investigada.

Cunhado encontra 
comerciante 

morto em casa
Janaína PEREIRA 

Diante disso os dois perma-
neceram internados no HB e 
nesta segunda-feira (8) expeli-
ram naturalmente. O jovem de 
19 anos expeliu 15 porções de 
maconha, no total de 256,02 
gramas, e o homem de 36 
anos estava com 5 porções, de 
115,09 gramas que também foi 
expelida.

Os detentos permanecem 
internados no HB sob escolta 
policial e posteriormente serão 
encaminhados para o CDP – 
Centro de Detenção Provisória. 
A droga foi levada pelos agentes 
penitenciários na Central de 
Flagrantes e foi apreendida.

GUAPIAÇU
Confusão em pesqueiro 

acaba na delegacia

Confusão em um Pesque 
e Pague em Guapiaçu virou 
caso de polícia. Um corretor 
de 31 anos e uma auxiliar 
de enfermagem de 29 anos 
registraram boletim de ocor-
rência nesta segunda-feira (8) 
alegando que no domingo (7) 
foram até um pesqueiro e em 
determinado momento foram 
abordados por um funcionário 
do local que acusou o casal 
de estar soltando os peixes, o 
que não é permitido.

Ainda segundo o boletim 
de ocorrência, o casal ne-
gou e alegou que uma das 
redes fornecidas pelo próprio 
pesqueiro estaria com um 
rasgo, por onde alguns peixes 

escaparam, tanto que a rede 
foi substituída por outro fun-
cionário.

As vítimas então foram re-
clamar com o dono do Pesque 
e Pague do comportamento do 
funcionário. Durante a pesa-
gem dos peixes o funcionário 
chegou e começou a xingá-los 
e agredi-los com uma vara 
de pesca. A auxiliar de enfer-
magem tentou interferir, mas 
disse que foi empurrada pelo 
funcionário e caiu no chão.

O casal informou a polícia 
que pagou R$ 400 no pes-
queiro e retornou a Rio Preto. 
Devido as agressões sofridas 
as vítimas passaram por aten-
dimento no Hospital Austa. O 
caso foi registrado como injúria 
e lesão corporal.

Janaína PEREIRA 

JOSE ANTONIO PAVANIN, natural de 
Ipiguá/SP ,faleceu aos 51 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Sônia Berigo de Al-
buquerque Pavanin e deixa os fi lhos Thiago 
e Marcelo. Foi sepultado no dia 09/02/2021 
às 10:00, saindo seu féretro do velório 
da Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

LAERCIO CICUTO, natural de São 
José do Rio Preto/SP ,faleceu aos 56 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Juliana 
Henrique Barbosa Cicuto e deixa os fi lhos 
Cristiana, Layara e Layane. Foi sepultado 
no dia 09/02/2021 às 08:00, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

ROMILDO OLLER PARRA, natural de 
Neves Paulista/SP ,faleceu aos 61 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Irene 
Candeu Parra e deixa os fi lhos Patrícia 
Candeu Parra da Silva. Foi sepultado no 
dia 09/02/2021 às 13:00, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

ROSENILDO ANTONIO DA SILVA, na-
tural de Araporã/MG ,faleceu aos 41 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Rosemeire 
Alves dos Santos Silva e deixa os fi lhos 
Raíssa dos Santos Silva. Foi sepultado 
no dia 09/02/2021 às 09:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.

  FALECIMENTOS

SEM LUZ

Bandidos furtam 
relógios de energia 

de imóvel para alugar

Bandidos furtaram relógios 
de energia de uma residência 
no Jardim Paulista em Rio Pre-
to. Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o caso 
aconteceu no último dia 5 de 
fevereiro porém só foi notificado 
a polícia nesta segunda-feira 
(8).

Um corretor de imóveis de 
57 anos compareceu a Central 
de Flagrantes e informou aos 
policiais que é proprietário de 
uma imobiliária e tem a procu-
ração do dono do imóvel, um 
engenheiro de 75 anos que 
mora em São Paulo.

Segundo ele, bandidos en-
traram em no imóvel localizado 
na Rua Bandeirantes no Jardim 
Paulista e furtaram dois relógios 
de energia das residências, 

sendo uma casa da frente e 
outra de fundos.

Segundo o corretor, os mu-
ros das residências é baixo e 
isso facilita o acesso ao interior 
das casas. O homem ainda in-
formou que o imóvel não possui 
câmeras de vigilância que pos-
sa auxiliar na identificação dos 
autores.  O caso foi registrado 
como furto e os bandidos não 
foram localizados.

Janaína PEREIRA

NO CENTRO

Homem desmaia na rua 
e tem celular furtado

Um homem de 40 anos 
desmaiou no calçadão e em 
seguida teve seu celular furta-
do. Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o caso 
aconteceu no dia 1° de feve-
reiro por volta das 20h na Rua 
Bernardino de Campos em Rio 
Preto e a vítima comunicou a 
polícia nesta segunda-feira (8).

O homem, morador do bair-
ro Jardim Nunes, disse à polícia 
que caminhava na rua, sen-
tiu-se mal e desmaiou, sendo 
socorrido por populares. Ao 
recobrar a consciência, notou 
que seu celular Sansung A1 

tinha sido furtado. Ele então 
ligou para seu número e uma 
pessoa atendeu, porém não se 
identificou.

A vítima relatou que a pes-
soa disse que comprou o apa-
relho por R$110 e se a vítima 
lhe restituísse o valor pago 
devolveria o celular.

Mais tarde o homem voltou 
a ligar no número mas não 
conseguiu contato, a pessoa 
que está com o celular ainda 
não foi identificada.

Comprar ou vender produtos 
furtados é considerado crime 
e a pessoa que está com a 
aparelho poderá responder pelo 
crime de receptação. A polícia 
investiga o caso.

Janaína PEREIRA 

Arquivo DHOJE Arquivo DHOJE
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Existem diferenças nítidas entre as pessoas quanto a alguns pa-
râmetros, como estatura, peso, flexibilidade e força. Alguns destes 
parâmetros podem ser modificados e aprimorados, enquanto outros 
são constitucionais, como é o caso da estatura. 

Da mesma forma, analisando alguns aspectos não tão tangíveis do 
nosso corpo, como sensibilidade a dor, adaptação a modificações de 
temperatura e capacidade de suportar tempo prolongado em jejum, 
notamos que existe muita variabilidade entre as pessoas.

Algumas sensações podem aparecer conjuntamente e indicar uma 
queda súbita da pressão arterial. Suor frio, visão turva, sensação de 
desmaio e náuseas constituem, quando associados, uma situação 
clássica de hipotensão arterial ou queda dos níveis pressóricos. 

Acredito que todos nós já vivenciamos alguma das situações 
descritas abaixo e realmente sentimos muito mal-estar, imaginando 
que fôssemos desmaiar. São situações do cotidiano, aparentemente 
inofensivas, que acarretam bastante incômodo devido ao impacto 
nos níveis de pressão arterial.

Situação 1
Seu médico solicita uma série de exames bioquímicos e você 

precisa cumprir um período de 10 a 12 horas de jejum até a hora 
da coleta de sangue. No momento da retirada do sangue, você se 
impressiona com a seringa, agulha e aquele ambiente frio da sala 
de coleta. Começa a transpirar profusamente, um suor gélido, além 
de sentir fraqueza, visão turva e sensação de desmaio.

Situação 2 
Você está enfrentando um dia de trabalho muito intenso, não 

consegue se alimentar, abdicando do café da manhã e do almoço. 
No final do dia, começa a sentir muita tontura, vontade excessiva 
de ficar deitado, tremores e falta de disposição física. A memória e 
o raciocínio tornam-se lentos e confusos.

Situação 3
Você enfrenta quase que diariamente uma condição muito 

desagradável chamada constipação intestinal ou “intestino preso”. 
Este problema está presente em muitas pessoas, em decorrência 
de hábitos alimentares, fatores hormonais e aspectos psicológicos. 
Na ânsia de fazer o intestino funcionar, as pessoas executam esfor-
ços evacuatórios bem intensos e quase desmaiam durante estas 
tentativas frustradas.

Situação 4 
Você está dentro de um avião que acabou de decolar. Você sente 

que o avião está subindo para atingir a altitude de cruzeiro mas, du-
rante este percurso, o piloto executa muitas manobras para desviar 
de nuvens e encontrar a direção certa. Você apresenta transpiração 
gélida, as mãos pálidas e umedecidas e náusea. 

Situação 5
Você resolve visitar um parque de diversão e se aventurar em 

alguns equipamentos que fazem subir e descer muito acentuadamen-
te, mudam a posição do corpo subitamente, executam movimentos 
como girar rapidamente e ficar de ponta-cabeça. Em meio a todos 
estes movimentos, você vivencia sensações desconfortáveis como 
tonturas, fraqueza e sensação de desmaio. 

Situação 6 
Você se aventura em uma partida de futebol com os amigos, ao 

meio-dia, sob um sol escaldante. Num determinado momento, você 
decide correr uma distância longa em alta velocidade para tentar 
alcançar a bola. Após este esforço, você sente tudo girando ao seu 
redor, palidez e mal-estar intenso.

Situação 7
Você é médico e, como sua especialidade é cirurgia, costuma 

enfrentar procedimentos que duram mais de 6 horas, permanecendo 
praticamente de pé e na mesma posição por todo este tempo. Além 
de tudo isso, por estar paramentado e em condições assépticas, não 
consegue se alimentar, ingerir líquidos e inclusive inibe suas neces-
sidades fisiológicas. Ao longo deste período prolongado em posição 
estática, algumas sensações incômodas aparecem como tonturas, 
visão turva e muita fraqueza. 

Situação 8 
Você está dormindo, são 3 horas da manhã e de repente o tele-

fone começa a tocar. Você acorda subitamente e, ao atender, recebe 
a notícia de um acidente grave envolvendo um familiar. Você entra 
em estado de choque e começa a transpirar profusamente, sentir 
dor de estômago, náuseas e sensação de desmaio.

Situação 9 
Você costuma sentir palpitações no coração e alguém te falou ou 

você leu em algum lugar que os médicos utilizam uma massagem no 
pescoço para acalmar os batimentos. Mesmo não sendo médico(a), 
mesmo sem saber o que está fazendo, você resolve fazer por conta 
própria esta massagem na região frontal do pescoço. À medida que 
faz esta manobra, começa a sentir um mal-estar estranho, parecendo 
que está perdendo a força e consciência. 

Situação 10 
Você tem o hábito de levantar-se bruscamente da cama ou do 

sofá, ou também agachar e levantar muito rapidamente. Toda vez 
que executa algum movimento semelhante a estes, sente que tudo 
ao seu redor começa a girar, sua visão fica turva, sente náusea e 
tem de se apoiar em alguma superfície para não cair.

Entenda como prevenir-se 
A estabilidade do fluxo sanguíneo dentro de nossas veias e artérias 

depende de alguns fatores, como alimentação, hidratação, posição 
do corpo, nível de estresse físico e emocional. As estruturas orgânicas 
que controlam nosso equilíbrio estão relacionadas também à esta-
bilidade de nossa pressão arterial. E quando se destaca o conceito 
de equilíbrio, devemos ter em mente tanto a questão postural como 
a questão fisiológica.

As dez situações descritas acima representam algum tipo de 
efeito negativo sobre a estabilidade do fluxo sanguíneo em nosso 
corpo, sobretudo o fluxo comunicante entre coração e cérebro. Deste 
eventual desequilíbrio de fluxo, resultam os sintomas como tontura, 
náuseas, fraqueza e sensação de desmaio. 

Algumas pessoas são mais propensas ou mais sensíveis a esta 
queda dos níveis pressóricos, mediante esforços físicos, estresse e 
mudanças na posição corporal. Em geral, não é uma situação grave 
ou alarmante, mas seria prudente compartilhar estas ocorrências com 
seu médico e buscar algumas orientações preventivas.

Normalmente, não há necessidade de utilizar medicamentos 
para prevenir estas ocorrências desagradáveis. Medidas relativa-
mente simples como não negligenciar os limites de nosso corpo, 
no tocante a necessidade de nutrientes, água e vitaminas, pode ser 
o primeiro passo na prevenção desta queda súbita e acentuada da 
pressão arterial. 

Além disso, ao conhecer os limites de seu corpo, seria interessante 
evitar deslocamentos ou mudanças muito acentuadas da postura 
corporal, incluindo as circunstâncias mais usuais do cotidiano como 
agachar e levantar da cama.

Também seria prudente não realizar massagens na região frontal 
do pescoço e evitar traumas nesta região, pois neste local estão pre-
sentes estruturas que comunicam o coração e o cérebro e participam 
do controle do equilíbrio corpóreo. 

Enfim, precisamos compreender que esta sensibilidade a quedas 
acentuadas da pressão arterial varia muito entre as pessoas e tam-
bém conhecer quais os fatores desencadeantes desta ocorrência. 
Dessa forma, fica mais fácil prevenir por meio de hábitos simples e 
também por um periódico apoio de especialistas da área da saúde.

Para saber mais sobre a saúde do coração, me acompanhe no 
Instagram: @edmoagabriel.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especia-
lização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da 
Unilago - www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Dez situações do cotidiano que 
podem fazer a sua pressão cair

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIOCOVID

O Complexo Funfarme, 
que abrange o Hospital de 
Base e o Hospital da Criança 
e Maternidade, iniciou nesta 
terça-feira (9), a aplicação da 
segunda dose da CoronaVac 
em seus colaboradores. A 
instituição recebeu do Gover-
no do Estado de São Paulo, 
entre os meses de janeiro e 
fevereiro, 14.200 doses do 
imunizante, quantidade sufi-
ciente para vacinar todos os 
7.000 funcionários.

“É importante destacar 
que a vacinação é uma prote-
ção coletiva e não individual. 
É uma segurança a mais tanto 
ao profissional da instituição 
quanto para o paciente que 
está procurando tratamento 
no complexo”, explicou Amá-
lia Tieco, diretora administra-
tiva do Hospital de Base.

O auxiliar de enfermagem, 
Gilmar Seraphim, recebeu a 
segunda vacina nesta terça-
-feira, 21 dias após a primeira 
dose, como foi estabelecido 
no protocolo. O colaborador, 
que atua na instituição há 20 
anos, destacou a importância 

Hospitais iniciam aplicação da 2ª dose

da imunização.
“Este é sem dúvida um 

grande momento, uma maior 
segurança para nós que atu-
amos diretamente com os pa-
cientes durante as realizações 
de exames. Mas, é importante 
destacar que, mesmo rece-
bendo a segunda dose, não 
devemos baixar a guardar. É 
essencial continuar com todos 
os cuidados e uso das másca-

Vinicius LIMA  

Hospitais do complexo Funfarme iniciam a aplicação da segunda dose da vacina, o que 
completa a imunização

Divulgação

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto confirmou mais 174 casos 
de Covid-19 nesta terça-feira 
(9), sendo 163 diagnosticados 
por exame PCR (infecção re-
cente) e 11 por teste sorológico 
(infecção antiga). Com isso, o 
município chegou 43.222 casos 
de coronavírus, sendo 3.456 
em profissionais da saúde. O 
coeficiente de incidência é de 
9.382 casos a cada 100 mil 
habitantes.

A cidade também contabi-
lizou mais uma morte por Co-
vid-19, totalizando 1.082 óbitos 
desde o início da pandemia. A 
taxa de letalidade é de 2,5%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021, são 8.459 casos 
confirmados e 160 mortes re-
gistradas. Nas últimas 24 horas, 
foram contabilizados mais 201 
curados, chegando a marca de 
39.515 recuperados, o equiva-
lente a 91,4% dos casos.

Atualmente Rio Preto conta 
com 223 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), com 94 na UTI 
e 129 na enfermaria. Dentre 
os casos já confirmados de 
Covid-19 são 113 internações, 
com 62 na UTI e 51 na enfer-
maria. A taxa de ocupação de 
leitos de UTI no município está 
em 59%.

Saúde confirma
mais 174 casos 

e uma morte
Vinicius LIMA

Drive-thru no Recinto vacina 
1,3 mil idosos em dois dias

A Secretaria de Saúde di-
vulgou o balanço da vacinação 
no município nesta terça-feira 
(9). Segundo os dados, Rio 
Preto já imunizou 1.378 idosos 
com mais de 90 anos. Este foi 
o segundo dia de vacinação 
com drive-thru no Recinto de 
Exposições.

Segundo o secretario de 
saúde, Aldenis Borim, a expec-
tativa é de imunizar de 1.600 
a 1.700 idosos até o fim da 
semana. “É um pontapé inicial 
e é uma felicidade enorme 
saber que esses idosos estão 
tendo acesso à vacina. Nós 
sabemos que a mortalidade 
dos pacientes vem de cima pra 
baixo, ou seja, quanto mais 
idoso mais risco ele corre. 
A estratégia de começar por 
quem tem mais de 90 é fun-
damental para não perdermos 
o doente”, afirmou.

A Saúde também informou 
que recebeu mais 7,8 mil 
doses da CoronaVac nesta 
terça-feira (9) para completar 
o esquema vacinal de profis-
sionais da saúde com a segun-
da dose e 3.031 doses  para 
vacinação de 85 a 89 anos, 

que está previsto para iniciar 
na segunda-feira (15). Para os 
idosos acamados a vacinação 
começa já nesta quarta-feira 
(10).

Rio Preto também já imuni-
zou 1.009 idosos instituciona-
lizados e 14.299 trabalhadores 
da saúde na rede pública e pri-
vada. No Vacinômetro, a cidade 
conta com 21.878 imunizados, 
sendo o quarto município com 
mais vacinações no Estado.

Vacina Já - Com o objetivo 
de agilizar a vacinação contra a 

Vinicius LIMA

Covid-19, o governo do estado 
de São Paulo lançou o Portal 
VacinaJá, no qual o público-al-
vo da campanha pode acessar 
e preencher um pré-cadastro, 
otimizando desta forma o tem-
po de permanência nos locais 
de imunização. O Portal é: www.
vacinaja.sp.gov.br.

Os dados requisitados são 
nome, CPF, data de nasci-
mento, endereço, CEP, e-mail 
e telefone celular. Após o pre-
enchimento desses dados, 
basta confirmar as informações 
inseridas no formulário e enviar.

Divulgação

ras como já era feito antes”, 
afirmou o auxiliar.

As primeiras doses foram 
ministradas no dia 19 de 
janeiro durante a visita do 
governador João Doria. Na 
ocasião foram 31 profissionais 
imunizados no primeiro dia. 
Segundo informações do HB, 
6.218 trabalhadores já foram 
imunizados, sendo que 27 já 
receberam a segunda dose.

A primeira vacinada de 
Rio Preto foi a enfermeira 
Prisciane Batista do HB. Ela 
falou sobre a expectativa para 
a segunda dose. “Vou receber 
nesta quarta-feira. Não tive 
nenhum efeito colateral e 
nenhum sintoma neste perío-
do. As pessoas podem tomar 
tranquilamente que é seguro e 
é a melhor forma de nos pro-
tegermos do vírus”, comentou.

Drive-thru no Recinto vacina 1,3 mil idosos em dois dias

Professores recebem E-book sobre coronavírus
O e-book foi entregue a 

todos os profissionais de edu-
cação da rede municipal de Rio 
Preto e traz informações im-
portantes sobre como proceder 
em relação a não propagação 
do vírus.

Estes protocolos sanitários 
devem ser seguidos em todas 
as escolas e envolve a medi-
ção de temperatura, tapetes 
sanitizantes, uso contínuo do 
álcool em gel, formas corretas 

de como se portar nos banheiros 
e nas salas de aulas e refeitó-
rios, além do uso obrigatório 
de máscaras durante todo o 
período de aula.

A Secretária de Educação, 
Fabiana Zanquetta, fala de 
como foi a elaboração deste 
e-book (livro digital). “O material 
foi elaborado em conjunto com 
a secretaria de Saúde. Reuni-
mos em um único local todas 
as informações importantes 
sobre como evitar o contágio 

Da REDAÇÃO 

EDUCAÇÃO

nesse momento de pandemia. 
O material serve tanto para os 
profissionais de educação que 
estão trabalhando nas unidades 
escolares como para os alunos 
quando as aulas presenciais 
forem retomadas”.

Antes de receber o e-book 
os diretores da rede municipal 
passaram por uma formação 
entre os dias 22 e 25 de janeiro 
com duas profissionais da saú-
de, através de videoconferência. 
Esse conteúdo foi compilado e 

a partir daí criado o livro digital.
Foram investidos R$512 mil 

na compra de itens de seguran-
ça exigidos pelos protocolos sa-
nitários, dentre eles máscaras, 
termômetros infravermelhos, 
dispensers para álcool em gel 
e sabão líquidos, totens de ál-
cool gel, tapetes sanitizantes, 
face-shields (proteção facial) 
e outros itens. Todos estão à 
disposição dos profissionais de 
educação que estão trabalhando 
presencialmente nas escolas.

A Secretaria de Saúde dis-
ponibilizou a lista de vacinados 
no municipio contra Covid-19. 
A informação foi revelada pela 
vereadora Karina Caroline (Repu-
blicanos) durante a sessão desta 
terça-feira.

Segundo a vereadora a lista 
será atualizada através do Sitema 
Vacivida, disponibilizado pelo Go-
verno do Estado. “Foi atualizado a 
relação dos vacinados por dia, só 
não estão disponibilizados ainda 
aqueles idosos vacinados hoje, 

Prefeitura disponibiliza lista de 
vacinados no Portal da Transparência

mas ficamos feliz que o Comitê 
da Covid-19 atendeu a solicitação 
da Frente Parlamentar pois é um 
pedido da sociedade, com medo 
de possivel fura-fila, então esta 
ai essa conquista para todos os 
rio-pretenses verem”, destacou.

A vereadora que coordena o 
eixo da Saúde da Frente Parla-
mentar de Combate à Covid enca-
minhou requerimento solicitando 
a divulgação no site da Prefeitura 
da relação de vacinados em 2 de 
fevereiro.

Na ocasião o promotor Sergio 
Clementino antecipou ao DHo-

je que entende que o amplo 
interesse público da vacinação 
estaria acima de eventual sigilo 
médico. “Chegando esse ques-
tionamento irei responder que 
não vejo problema na divulgação 
da relação de vacinados. Em Rio 
Preto tivemos um caso isolado de 
fura-fila, mas é importante dar 
publicidade e evitar eventuais 
novos casos, isso inclusive vai 
de encontro ao que a Justiça 
tem determinado em diversas 
cidades do país, então estaría-
mos nos antecipando”, ressaltou 
o promotor.

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br
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DECORANDO II 

Agora ele está comprando cem cadeiras de madeira com assento 
estofado, que com certeza, darão ao bar Aperitivo uma beleza 
maior, para que os associados debrucem com mais conforto, 
o olhar para o verde exuberante do jardim. As toalhas e cobre-
manchas também serão trocados em breve. Mas calma, que o 
andor é de barro. 

A nossa primeira dama, D. Maria Elza Araújo, esposa do 
prefeito Edinho Araújo, presidente do Fundo Social de 

Solidariedade, é aniversariante da próxima quinta-feira, 
dia 18 de fevereiro.D. Maria Elza tem pavimentado com 
pedrinhas de brilhantes, a trajetória de sua família pela 
amabilidade e elegância, registrando com sua terna pre-

sença, a consolidação de um estilo.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
10 de fevereiro de 2021

CANDIDATO 

Colegas do ex-ministro da Educação e atual representante do Brasil 
no Banco Mundial, Abraham Weintraub- que se parece muito com 
o secretário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho- foram avisados 
que ele deixa o posto no começo de 2022 para ser candidato a 
governador de São Paulo.

FAMERP I 

O médico Francisco Cury, atual vice diretor da Faculdade de 
Medicina de Rio Preto, poderá ser o próximo  diretor- geral da 
insitituição, tendo como vice o atual presidente da Unimed, 
Helencar Ignácio. Helencar, para isso, pretende deixar a presidência 
do plano de saúde. Quem for eleito, permanecerá no cargo por 
quatro anos e será também o diretor da Fundação Faculdade 
Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme), que 
este ano teve um orçamento de R$ 86 milhões.

DOSE DUPLA

Com um almoço na casa dos avós Milton e Lúcia Miziara Homsi 
na sexta-feira, dia 19, Daniel e Fabi Homsi Brandão comemoram 
o aniversário de suas filhas Maria Clara e Stella, uma forma que 
encontraram para festejar sem tirar os avós no isolamento.

DECORANDO I

Já com as contas zeradas e depois de retornar ao azul na 
contabilidade, o Automóvel Clube apenas espera a perda de 
relevância dos imperativos do isolamento social para voltar a ser 
pulsante. O presidente da entidade, Jesus Martim Neto, começa 
a dar um glamour touch ao bar aperitivo. As mesas haviam sido 
pintadas, mas as cadeiras continuavam aquelas de material 
plástico moldado, de assento preto e pés de ferro, tipo de boteco.

     Beia Menezes e Lu 
Buzzini estão retornando de 
férias na praia da Caraivas, 
no sul da Bahia.

     Parabéns ao Leão 
de Mirassol, que sábado 
passado, sagrou-se campeão 
da Série D do Campeonato 
Brasileiro,vencendo o 
Floresta do Ceará.

     Uma obra está 
chamando a atenção dos 
associados do Harmonia: 
a instalação pela Diretoria 
João Theodoro, de  dois 
elevadores para dar acesso 
mais fácil a cadeirantes e 
idosos do salão de festas à 
piscina

     Prevista para o mês 
que vem a primeira loja de 
Balenciaga no Brasil. No 
Shopping JK Iguatemi, em 
Sampa.

    O cirurgião dentista e 
professor da Unorp, Elias 
Kassis vai passar o carnaval 
quietinho no rancho em 
Buritama.

     O empresário Luciano 
Hang, da Havan, está 
investindo na construção de 
um prédio de 120 andares 
no balneário catarinense 
de Camboriú. Será, claro, o 
edifício mais alto do Brasil.

    Miltinho e Mara Homsi 
viajam com o filho Elias para 
Juquei no próximo finde.

* 

FAMERP II  

A eleição está prevista para a segunda quinzena de março e a 
lista tríplice com as três chapas mais votadas, será submetida 
ao governador João Dória. Podem disputar o cargo, todos os 
professores que tenham doutorado e mais de dez anos de casa. 
Todos os professores e uma parte de alunos e funcionários 
participam da votação.

A Truss, indústria cosmética de produtos capilares, da 
empresária Manuela Bossa, nascida em Rio Preto e hoje 

reconhecida no país e no exterior, inaugurou ontem, com a 
presença de Adriane Galisteu, o primeiro Hair Spa by Truss 
- focado em levar saúde capilar atrelada aos cuidados de 

um salão de beleza. Na foto, a embaixatriz da marca e 
este colunista

TRÊS PROJETOS 

Arthur Lira combinou com o Palácio do Planalto que vai usar os 
primeiros 100 dias no comando da Câmara para tentar votar e 
aprovar três projetos e reformas importantes para o governo. Um 
deles, será a reforma administrativa.Estaria, assim, se diferenciando 
de Rodrigo Maia. O governo quer carimbar Maia como o presidente 
que travava a votação de projetos caros ao governo -e assim, não 
deixava o país andar.

PORTAS FECHADAS

O buffet Marisa Abud , após 23 anos de atividade,decidiu encerrar 
suas atividades e anunciou o fechamento de seu salão de festas 
na avenida Juscelino Kubitscheck, quinta-feira nas redes sociais. 

NOVO NOME 

O deputado André Ceciliano, presidente da Alerj, vai propor que o 
estádio do Maracanã passe a se chamar Pelé, em homenagem ao 
nosso maior atleta. O jornalista Mario Filho (1908-1966), nesse 
caso, continuaria dando nome a todo o complexo esportivo do 
Maracanã - que inclui, além do estádio de futebol, outros espaços 
como o ginásio do Maracanãzinho e o estádio de atletismo Célio 
de Barros.

CHEEK-TO-CHEEK  

Uma má e uma boa notícia: o lendário Tony Bennett, 94 anos, um 
dos expoentes da história da música popular no mundo,como você 
leu aqui,sofre de Mal de Alzheimer.Essa doença foi diagnosticada 
há quatro anos, mas só agora a família divulgou.Apesar disso, ele 
gravou um novo álbum com Lady Gaga, que deverá ser lançado 
ainda este ano.Os fãs desses dois astros podem começar a 
esfregar as mãozinhas de expectativa.

JANTAR
O Grupo Red Angus, que de 20 integrantes, nesse período de 
isolamento está reduzido a meia dúzia, reúne-se hoje para um 
jantar na casa do delegado aposentado Raul Pinheiro Machado, 
no Damha I, que terá rabada como plât-de-résistence. 

NOIVADO  

Allim Bassitt e Lena Villa estão vendo o tempo passar como um 
raio e andam assustados. Sua filha Bruna, que acabou de entrar 
na faculdade de Arquitetura em Campinas, foi surpreendida pelo 
namorado, Enzo Franceschini, com um anel de compromisso, 
espécie de noivado, feito apenas entre os jovens, sem que até ela 
soubesse por antecipação.  Mas Bruna, quer primeiro terminar os 
estudos, depois pensar em casamento. 

ATRIZ RIO-PRETENSE

A rio-pretense Ana Paula,filha de Paulo e Isa Beolchi Ruggiero  
reside há três anos na Coreia do Sul.Foi para lá para estudar e 
desenvolver a paixão por atuar como atriz. Sexta feira passada, 5 de 
fevereiro, um dos filmes em que ela atuou “ Nova Ordem Espacial”, 
foi lançado mundialmente pela Netflix. É um dos primeiros filmes 
de ficção científica da Coreia do Sul com um altíssimo investimento 
e está prometendo quebrar barreiras e permitir que as produções 
coreanas explorem temas além dos costumeiros. Tem participação 
de artistas renomados coreanos como Song Joong-ki, Kim Tae-ri e 
Seon-kyu Jin e também do ator britânico Richard Armitage. Ela fez 
parte dessa grande produção, com o papel de Black Fox e também 
teve a oportunidade de ser a voz da nave espacial Victory Aliás, 
como curiosidade, uma das espaçonaves, tem placa de licença 
com a bandeira brasileira e o BRA escrito nela. SINFONIAS 

Em 2002, o músico, jornalista e documentarista Fernando 
Marques, lançava sua primeira sinfonia, a “Sinfonia Rio-pretense 
No 1” composta em homenagem às comemorações de 150 anos 
de Rio Preto. No ano seguinte, o músico gravou e lançou sua 
segunda sinfonia, a “Suíte Orquestral “A lenda do Pássaro azul”, 
aprofundando ainda mais a questão das origens de nossa cidade. 
No final de 2020, Fernando gravou sua terceira peça sinfônica, 
que tinha começado a compor há 6 anos “As Missões”, dividida 
em quatro movimentos. Retrata a chegada os portugueses ao 
Brasil e a catequização dos índios nativos. Fernando é fera!

NOMES BÍBLICOS

Diante da situação financeira confortável e das reformas 
realizadas, os velhos associados estão retornando ao quadro 
associativo do Automóvel Clube. Eu acho, aliás, que o 
Automóvel Clube está em boas mãos. O presidente é Jesus 
(Martin Neto); o vice, Moisés (Camargo), e a entidade se benze 
nas águas do Jordão (Reis), o presidente do Conselho. Tem 
tudo para dar certo.

NOVO GERENTE   

Com uma vasta experiência e 
um cabedal no setor de turismo 
e hotelaria que o credenciam 
para atuar em hotéis de grande 
categoria, Márcio Miranda que 
já atuou durante 25 anos no 
Hotel St. Paul, acaba de ser 
contratado para atuar como 
gerente no St. Peter Hotel, na 
Redentora.

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

MEIA-VOLTA VOLVER

O médico Hamilton Funes, que dia 25 de fevereiro comemora 
70 anos, havia comprado passagem para a família inteira 
comemorar a data numa histórica viagem à Espanha, reunindo a 
mulher, Marília, as filhas, os genros e os netos. Mas pela segunda 
vez precisou adiá-la para julho, esperando o abrandamento do 
isolamento social da pandemia. No lugar da Espanha, trocaram 
por Porto Seguro para onde viaja amanhã levando o pacote 
familiar completo. 

* 

No destaque da coluna de hoje, Clotilde Garcia, mulher de 
atitude e marcante personalidade. Nos traços de uma be-
leza iluminada e seu jeito mignon, Clotilde sedimenta um 
estilo de lady, difícil de se encontrar nos dias de hoje no 

nosso bioma social
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Rosy Verdi que está morando 
em Londres, programa 
retornar ao Brasil por poucos 
dias, em março. 

    Paulo Dalul puxou o carro 
para o Guarujá, onde curte 
os feriados que seriam 
dedicados ao carnaval  

    Que beleza! A live do 
Diário da Região para o 
Shopping Azul arrecadou R$ 
42 mil.

    O médico Ivan 
Rollemberg, a mulher, 
Marli e o filho, Ivan IV, 
esperam serenar a muvuca 
do carnaval e viajam para 
diazinhos de praia e sol em 
Floripa.

    Giuliano e Alessandra 
Verdi estão curtindo 
diazinhos de férias em Angra 
dos Reis.  

    O jornalista Alexandre 
Garcia tem um je ne sais 
quoi do presidente Biden

    Helio Bergantini Neto, 
filho dos médicos Helio e 
Ana Paula Bergantini.acaba 
de ser aprovado para fazer 
residência no Hospital das 
Clínicas/USP São Paulo. 

     Ruy Schneider é o 
grande favorito para assumir 
a presidência da Eletrobras 
em fevereiro. Pode haver 
alguma reviravolta de última 
hora. Mas este é o nome.
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DEFINITIVO DOS CANDIDATOS 
HABILITADOS PARA A  ELEIÇÃO DO CMAS.
Data: 11 DE FEVEREIRO DE 2021    horário:  8:30 h. 
Local: Av. Bady Bassit, 3697 – Vila Imperial – São José do 
Rio Preto-SP
RENOVAÇÃO 1/3 DOS CONSELHEIROS TRIÊNIO - MAR-
ÇO DE 2021 A  FEVEREIRO 2024
CATEGORIA REPRESENTATIVA: ENTIDADES DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL  
INSTITUIÇÃO: Associação Operação Alegria- Casa de Aco-
lhimento Thales Carvalho Zacharias
REPRESENTANTE:  Adriana Butschkau Paes
INSTITUIÇÃO: PROEPAD
REPRESENTANTE: Neusa Aparecida Silva 
INSTITUIÇÃO: Associação Casa de  Caridade Pão da Vida 
REPRESENTANTE: Clemilda Baesso Pulégio
INSTITUIÇÃO: Casa de Eurípedes 
REPRESENTANTE: Simony Lucia de Oliveira Barbosa
INSTITUIÇÃO: Instituição Educacional Casa da Criança
REPRESENTANTE: Vanessa Floro da Silva
INSTITUIÇÃO: Associação Lar São Francisco de Assis na 
Providência de Deus - Casa do Cireneu
REPRESENTANTE: Ane Carolina Gonçalves Fernandes 
INSTITUIÇÃO: GADA
REPRESENTANTE: Matheus Aparecido Manfre
INSTITUIÇÃO: Instituto Comboniano São Judas Tadeu
REPRESENTANTE: Marcela Camargo Martins Carvalho
INSTITUIÇÃO: Associação  Renascer
REPRESENTANTE: Ana Paula Dadário Barboza
INSTITUIÇÃO: Associação Espirita Rancho de Luz “Paulino 
Garcia”
REPRESENTANTE: Franciele Volpi
CATEGORIA REPRESENTATIVA: UNIVERSIDADES 
 SUPLÊNCIA- MARÇO DE 2021 A  FEVEREIRO 2023
INSTITUIÇÃO: UNILAGO
REPRESENTANTE: Ana Paula Polacchini de Oliveira
INSTITUIÇÃO: UNIP
REPRESENTANTE: Eliani Cristina Cristal Nimer 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI EPP
NOTA DE EMPENHO Nº 974/2021
CONTRATADA: PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 2.074/2021
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA-
LAR LTDA.
NOTAS DE EMPENHO Nº 2080/2021 E 2081/2021
CONTRATADA: ALL LAB COMERCIAL LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 2.082 /2021
CONTRATADA: MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
E FERRAMENTAS LTDA.
CONTRATO: PRE/0002/21
Fica NOTIFICADO O REPRESENTANTE LEGAL DA EM-
PRESA SUPRAMENCIONADA, para entregar no prazo de 
03 (três) dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade do item constante na Nota de Em-
penho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabele-
cido implicará na aplicação das penalidades administrativas, 
bem como a suspensão do direito de licitar e contratar com 
esta administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos. Fica 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa 
em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. SMS-DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO
NOTA DE EMPENHO Nº 992/2021
CONTRATADA: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VA-
REJISTA LTDA EPP
NOTA DE EMPENHO Nº 44/2021
CONTRATADA: CECIL RAMALHO 15485230890
NOTA DE EMPENHO Nº 133/2021
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 17.847/2020
Considerando que até o momento não foi regularizada a 

entrega total do empenho supramencionado, e a exemplar 
instrução do processo administrativo que demonstra terem 
sido concedidas diversas oportunidades à empresa para 
a regularização das obrigações contratuais, com a devida 
observância da ampla defesa e contraditório, demonstrando 
a incapacidade da contratada de executar os termos acorda-
dos. DECIDO: Com fundamento no art. 87, inciso I, da Lei nº 
8.666/93, aplicar pena de ADVERTÊNCIA. Com fundamento 
no Art. 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, aplico-lhe ao descum-
primento contratual, multa referente as obrigações contra-
tuais não cumpridas; Em atendimento aos ditames constitu-
cionais, fi ca concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
empresa apresentar defesa ou efetivar a entrega total do 
item. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
MULTA
CONTRATADA: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN-
TOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A
NOTA DE EMPENHO Nº 2314/2021
Considerando a situação atual da pandemia COVID 19, e o 
aumento de casos e os esforços que estão sendo realizados 
para o combate ao coronavírus e que até o momento não 
foi regularizada a entrega total do empenho supramencio-
nado e que a empresa já nos posicionou que não há previ-
são de entrega. Considerando que até o momento não foi 
regularizada a entrega total do empenho supramencionado. 
DECIDO: Com fundamento no Artigo 87, inciso II da Lei nº 
8.666/93, combinado com a cláusula sexta, item 6.2, inciso V 
do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa 
referente as obrigações contratuais não cumpridas; Em aten-
dimento aos ditames constitucionais, fi ca concedido o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para empresa apresentar defesa ou 
efetivar a entrega total do item.
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA 
CONTRATADA: MARA SILVIA PEZINATO EPP
CONTRATO Nº DIL/0002/21
Considerando a situação atual da pandemia COVID 19, e o 
aumento de casos e os esforços que estão sendo realizados 
para o combate ao coronavírus. Considerando a proposta 
encaminhada a empresa solicitando 04 postos todos os dias 
por 24 horas; Considerando a exemplar instrução do pro-
cesso administrativo que demonstra terem sido concedidas 
diversas oportunidades à empresa para a regularização das 
obrigações contratuais, com a devida observância da ampla 
defesa e contraditório, demonstrando a incapacidade da 
contratada de executar os termos acordados. DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicar 
pena de ADVERTÊNCIA. Em atendimento aos ditames cons-
titucionais, fi ca concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para empresa apresentar defesa ou efetivar a entrega total 
do item. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
CONTRATADA: GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA 
LTDA
CONTRATO PRE/0119/20
Considerando o atraso para resolução dos chamados para a 
manutenção dos equipamentos relacionados nas OS 32648, 
OS32654 e OS 32097 do contrato em epígrafe, e a exemplar 
instrução do processo administrativo que demonstra terem 
sido concedidas diversas oportunidades à empresa para 
a regularização das obrigações contratuais, com a devida 
observância da ampla defesa e contraditório, demonstrando 
a incapacidade da contratada de executar os termos acor-
dados. DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão ante-
riormente prolatada, por não existir fatos novos que pos-
sam ensejar a modifi cação da decisão anterior, e por seus 
próprios e jurídicos fundamentos nego provimento ao recur-
so. Considerando que não há circunstância superveniente, 
declaro esgotada a discussão na esfera administrativa. SMS 
ALDENIS BORIM
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 556/2020
CONTRATO nº PRE/0015/21
CONTRATADA: MARCOS CAR FUNILARIA E PINTURA 
LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços no ramo de mecânica, 
funilaria, pintura, tapeçaria e solda de autos em veículos, 
máquinas e equipamentos da Frota Municipal – SMA – Adil-
son Vedroni; SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo; SMS 
– Aldenis A. Borim; SMSG – Ulisses R. Almeida – Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$1.623.000,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 542/2020 – Processo n.º 
14.205/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hidráulicos para atender a Secretaria Municipal de Meio am-
biente e Urbanismo. Sessão pública realizada on line com 
início dia 19/01/2021, sendo adjudicados os itens à empresa 
declarada vencedora: DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA 
( item 14); GRUDA E FIXA COM. DE FERRAGENS EIREILI 
( itens 6, 7, 8, 15, 21, 22, 23, 26, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 
44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 63, 66, 67, 72, 75, 76, 77, 80, 
92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102); INDÚSTRIA DE 
MOVÉIS V.V. LTDA – ME ( itens 13 e 85); J E MATERIAIS 
P/ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP ( itens 5, 
27, 28, 29, 38, 57, 61, 69, 86, 89, 91, 103, 104 e 105); REDE 
ELÉTRICA BRASIL LTDA EPP (itens 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 
16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 49, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 
64, 65, 68, 70, 71, 78, 79, 84, 87, 88 E 93); SUELI APARE-
CIDA MONZANI ( item 90) e .V.A.L. DO PRADO JÚNIOR 
HIDRÁULICA ME ( itens 9, 24, 25, 46, 81, 82 e 83). O item 
37 foi Fracassado. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Kátia R Penteado Casemiro- 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 450/2020 – Processo n.º 
13.681/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on line com início dia 19/11/2020, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: 
s DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-
LÓGICOS LTDA - EPP (itens 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 
, 14 , 16 , 17 , 23) e DENTAL E CIRURGICA RRN ARTIGOS 
DENTARIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (itens 2 , 
4 , 15 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27). Itens 01 e 
10: Fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
COMUNICADO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 522/2020 - Processo 
14.016/2020
Interessada: IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO 
LTDA
Objeto: Aquisição de aparelho de Raio-X médico móvel para 
pronto atendimento do Santo Antônio. Secretaria Municipal 
de Saúde.
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela 
empresa IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. 
O inteiro teor da decisão encontra-se no ‘Portal de Com-
pras’. Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 031/2021, PROCESSO 1306/2021, registro 
de preços para aquisição de óleo lubrifi cante e afi ns para o 
uso dos veículos da frota municipal. Secretaria Municipal de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 23/02/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

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

 
EXTRATO DO CONTRATO DE DISPENSA Nº 001/2021
CONTRATANTE: EMURB - Empresa Municipal de Urbanis-
mo de São José do Rio Preto
CONTRATADA: Empro Tecnologia e Informação.
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação – TIC e correlatos, “POR 
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DEMANDA”, que contemple aplicativos específi cos e custo-
mizados, em ambiente integrado e serviços correlatos.
VALOR GLOBAL: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será de 12 (doze) meses.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O pagamento do valor de-
vido à CONTRATADA, será atendido com recursos dotados 
no orçamento da CONTRATANTE para o período compreen-
dido no contrato.
DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 28, § 3º, Inciso I da Lei nº 
13.303/2016 e art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93.
Rodrigo Ildebrando Juliano 
Diretor Presidente
Gibran Belasques Costa
Diretor Administrativo Financeiro

Secretaria Municipal da Fazenda
JUSTIFICATIVA

Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/1994, justifi camos que o pagamento abaixo 
identifi cado, foi pago independente de sua ordem cronológi-
ca, para dar continuidade aos serviços essenciais desta PM, 
pois estão presentes relevantes razões de interesse Público.
CREDOR: 1371481 – Dinamica Comercial e Serviços Ltda 
Epp
Valor : 14.219,33
Motivo: rescisão unilateral por parte do Municipio
.São José do Rio Preto, 09 de Fevereiro de 2021.                            
           
Vagner Vicentim
 Assessor de Secretaria

DECRETO Nº 18.822
DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021.

Altera o Decreto nº 15.074, de 22 de janeiro de 2010, que 
nomeia responsáveis pela emissão e assinatura de certi-
dões.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º A alínea “b.3” do inciso II do artigo 1º do Decreto nº 
15.074, de 22 de janeiro de 2010, que nomeia servidores 
responsáveis pela emissão e assinatura de certidões, passa 
a vigorar alterada, com a seguinte redação:
“Art. 1º ...
...

II – Secretaria Municipal da Fazenda
b) Diretoria de Administração Fiscal e Tributária – DAFT
...

b.3) Departamento de Tributos Imobiliários
Celso Henrique Fazan Branco
Luiz Carlos Basso
Luiz Paulo Chagas Rodrigues
Naiara Lovo Lobanco
Mateus Miglioli Badial” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 9 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e pela Im-
prensa Local.

DECRETO Nº 18.823
DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021.

Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 9º da Lei n.º 13.684, de 16 de 
dezembro de 2020;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal do SeMAE - Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Lei nº. 13.684, de 16 
de dezembro de 2020), um Crédito Adicional Suplementar, 
no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para 
reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – GERÊNCIA JURÍDICA CONTENCIOSA - GJU
Ficha nº. 07 .............................................................................
.... R$                                        100.000,00 
Programa: 00 – Operações Especiais
02.02.28.843.0000.0.003.3390.91.04.110000 – Sentenças 
Judiciais
II – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - GPO
Ficha nº. 19 .................................
................................................ R$                                                                                
3.500.000,00 
Programa: 21 – Investimentos
03.01.17.512.0021.1.027.4490.51.04.110000 – Obras e 
Instalações
III – GERÊNCIA COMERCIAL E DE RELAÇÕES COM O 
USUÁRIO – GRU 
Ficha nº. 45 .............................................................................
.... R$                                        400.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.05.04.122.0019.2.001.3390.39.04.110000 – Outros Servi-
ços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Art. 2º  Os recursos necessários à abertura dos créditos 
de que trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - GPO
Ficha nº. 13 .............................................................................
.... R$                                     3.500.000,00 
Programa: 21 – Investimentos
03.01.17.512.0021.1.025.4490.51.04.110000 – Obras e 
Instalações
II – GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - GAF
Ficha nº. 31 .................................

................................................ R$                                                                                   
500.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.04.04.122.0019.2.001.3190.11.04.110000 – Vencimentos 
e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Art. 3º Ficam modifi cadas as peças orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo que 
for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste 
Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 9 de fevereiro de 
2021, 169° Ano de Fundação e 127° Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE – SEMAE
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

DECRETO Nº 18.824
DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021.

Altera dispositivos do Decreto nº 17.746, de 30 de março de 
2017 e suas alterações, que nomeia Comissão de Recebi-
mento de Materiais.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI; da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º O inciso X do artigo 1º do Decreto nº 17.746, de 30 de 
março de 2017, com respectivas alterações, passa a vigorar 
alterado, com a seguinte redação:
“Art. 1º ...
...

X – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER:
a) Marcelo Sant’Ana Theodoro;
b) Iara Tocico Ito;
c) Lupércio Scaliante Rampim.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 9 de fevereiro de 
2021; 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

DECRETO Nº 18.825
DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021.

Designa membros para exercerem as atribuições de Gerente 
Municipal de Convênios e para compor o Grupo de Apoio ao 
Gerente Municipal de Convênios, e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam designados para exercer as atribuições de 
Gerente Municipal de Convênios, para fi ns e atendimento de 
ajustes pactuados nessa modalidade com a Caixa Econô-
mica Federal ou nos quais tal instituição fi gure como agente 
fi nanceiro:
I -  Eng.º Sérgio Astolfo Issas – Secretário Municipal de 
Obras;
II -  Carla Cristina Bernardo – Gerente Interina de Plane-
jamento, Projetos e Obras – SeMAE.
Art. 2º Ficam nomeados para compor o Grupo de Apoio ao 
Gerente Municipal de Convênios – GMC, criado pelo Decreto 
nº 17.748/17, os seguintes agentes públicos:
I -  Dayana Cussioli – Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento;
II -  Maria Inês Gonçalves Pena – Secretaria Municipal 
de Assistência Social;
III -  Carla Avila dos Santos – Secretaria Municipal de 
Assistência Social;
IV -  Fábio Domingues do Amaral – Secretaria Municipal 
de Cultura;
V -  Luini Roberto da Silva Cardozo – Secretaria Munici-
pal de Educação;
VI -  Erika Hirata – Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer;
VII -  Danielle C. R. Cavalcante Sanches – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;
VIII -  Renata Fiorin de Carvalho – Secretaria Municipal de 
Obras;
IX -  Bianca Carla Ribeiro – Secretaria Municipal de 
Obras;
X -  Fernanda Suman Ouquiuto – Secretaria Municipal da 
Saúde;
XI -  Arlindo de Lima Junior – Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico;
XII -  Giselda Maria Casconi- Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico;
XIII -  Jessica Meireles Grecco Olivatti – Secretaria Munici-
pal de Habitação.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 9 de fevereiro de 
2021; 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.826
DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021.

Altera o Decreto nº 18.650, de 31 de julho de 2020, que 
nomeia membros para compor as Juntas Administrativas de 
Recursos de Infrações – JARIs.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A: 
Art. 1º As alíneas “b” e “c” do inciso I do artigo 1º do Decreto 
nº 18.650, de 31 de julho de 2020, passam a vigorar altera-
das, com as seguintes redações:
“Art. 1º  ...
I – Primeira Junta:
...
b) Membro: Carla Machado Cherulli Resende (Represen-
tante com conhecimento na área de trânsito, nos termos da 
Resolução do CONTRAN nº 357, de 02 de agosto de 2010).
c) Membro: Denis Ortiz Jordani (Representante de entidade 
representativa da sociedade ligada à área de trânsito, nos 
termos da Resolução do CONTRAN nº 357, de 02 de agosto 
de 2010.” NR
Art. 2º A alínea “b” do inciso II do artigo 1º do Decreto nº 
18.650, de 31 de julho de 2020, passa a vigorar alterada, 
com a seguinte redação:
“Art. 1º  ...
 
II - SEGUNDA JUNTA
...
b) Membro: Henrique Augusto Dias (Representante 
com conhecimento na área de trânsito, nos termos da Reso-
lução do CONTRAN nº 357, de 02 de agosto de 2010).” NR
Art. 3º As alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 1º do De-
creto nº 18.650, de 31 de julho de 2020, passam a vigorar 
alteradas, com as seguintes redações:
“Art. 1º  ...
III - TERCEIRA JUNTA
a) Presidente: Kawel Rodrigo Lotti (Representante com 
conhecimento na área de trânsito, nos termos da Resolução 
do CONTRAN nº 357, de 02 de agosto de 2010).
...

c)     Membro:  Wanderley Aparecido de Souza (Represen-
tante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade, 
nos termos da Resolução do CONTRAN nº 357, de 02 de 
agosto de 2010).” NR
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2021.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 9 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
AMAURY HERNANDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES 
E SEGURANÇA
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa local.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNI-
CÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - RIOPRETOPREV

ACORDO CADPREV Nº 00412/2021
Encontra-se disponível no sítio eletrônico da Riopretoprev o 
inteiro teor do Termo de Acordo CADPREV nº 00412/2021, 
acessível em: https://www.riopreto.sp.gov.br/riopretoprev/.
INFORMAÇÕES:  PABX (17) 3222-7445. JAIR MORETTI, 
Diretor Superintendente.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
51/2018 - INEXIGIBILIDADE 12/2018 – PROCESSO SeMAE 
Nº 160/2018. Contratada: IMAGEM SISTEMAS DE INFOR-
MAÇÕES LTDA.
Objeto: Reajuste contratual e readequação quantitativa e 
qualitativa referente ao fornecimento de licença do software 
InfoWater/Innovyze, serviços de modelagem hidráulica, con-
sultoria e treinamentos “in company” e módulos de consulto-
ria e treinamento especializado InfoWater/Innovyze “on line.
Valor do reajuste: R$ 3.283,93 Data da assinatura: 
09.02.2021
Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 12/2020 
- DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 02/2020 – PROCESSO 
SeMAE nº 12/2020. Contratada: ASSOCIAÇÃO RIOPRE-
TENSE DE PROMOÇÃO DO MENOR - ARPROM
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência com aplicação 
de reajuste referente a contratação de entidade sem fi ns 
lucrativos para inserção de menor aprendiz ao mercado de 
trabalho.
Prazo: 12 meses Valor total: R$ 152.332,80 
Data assinatura: 09.02.2021. 
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 28/2020.
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de 120.000 
kg (cento e vinte mil quilogramas) de Cloro Liquefeito (CAS 
7782-50-5) acondicionado em cilindros com capacidade de 
900 kg (novecentos quilogramas) para uso na desinfecção 
do efl uente fi nal (esgoto tratado) da ETE Rio Preto e servi-
ços de inspeção e manutenção do sistema adutor de cloro 
liquefeito (manifold) e dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de 
propriedade do SeMAE de São José do Rio Preto/SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020
DETENTORA DA ATA: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIEN-
TES S. A.
Valor total Registrado: Item 1 - R$ 13,50. Prazo de Vigência: 
12 meses 
Data da Assinatura: 13.07.2020. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 09.02.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
02/2021 – PROCESSO SICOM 312/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para a exe-
cução de serviços de poda, roçada, capina, manutenção e 
conservação de áreas verdes, em áreas pertencentes e/ou 
de responsabilidade do SeMAE, situadas em vários locais do 
município e distritos de São José do Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 29.01.2021 com 
continuação nos dias 04.02.2021 e 08.02.2021, sendo adju-
dicado o objeto à vencedora RUCK EMPREENDIMENTOS 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
10 de fevereiro de 2021

E CONSTRUÇÕES LTDA EPP para o item. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 02/2021 – PROCESSO SICOM 312/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 08.02.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
03/2021 – PROCESSO SICOM 313/2021
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higiene, des-
cartáveis, itens para copa e cozinha a serem utilizados nas 
unidades do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto 
– SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 02.02.2021 com con-
tinuação no dia 09.02.2021, sendo adjudicado o objeto às 
vencedoras BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
EIRELI ME para o item 22, CARLOS EDUARDO PONTES 
VIALLE para o item 10, CONTRATA COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS EM GERAL LTDA - EPP para os itens 4 e 29, ERICA 
APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI para os itens 2, 3, 5, 
6, 8, 11, 14, 18, 24 e 26, FLASH COMÉRCIO DE PRODU-
TOS DE HIGIENE EIRELI para os itens 19 e 20, MASTER 
FOOD RIO PRETO LTDA ME para o item 30, VITOR LOLI 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS para o item 31 
e WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP para os itens 1, 
7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 25 e 27. O item 28 foi decla-
rado FRACASSADO e os itens 32, 33 e 34 foram declarados 
DESERTOS. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 03/2021 – PROCESSO SICOM 313/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 09.02.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 09.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

                                                                     
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDITAL Nº 04/2021       

A INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o pre-
sente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, foram 
extraviados documentos públicos abaixo descritos:
 - Ordens de Fiscalização nº 13.715 e 75.366.
 - Protocolo nº 2020000301830.
 - Bloco de Notifi cações com as de números 144.846 a 
144.850 em branco e carimbadas (todas canceladas, sem 
efeito futuro à data de extravio).
O Boletim de Ocorrência de nº 788/2021 foi feito para o 
caso.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.
São José do Rio Preto - SP, 09 de Fevereiro de 2021.
   
Atenciosamente,
       
Paulo Ihei Benfati Horita
              Inspetor de Posturas   

SEMFAZ/IFP

Extrato de portaria n°024/2017 GCM de 14 de novembro 
de 2017 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar: 
onde averiguou-se eventual ilegalidade na conduta do Guar-
da Civil Municipal: Wellington Lima Pessoa e decidiu-se pelo 
ARQUIVAMENTO desta,  com base no art. 233, I, da Lei 
Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°010/2019 GCM de 09 de abril de 
2019 ref. a Sindicância Investigativa: onde averiguou-se 
eventual ilegalidade na conduta do Guarda Civil Municipal: 
Wellington Lima Pessoa e decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO 
desta,  com base no art. 233, I, da Lei Complementar 05 de 
28 de dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGE-
DORIA/GCM

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO 

                          ADOLESCENTE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO-S/P 

ATOS 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de São José do Rio Preto – CMDCA, no uso de 
suas atribuições legais e em reunião ordinária do dia 09 de 
fevereiro de 2021, na sede do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Avenida Bady 
Bassitt, 3697, Centro, elegeu a Diretoria Executiva - Biênio 
2.021/2.022.  
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São José do Rio Preto, 09 de fevereiro de 2021. 

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S 

PORTARIA N.º 35.066 DE 03 DE FEVEREIRO DE 
2021(Republicação por Incorreção) 
DESIGNA, ELIZANDRA PROVASI BONIN, para exercer a Função de 
Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de Nutrição e 
Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e 
alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente, retroagindo os efeitos desta a 01 de fevereiro de 
2021. 
PORTARIA N.º 35.071 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 
AUTORIZA, o Secretário Municipal de Cultura do Município de São 
José do Rio Preto, Sr. Valdeci Pedro Ganga, que detém a 
competência conjunta com o Secretário Municipal da Fazenda para 
movimentação financeira Fundo Municipal de Cultura de São José do 
Rio Preto e, na ausência do Secretário da pasta da Cultura, 
independente de comunicação formal às instituições financeiras, o 
servidor Jorge Luis Vermelho Moro, Assessor de Secretaria, a 
responsabilidade pela assinatura de documentos de abertura e 
encerramento de contas correntes, cheques emitidos para pagamento 
a terceiros e a realizar movimentação financeira junto aos Bancos, 
inclusive por meios eletrônicos. OUTROSSIM, as assinaturas deverão 
ocorrer em conjunto com o Secretário da Fazenda do Município de 
São José do Rio Preto, Sr. José Martinho Wolf Ravazzi Neto e, na 
ausência deste, a servidora Fernanda Cordeiro Hova, Chefe do 
Departamento de Controle Financeiro. 
PORTARIA N.º 35.072 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 
DISPENSA, os seguintes servidores das GRATIFICAÇÕES POR 
FUNÇÕES, retroagindo os efeitos desta 01 de fevereiro de 2021, 
conforme segue: 
LEANDRA VERGINIA JUSTO HERRERA, da Função de Gerente 
Nível I - FG.101.2, na Gerência de Educação Infantil da Secretaria 
Municipal de Educação, constante do Anexo I da Lei Complementar 
n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 

 

 

456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e 
alterações posteriores. 
FABIO RENATO BERNARDI, da Função de Chefia de Seção, na 
Seção de Editoração Gráfica da Secretaria Municipal de Educação, 
criada pelo artigo 39 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações 
posteriores. 
PORTARIA N.º 35.073 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer as 
GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efeitos desta a 01 
de fevereiro de 2021, conforme segue: 
PATRICIA CAZARIM PINHEIRO, para exercer a Função de Chefe 
de Departamento - FG.101.6, no Departamento de 
Acompanhamento e Monitoramento de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Educação, constante do Anexo I da Lei Complementar 
n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e 
alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente. 
HEDERSON VINICIUS DE SOUZA, para exercer a Função de 
Assistente Técnico - FG.102.1, na Gerência de Capacitação da 
Secretaria Municipal de Educação, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente. 
LEANDRA VERGINIA JUSTO HERRERA, para exercer a Função de 
Assistente Técnico - FG.102.1, na Gerência de Capacitação da 
Secretaria Municipal de Educação, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente. 
CARLA CRISTINA PEREIRA JOB, para exercer a Função de 
Gerente Nível I - FG.101.2, na Gerência de Educação Especial da 
Secretaria Municipal de Educação, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 

 

 

617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente. 
DANIELA HONORIO DE BARROS DUTRA, para exercer a Função 
de Gerente Nível I - FG.101.2, na Gerência de Centros de 
Atendimento  Especializado e Convivência Educacionais da 
Secretaria Municipal de Educação, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente. 
KARINA DA SILVA MATEUS, para exercer a Função de Gerente 
Nível I - FG.101.2, na Gerência de Educação Infantil da Secretaria 
Municipal de Educação, constante do Anexo I da Lei Complementar 
n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e 
alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente. 
CRISTIANE ISILDA MOLINA BAZERLA, para exercer a Função de 
Chefia de Seção, na Seção de Expediente e Controle de Material da 
Secretaria Municipal de Educação, criada pelo artigo 39 da Lei 
Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente. 
FABIO RENATO BERNARDI, para exercer a Função de Chefia de 
Seção, na Seção de Fiscalização de Contratos da Secretaria 
Municipal de Educação, criada pelo artigo 39 da Lei Complementar 
n.º 230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente. 
PORTARIA N.º 35.074 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 
NOMEIA, HELOISA CARVALHO MOREIRA DA SILVA, para ocupar o 
Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotada na 
Divisão de Administração da Biblioteca Municipal "Fernando Costa" 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis 
Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, surtindo os efeitos desta a partir de 08 de 
fevereiro de 2021. 
PORTARIA N.º 35.075 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

NOMEIA, SUELI APARECIDA SILVEIRA RODRIGUES DE JESUS, 
para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - 
CD.101.1, lotada na Divisão de Administração do Teatro Municipal 
"Nelson Castro" da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, surtindo os efeitos desta a partir de 
08 de fevereiro de 2021. 
PORTARIA N.º 35.076 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 
NOMEIA, MANOEL FLORES GARCIA JUNIOR, para ocupar o Cargo 
em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, lotado na 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
fevereiro de 2021. 
PORTARIA N.º 35.077 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 
NOMEIA, VICTOR HUGO PIRES PRUDENCIO, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotado na Divisão 
de Fomento ao Turismo da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, surtindo os efeitos desta a partir de 
05 de fevereiro de 2021. 

ADILSON VEDRONI 
   Secretário Municipal de Administração 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal de Fazenda NOTIFICA os 
contribuintes abaixo relacionados, os quais tiveram suas 
correspondências (cartas) devolvidas ao remetente – Departamento 
de Tributos Mobiliários IFP/SMFAZ –  por algum dos motivos da 
devolução discriminados no formulário: “Aviso de Recebimento”, da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a consultarem e 
tomarem ciência de despachos e pareceres emitido para suas 
inscrições, acessando o Portal do Município em: 
www.riopreto.sp.gov.br, aba: “Acesse os serviços”, “FAZENDA-
SEMFAZ” “consulta de protocolos”, e inserir o número do protocolo 
para consulta. 

O contribuinte também deve verificar a existência de 
débitos para o cadastro mobiliário junto as unidades: Poupa Tempo 
ou Ganha Tempo Cidadão, neste município. 

CONTRIBUINTE 
INCRIÇÃ

O 
MUNICI

PAL 

PROTOC
OLO DESPACHO 

FARIA CANGURU 
CORRETORA DE SEGUROS 
LTDA 

1341080 20208096
1 

INFORMAÇ
ÃO 

L N CENTRO AUTOMOTIVO 
RIO PRETO LTDA ME  3329610 20202703

11 
INFORMAÇ

ÃO 
M A RODRIGUES DA SILVA 
BEBIDAS ME  3071400 20202898

93 
INFORMAÇ

ÃO 
RECOLT COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA ME  

1288380 20202898
98 

INFORMAÇ
ÃO 

RIO PRETO COMIDA AFETIVA 
EIRELI ME ENCERRADA 3430090 20211869

9 
INFORMAÇ

ÃO 
 

Marco Aurélio Belentani de Carvalho 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / 

Semfaz 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTO INDEFERIDO 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO 
POUPA TEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE 
INCRIÇÃ

O 
MUNICI

PAL 

PROTOC
OLO DESPACHO 

APARECIDO DONIZETTI 
FREITAS 1248850 20203001

37 
INDEFERID

O 

ANTONIO DORAIR DE SOUZA 3276820 20211761
1 

INDEFERID
O 

JESSICA AMANDA SABORDIN 1377870 20202366
58 

INDEFERID
O 

MARTINS MACHADO 
CORRETORA LTDA 3768690 20211700

2 
INDEFERID

O 

TELEFONICA BRASIL S A 595110 20201988
62 

INDEFERID
O 

 São José do Rio Preto, 09 de fevereiro de 2021. 
 

REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO 
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO 

POUPA TEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE 
INCRIÇÃ

O 
MUNICI

PAL 

PROTOC
OLO DESPACHO 

CRISTIANE PINSETTA SPADA  1456520 20202507
12 

INFORMAÇ
ÃO 

BR ESPUMA COMERCIO DE 
ESPUMAS TECIDOS 
PLASTICOS COLCHOES E 
ARMARINHOS LTDA 

3743930 20202335
10 

INFORMAÇ
ÃO 

IUN UROLOGIA LTDA 3750250 20202731
29 

INFORMAÇ
ÃO 

São José do Rio Preto, 09 de fevereiro de 2021. 
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / 
Semfaz 

 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
10 de fevereiro de 2021 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDI
TAL 
DE 

AUT
OS 
DE 
INF

RAÇ
ÃO 

CAN
CEL

ADOS E ARQUIVADOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ADINAM WATANABE RAMALHO 00610/21 AIF-P-F 
000134 

ANDERSON SILVA RAMOS 00621/21 AIF-L-C 138 

BAR VILA DIONISIO LTDA EPP 00614/21 AIF-P-H 
000104 

CLAUDIA MARCIA NICOLETE BISPO 00611/21 AIF-P-F 
000135 

ELIEZER PEREIRA DE SOUZA 00623/21 AIF-L-C 139 

GIOVANA SANTILLE LIMA 45892839800 00626/21 AIF-E-K 
00026 

GISELIA MARCELINO DE SOUZA SILVA 
ME 00622/21 AIF-A-N 

000301 
HARUY RIO PRETO RESTAURANTE 
LTDA 00612/21 AIF-P-F 

000136 

JULIANA VEZONO CADAM 00625/21 AIF-S-D 
000205 

LAROLE SORVETES ARTESANAIS LTDA 00619/21 AIF-A-LF 
000223 

LAURENTINO TAVEIRA VILELA ME 00624/21 AIF-A-N 
000302 

L'OSTERIA EIRELI ME 00613/21 AIF-P-H 
000103 

M MOREIRA BAR EPP 00617/21 AIF-P-C 
000275 

PONGELUPI & PONGELUPPI LTDA ME 00616/21 AIF-P-C 
000271 

ROSANGELA FREITAS DOS SANTOS 00615/21 AIF-A-LF 
000220 

SANDRA CRISTINA SALUSTIANO 
CARVALHO FERREIRA 00609/21 AIF-S-V 

000101 

SIMILAR CASA DE CARNES EIRELI EPP 00618/21 AIF-P-C 
000274 

VALU LOPES DA COSTA LANCHES ME 00620/21 AIF-P-C 
000270 

 

 

ALESSANDRA MENDES DA SILVA 
16197785803 01263/20 AIF-S-H 

000115 

ANDERSON SILVA RAMOS 00577/21 AIF-P-F 
000132 

ASSOCIACAO LAR SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 00422/20 AIF-I-E 

1183 

C E C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA 00818/20 AIF-I-E 
1270 

MELLO ASSESSORIA CONTABIL S/S 
LTDA 01558/20 AIF-S-H 

000162 

PREVER SERVIÇOS POSTUMOS LTDA 01613/20 AIF-P-C 
000154 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

BIO STUDIO ACADEMIA EIRELI ME 02004/20 AIF-P-C 
000234 

LUZIA SOLANGE REGOVICH 01968/20 AIF-P-C 
000227 

LUZIA SOLANGE REGOVICH 01563/20 AIF-S-H 
000163 

RIO PRETO ACADEMIA DE GINASTICA E 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA 01979/20 AIF-P-C 

000226 
RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE 
VEICULOS LTDA’ 01593/20 AIF-S-H 

000167 
São José do Rio Preto, 10 de Fevereiro de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Decreto Administrativo nº 01/2021, de 09 de fevereiro de 2021 
Dispõe de remanejamento de verba orçamentária, e dá outras providências. O 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guapiaçu, ANTÔNIO 
BATISTA LONGO, no uso de suas atribuições de caráter administrativo, e nos termos 
do que dispõe a Lei Orgânica Municipal, o Regimento Interno, e CONSIDERANDO a 
necessidade de prover recursos orçamentários alocados incialmente em Secretaria da 
Câmara – Ficha 011: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, e a necessidade de se 
efetuar gastos orçamentários dentro da mesma categoria orçamentária, na Secretaria da 
Câmara – Ficha 014: Equipamento e Material Permanente; CONSIDERANDO que, o 
remanejamento também corresponde à movimentação de recursos orçamentários; 
CONSIDERANDO que essa movimentação ocorre quando se pretende realocar créditos 
orçamentários dentro de uma mesma categoria de programação prevista na lei 
orçamentária anual ou entre uma categoria de programação e outra; CONSIDERANDO 
que a lei orçamentária anual nº 2.135/2020, em seu artigo 4º, inciso I, autoriza a 
transposição e remanejamento de verbas orçamentárias dentro da mesma categoria 
econômica, no valor máximo de 3,5%, o que também se aplica por analogia ao Chefe do 
Poder Legislativo.DECRETA: 
Art.1º Fica remanejada as seguintes dotações orçamentárias dos projetos de dotações 
abaixo especificados da Câmara Municipal de Guapiaçu: 
 
I – ANULA  
SECRETARIA DA CÂMARA 

I. II - SUPLEMENTA 
SECRETARIA DA CÂMARA 

01. Legislativa 01. Legislativa 
01.02. Secretaria da Câmara 01.02. Secretaria da Câmara 
01.02.01. Manutenção da Secretaria da 
Câmara 

01.02.01. Manutenção da Secretaria da 
Câmara 

01.031. Ação Legislativa 01.031. Ação Legislativa 
01.031.0001. Gestão em Ações 
Legislativas 

01.031.0001. Gestão em Ações Legislativas 

01.031.0001.2002.0000. Manutenção da 
Secretaria da Câmara 

01.031.0001.1001.0000. Ampliação 
Equipamentos e Mobiliários – Câmara 
Municipal 

3.3.90.36.00. Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física 

4.4.90.52.00. Equipamento e Material 
Permanente 

Ficha – 011 Ficha – 014 
Valor R$ 15.000,00 Valor R$ 15.000,00 
Fonte Recursos: 01- Tesouro Fonte Recursos: 01- Tesouro 
Código de Aplicação: 110.000 – Geral Código de Aplicação: 110.000 – Geral 
 
Art. 2º - Este Decreto Administrativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
A Câmara Municipal de Guapiaçu torna pública aos interessados a publicação da 
Errata da Portaria nº 08/2021 - De 01 de fevereiro de 2021 - “Dispõe sobre férias a 
servidora desta Casa e dá outras providências.” 
Onde se lê: 
Artigo 1º - Fica autorizado as férias (período de 30 dias) a servidora Maria Angélica de 
Souza Campos, relativo ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro 
de 2020, bem como o pagamento de 1/3 constitucional, a bem do serviço público, 
conforme apurado em processo administrativo desta Casa, devendo a mesma sair de 
férias a partir do dia 01 de fevereiro de 2021 a 03 de março de 2021. 
 
Leia –se:    
Artigo 1º - Fica autorizado as férias (período de 30 dias) a servidora Maria Angélica de 
Souza Campos, relativo ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro 
de 2020, bem como o pagamento de 1/3 constitucional, a bem do serviço público, 
conforme apurado em processo administrativo desta Casa, devendo a mesma sair de 
férias a partir do dia 01 de fevereiro de 2021 a 02 de março de 2021. 

 
 

 
 

 

                                                                                                   

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

PORTARIA Nº 6653, de 05 de fevereiro de 2021 – DESIGNA a servidora 
FERNANDA MARA DOS SANTOS, Agente Legislativo, para exercer, 
concomitantemente às suas funções, às relativas ao cargo de Agente 
Parlamentar de Finanças, no período de 08/02/2021 a 26/02/2021, 
devido afastamento por férias e gozo de prêmio por assiduidade do 
servidor Valter de Castro, titular do cargo. 

 
PORTARIA Nº 6655, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021. 
NOMEIA o senhor RICARDO SANTOS FRAGNAN, para o cargo em 
comissão de Assessor Político, Referência C-4, lotado no gabinete do 
Ver. Robson Ricci, a partir de 08 de fevereiro de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6656, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021. 
DESIGNA a servidora THAIS MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA – 
Jornalista, para desempenhar a função de Coordenador de 
Comunicação Social, a partir de 09 de fevereiro de 2021. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita do Município de Mirassolândia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram 
conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos apro-
vados no Concurso Publico nº: 01/2016, para preenchimento 
de vaga disponível, por tempo determinado, a excepcional 
interesse público, a titulo precário, conforme dispõe a Lei 
Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 
021/2011, a comparecerem no Departamento Pessoal desta 
Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, 
Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta 
publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para mani-
festar interesse na Contratação, para atender necessidades 
do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis 
do Trabalho), munidos de cópias e originais dos seguintes 
documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a; c) título de eleitor e comprovante de votação 
na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certifi cado 
de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for 
do sexo masculino; f) comprovante de conclusão da habili-
tação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo 
sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais 
de ensino; g) comprovante de registro em órgão de classe; 
h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) 
certidão de casamento, quando for o caso; j) certidão de 
nascimento dos fi lhos, quando for o caso; k) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a, ou certidão de nascimento dos dependentes 
legais, se houver, e documento que legalmente comprove 
a condição de dependência; l) atestado de que não possui 
registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 
05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, infor-
mando se exerce ou não outro cargo, emprego ou Função 
pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) declara-
ção, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto 
a qual regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; 
e q) Comprovante de residência. 

Nº de Inscrição: 220277-8
Candidato (a): MARIANA MIRANDA MURIANA
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 20°

Nº de Inscrição: 233373-0
Candidato (a): ALESSANDRA BABOS DA ROCHA CARDO-
SO
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 21°

   O não comparecimento na referida data e horário impli-
cará na desistência automática do convocado sem direito 
a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos. 
Mirassolândia, 09 de Fevereiro de 2021.

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita do Município de Mirassolândia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram 
conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos apro-
vados no Concurso Publico nº: 01/2016, para preenchimento 
de vaga disponível, por tempo determinado, a excepcional 
interesse público, a titulo precário, conforme dispõe a Lei 
Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 
021/2011, a comparecerem no Departamento Pessoal desta 
Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, 
Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta 
publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para mani-

festar interesse na Contratação, para atender necessidades 
do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis 
do Trabalho), munidos de cópias e originais dos seguintes 
documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a; c) título de eleitor e comprovante de votação 
na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certifi cado 
de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for 
do sexo masculino; f) comprovante de conclusão da habili-
tação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo 
sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais 
de ensino; g) comprovante de registro em órgão de classe; 
h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) 
certidão de casamento, quando for o caso; j) certidão de 
nascimento dos fi lhos, quando for o caso; k) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a, ou certidão de nascimento dos dependentes 
legais, se houver, e documento que legalmente comprove 
a condição de dependência; l) atestado de que não possui 
registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 
05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, infor-
mando se exerce ou não outro cargo, emprego ou Função 
pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) declara-
ção, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto 
a qual regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; 
e q) Comprovante de residência. 

Nº de Inscrição: 228064-2
Candidato (a): VIVIANE BRANDIMARTE PEREZ
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 17°

Nº de Inscrição: 221202-5
Candidato (a): AUXILIADORA APARECIDA DE OLIVEIRA
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 18°

Nº de Inscrição: 228214-3
Candidato (a): DANIELA ZACALUSNE GUIMARAES
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 19°

   O não comparecimento na referida data e horário impli-
cará na desistência automática do convocado sem direito 
a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos. 
Mirassolândia, 02 de Fevereiro de 2021.

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 06/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14/2021
OBJETO: Aquisição de veículo 0 km destinado ao evento 
Show de Prêmios.
Data da realização da Sessão Pública: 24/02/2021
Horário: 09h15min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 08 de fevereiro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados em 
Processo Seletivo 01/2021 para comparecerem no dia 15 de 
fevereiro de 2021, às 08:00 horas  na EMEF “Profª. Lucia Novais 
Brandão”, localizada na rua Felício Bottino, 529 - Centro em 
Cedral/SP, a fim de manifestarem interesse no preenchimento de 02 
(duas) vagas de Professor de Educação Básica II – Matemática, a 
serem contratados por prazo determinado, sob o regime da C.L.T. No 
ato da manifestação os candidatos deverão entregar documento 
legal que os habilitem para o desenvolvimento da referida função, 
bem como preencher de próprio punho requerimento de acúmulo de 
emprego, nos termos dos incisos XVI e XVII, do art. 37 da 
Constituição Federal. O não comparecimento implica na desistência 
dos mesmos. 

Classificação Nome RG Total 
01 Keide Tukamoto 

Oyafuço 
33.532.999-8 80,817 

02 Joselaine Tamiris 
Ansulini 

45.398.583-X 62,603 

03 Maíza Elvira Zanini 42.664.536-4 59,904 
04 Alessandra Bezerra de 

Lima Santos 
45.651.848-4 59,054 

05 Maria Caroline Pereira 42.517.699-X 52,742 
 

Nesta oportunidade os candidatos deverão comparecer munidos das 
cópias dos seguintes documentos: 

 Cédula de Identidade- RG; 

 Cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda- CPF/MF; 

 Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a 
Justiça Eleitoral; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Certidão de Nascimentos dos filhos; 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
10 de fevereiro de 2021

 Declaração de não cumulatividade de cargos públicos, 
observando o art. 37,X, da CF; 

 Cópia do PIS/PASEP; 

 Certidão de Distribuições Criminais; 

 Comprovante de residência; 

 Documentos de habilitação Específica para o exercício do 
Cargo, Certificado de Escolaridade; 

 Uma foto ¾; 

 Comprovante de abertura ou cartão de conta bancária no 
Banco Santander. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 10 de fevereiro de 2021. 90° Ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados em 
Processo Seletivo 01/2021 para comparecerem no dia 15 de 
fevereiro de 2021, às 08:00 horas  na EMEF “Profª. Lucia Novais 
Brandão”, localizada na rua Felício Bottino, 529 - Centro em 
Cedral/SP, a fim de manifestarem interesse no preenchimento de 02 
(duas) vagas de Professor de Educação Básica II – Língua 
Portuguesa, a serem contratados por prazo determinado, sob o 
regime da C.L.T. No ato da manifestação os candidatos deverão 
entregar documento legal que os habilitem para o desenvolvimento 
da referida função, bem como preencher de próprio punho 
requerimento de acúmulo de emprego, nos termos dos incisos XVI e 

XVII, do art. 37 da Constituição Federal. O não comparecimento 
implica na desistência dos mesmos. 

Classificação Nome RG Total 
01 Marlei Cristina Beijo Ferreira 17.868.140-4 75,435 
02 Janaíne Munhol Nogueira 

Soares 
44.728.813-1 73,591 

03 Jozivani Maria dos Santos Silva 35.482.855-1 65,038 
04 Rafael de Castro Lima 42.518.123-6 62,071 
05 Jussara Aparecida de Andrade 

Santamaria 
19.968.074-7 57,987 

 

Nesta oportunidade os candidatos deverão comparecer munidos das 
cópias dos seguintes documentos: 

 Cédula de Identidade- RG; 

 Cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda- CPF/MF; 

 Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a 
Justiça Eleitoral; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Certidão de Nascimentos dos filhos; 

 Declaração de não cumulatividade de cargos públicos, 
observando o art. 37,X, da CF; 

 Cópia do PIS/PASEP; 

 Certidão de Distribuições Criminais; 

 Comprovante de residência; 

 Documentos de habilitação Específica para o exercício do 
Cargo, Certificado de Escolaridade; 

 Uma foto ¾; 

 Comprovante de abertura ou cartão de conta bancária no 
Banco Santander. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 10 de fevereiro de 2021. 90° Ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 

 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocadas as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas em 
Processo Seletivo 01/2021 para comparecerem no dia 15 de 
fevereiro de 2021, às 08:00 horas  na EMEF “Profª. Lucia Novais 
Brandão”, localizada na rua Felício Bottino, 529 - Centro em 
Cedral/SP, a fim de manifestarem interesse no preenchimento de 02 
(duas) vagas de Professor de Educação Básica II – Inglês, a serem 
contratadas por prazo determinado, sob o regime da C.L.T. No ato da 
manifestação as candidatas deverão entregar documento legal que 
as habilitem para o desenvolvimento da referida função, bem como 
preencher de próprio punho requerimento de acúmulo de emprego, 
nos termos dos incisos XVI e XVII, do art. 37 da Constituição Federal. 
O não comparecimento implica na desistência das mesmas. 

Classificação Nome RG Total 
01 Janaíne Munhol Nogueira 

Soares 
44.728.813-1 71,591 

02 Camilla de Oliveira Jorge 44.118.277-X 59,483 
03 Marina Buosi 40.137.965-6 54,000 
04 Jaqueline Munhol Nogueira 44.812.378-2 53,000 

 

Nesta oportunidade as candidatas deverão comparecer munidos das 
cópias dos seguintes documentos: 

 Cédula de Identidade- RG; 

 Cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda- CPF/MF; 

 Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a 
Justiça Eleitoral; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Certidão de Nascimentos dos filhos; 

 Declaração de não cumulatividade de cargos públicos, 
observando o art. 37,X, da CF; 

 Cópia do PIS/PASEP; 

 Certidão de Distribuições Criminais; 

 Comprovante de residência; 

 Documentos de habilitação Específica para o exercício do 
Cargo, Certificado de Escolaridade; 

 Uma foto ¾; 

 Comprovante de abertura ou cartão de conta bancária no 
Banco Santander. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 10 de fevereiro de 2021. 90° Ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas em 
Processo Seletivo 01/2021 para comparecerem no dia 15 de 
fevereiro de 2021, às 08:00 horas  na EMEF “Profª. Lucia Novais 
Brandão”, localizada na rua Felício Bottino, 529 - Centro em 
Cedral/SP, a fim de manifestar interesse no preenchimento de 01 
(uma) vaga de Professor de Educação Básica II – Arte, a ser 

contratada por prazo determinado, sob o regime da C.L.T. No ato da 
manifestação a candidata deverá entregar documento legal que a 
habilite para o desenvolvimento da referida função, bem como 
preencher de próprio punho requerimento de acúmulo de emprego, 
nos termos dos incisos XVI e XVII, do art. 37 da Constituição Federal. 
O não comparecimento implica na desistência da mesma. 

Classificação Nome RG Total 
01 Ana Paula Bocalom Braga 46.184.523-4 59,304 
02 Diana Keli de Oliveira 

Magalhães 
32.751.036-5 43,903 

 

Nesta oportunidade a candidata deverá comparecer munida das 
cópias dos seguintes documentos: 

 Cédula de Identidade- RG; 

 Cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda- CPF/MF; 

 Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a 
Justiça Eleitoral; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Certidão de Nascimentos dos filhos; 

 Declaração de não cumulatividade de cargos públicos, 
observando o art. 37,X, da CF; 

 Cópia do PIS/PASEP; 

 Certidão de Distribuições Criminais; 

 Comprovante de residência; 

 Documentos de habilitação Específica para o exercício do 
Cargo, Certificado de Escolaridade; 

 Uma foto ¾; 

 Comprovante de abertura ou cartão de conta bancária no 
Banco Santander. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 10 de fevereiro de 2021. 90° Ano de 
Emancipação Político-Administrativa.  

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 

 

                   
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL-SP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente, e na melhor forma de direito, considerando-se 
a regularidade do Processo Seletivo nº 004/2020, HOMO-
LOGO O PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL DO PRO-
CESSO SELETIVO para admissão por tempo determinado 
de excepcional interesse público, de acordo com as neces-
sidades do município para Professor de Educação Básica I 
do Ensino Fundamental com formação em Pedagogia para 
atuar na Rede Municipal de Ensino, para que surta seus 
efeitos legais.
 Prefeitura Municipal de Cedral, 08 de fevereiro de 2021.

  -  PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
 -Prefeito Municipal-

PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL
PROCESSO SELETIVO Nº 004/2020
        A Comissão Especial do Processo Seletivo nº 004/2020, 
no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
Portaria nº 2.978, de 30/11/2020, e considerando que foram 
observados os trâmites legais que regem a matéria, os quais 
foram cumpridos integralmente e, após a análise de toda 
documentação juntada, apresenta Aprovação do Processo 
Seletivo nº 004/2020 para admissão por tempo determinado 
de excepcional interesse público, de acordo com as neces-
sidades do município para Professor de Educação Básica I 
do Ensino Fundamental, posto que o  respectivo processo 
encontra-se em perfeita ordem formal e legal.
 Cedral (SP) 08 de fevereiro de 2021.
-Mara Rozebel Perozim Rodrigues                   
  -Coordenadora da Assistência Social-
- Isabella Munhoz Fácio                                                  
 - Coordenadoria de Ensino 
- Giselle Ferreira Pereira                                       
- Diretoria da EMEF-“Profº Lucia Novais Brandão”
Decreto n.º 3.364, de 08 de fevereiro de 2021.
“Dispõe sobre a Homologação do Processo Seletivo Simplifi -
cado n.º 04/2020”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Municí-
pio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
CONSIDERANDO, que foram observados os trâmites legais 
que regem a matéria, os quais foram cumpridos integralmen-
te e, após a análise e aprovação do processo pela Comissão 
Especial de Processo Seletivo Simplifi cado, designada pela 
Portaria nº. 2.978, de 30 de novembro de 2020 e Edital de 
Processo Seletivo Simplifi cado n.º 04/2020, 
D E C R E T A: 

Art. 1.º - Fica Homologado o resultado fi nal do Processo 
Seletivo Simplifi cado realizado sob n.º 04/2020. 
Art. 2.º - O Processo Seletivo Simplifi cado, ora homologado, 
dar-se-á para admissão por tempo determinado de excep-
cional interesse público, de acordo com as necessidades do 
Município, para Professor de Educação Básica I do Ensino 
Fundamental com formação em Pedagogia para atuar na 
Rede Municipal de Ensino, posto que o respectivo processo 
encontra-se em perfeita ordem formal e legal. 
Art. 3.º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4.º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 08 de fevereiro de 2021; 90.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
                         
Registrado em livro próprio e Publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1012556-74.2019.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o) Alessandra Cristina de Marchi, Brasileira, Casada, Empresária, RG 21.995.017-9, CPF 184.570.438- 03, com 
endereço à Rua General Glicerio, 1800, Vila Maceno, CEP 15060-000, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sociedade Instrução e Socorros Colegio São Jose, alegando em síntese: 
que a autora celebrou com a ré contrato de prestação de serviços educacionais, para que sua filha ACMA, pudesse cursar o 
8º ano do ensino fundamental, ficando pactuado o valor mensal de R$ 1.391,00, comprovado documentalmente nos autos 
que a ré gozou dos estudos e atividades. Entretanto as mensalidades vencidas nos meses de janeiro a dezembro de 2018, 
encontram se em aberto, resultando um débito de R$ 18.655,48, tendo a autora procurado por inúmeras vezes, receber o 
débito de forma amigável.” E como a ré encontra-se 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 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente contestação. Não sendo contestada a ação, será considerada revel, caso em que lhe será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. K-10e11/02

“2002 DUO JK Empreendimento Imobiliário SPE Ltda”
CNPJ: 18.061.021/0001-82 - NIRE: 3522742067-4

Extrato da Ata de Reunião de Sócias
Data, Hora, Local: 13.10.2020, às 16:30hs., na sede, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2000, lojas 01 a 04, Torre 
A, sala D-2, Jardim Tarraf II, São José do Rio Preto/SP. Presença: Totalidade das sócias. Mesa: Presidente: Henrique Marqui 
da Silva, Secretário: Marcio Aparecido Lobianco Valin. Deliberações aprovadas: Redução do capital, em razão de estar 
excessivo à consecução do seu objeto social, atualmente no montante de R$ 21.509.057,00, será reduzido para 
R$ 100.000,00, mediante o cancelamento de 21.409.057 cotas, no valor de R$ 1,00 cada, que será devolvido 
R$ 11.560.890,00 à sócia Tarraf Empreendimentos Imobiliários Ltda., e R$ 9.848.167,00 à sócia Zaia Tarraf Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., em moeda corrente nacional, em até 12 meses a contar da data da alteração contratual. Nada mais. São 
José do Rio Preto, 13.10.2020. Sócias: Tarraf Empreendimentos Imobiliários Ltda e Zaia Tarraf Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, ambas por Olavo Tarraf-Administrador, Visto Jurídico: Mariana Ferreira Scalvenzi - OAB/SP 323.083.

Tarrafi ncorp Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ: 07.792.106/0001-14 - NIRE: 35220351677

Extrato da Ata de Reunião de Sócias
Data, hora, local: 29.01.2021, às 16:30 horas, na sede, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2000, lojas 01 a 
04, Torre A, sala B, Jardim Tarraf II, nesta cidade. Convocação: dispensada. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: 
Presidente: Nathalia Schiopatti Alison Spinola Machado, Secretário: Marcio Aparecido Lobianco Valin. Deliberações 
Aprovadas: redução do capital social por estar excessivo em relação ao objeto social, atualmente no montante de 
R$ 17.060.934,00, será reduzido para R$ 16.310.934,00, mediante o cancelamento de 750.000 cotas de emissão da 
sociedade, no valor de R$ 1,00 cada, pertencentes ao sócio Olavo Tarraf, o que se dá neste ato com a desincorporação 
do patrimônio da sociedade dos imóveis oriundos da matrícula 63.818 do Primeiro Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto – SP, localizados no Edifício Residencial Morada Sun Park, sito à Rua Coronel Spínola de Castro esquina 
com a Rua Antônio Frederico Ozanan, bairro Redentora, nesta cidade de São José do Rio Preto-SP, quais sejam, 
apartamentos sob números 41 F, 44 F e 53 F e vagas de garagem sob números 18 F, 21 F e 24 F. Encerramento: Nada 
mais. São José do Rio Preto, 29.01.2021. Sócios: Otarraf Investimentos e Participações Ltda. - Olavo Tarraf - 
sócio-administrador. Olavo Tarraf - Visto Jurídico: Mariana Ferreira Scalvenzi - OAB/SP 323.083.



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
10 de fevereiro de 2021

Editais de
CONVOCAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

CONTRATO DE TRESPASSE Nos termos do artigo 1.144 do Código Civil, 
EMMANUEL JOSE MARQUES, CPF nº. 310.735.538-09, titular da empresa 
EPOLI TRANSPORTES E COMERCIAL PLASTICO EIRELI com sede na Rua 
Benhamin Elian Abissamra, 520, Distrito Industrial Dr. Carlos Arnaldo e Silva, 
CEP: 15.052-750, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.877.030/0001/86, com NIRE 
35602687062, informa a transferencia do fundo de comércio juntamente com 
ativos, passivos e patrimônio líquido a ela relacionada em 31/01/2021 nos termos 
do Contrato de Trespasse firmado em 14 de dezembro de 2020, o qual está será 
levado a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, para 
EPLAST COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO EIRELI, com sede na Rod. BR 
153; 4200; Anexo 4210 – Sala 01 e 02 KM 51,6; São Benedito da Capelinha 
(Zona Rural) – São José do Rio Preto, SP CEP 15.053-750, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 14.237.060/0001-37, NIRE 35600900818.  

 

 

 

 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA A SE 
REALIZAR EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
A Presidente Maria Cecilia Galvão Nunes Batista , no uso de suas atribuições conforme art. 37, item f, do 

ESTATUTO SOCIAL, convoca os 25 (vinte e cinco) associados da Cooperativa de Trabalho na Produção 

de Vestuário de São José do Rio Preto – COOPEVE, para comparecerem em Assembleia Geral Ordinária,  

a realizar-se na sua sede social, à Rua Euclides de Lima, 351, sala 1, Parque Romano Calil, São José do 

Rio Preto/SP, no dia 23 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, com presença de dois terços dos associados, 

em primeira convocação; às 15:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda 

convocação; ou às 16:00 horas, com a presença de 25 (vinte e cinco) associados ou, no mínimo, 20% do 

total de associados, em terceira e última  convocação. Será tratada a seguinte ordem do dia:  

 

1. Prestação de contas do órgão de administração do exercício social de 2020, das contas de Sobras 

e Perdas, parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria, destinação das sobras apuradas 

no exercício (ou rateio das perdas), deliberação sobre o plano de trabalho formulado pelo Conselho 

de Administração para o próximo exercício; 

 

2. Eleição para reposição no cargo de tesoureira do conselho de Administração; 

 

 

São José do Rio Preto, 08 de fevereiro de 2021 
 
 
 
 
 
 

MARIA CECÍLIA GALVÃO NUNES BATISTA  
Presidente 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 024/2020 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: Doces Passos Comércio de Calçados e Confecções Ltda, CNPJ nº 09.255.998/0001-
40. 

Assinatura: 09/02/2021 

Objeto: Aquisições de uniformes e tênis escolares para volta as aulas, visando atender a 
demanda dos municípios consorciados ao Cindesp. 

Lote 3 

Empresa: Doces Passos Comércio de Calçados e Confecções Ltda. 

Valor Global R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais). 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 016/2020 – Pregão Presencial nº: 009/2020 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO PREGÃO PRESENCIAL 
N° 009/2020 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do 
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 009/2020 de acordo com a seguinte indicação: 
Lote n° 3 em favor da empresa DOCES PASSOS COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES 
LTDA pelo valor R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), tudo em 
conformidade com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo pregoeiro e 
Equipe de Apoio (Portaria nº 008/2020 e 009/2020) em 29/05/2020 e Parecer Jurídico com 
data de 04/02/2021, HOMOLOGA PARCIALMENTE o processo licitatório desenvolvido na 
modalidade Pregão Presencial nº 009/2020, do tipo menor preço global, cujo objeto é 
aquisições de de uniformes e tênis escolares para volta as aulas, visando atender a 
demanda dos municípios consorciados ao Cindesp. 

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento 
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 São José do Rio Preto - SP, 05 de Fevereiro de 2021.  

JOSÉ ADALTO BORINI 

Presidente CINDESP 


