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Quatro empresas descumprem edital e 
estão fora da licitação da coleta de lixo
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Racionamento começa 
quarta para 15 bairros
Nesta quarta-feira (12), 

o Semae inicia esquema de 
racionamento de água em 
15 bairros abastecidos pela 

Estação de Tratamento de Água 
– ETA Palácio das Águas. A me-
dida vai atingir aproximadamen-
te 100 mil pessoas.   Pág.A2

Comércio mantém horários 
de atendimento flexibilizados
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Vertedouro 
começa essa 
semana pra-

ticamente 
seco e Se-

mae anuncia 
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to para 15 
bairros de 
Rio Preto. 
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As empresas Proposta Enge-
nharia Ambiental Ltda, Litucera 
Limpeza e Engenharia Ltda, KTM 
Administração e Engenharia Ltda 
e Quebec Construções e Enge-
nharia Ltda foram desclassifica-
das do lote 1 da licitação que vai 
definir a empresa vencedora do 

novo contrato para a coleta do 
lixo. A desclassificação foi deter-
minada pela Diretoria de Com-
pras e Contratos da Secretaria de 
Administração. Os apontamentos 
de irregularidades nas propostas 
foram da Secretaria do Meio 
Ambiente.                  Pág.A3

Agentes acham sacola com 401 
porções de maconha no CPP
Agentes penitenciários es-

tavam em diligência na área 
externa da CPP quando encon-
traram a sacola no fundo do 

centro próximo ao muro. Dentro 
da estavam 401 porções de ma-
conha, que foram apreendidas e 
entregues na delegacia. Pág.A4

Rio Preto 
chega a 

2.001 mortes 
na pandemia
Foram confirmados ontem 

mais nove mortes por Covid em 
Rio Preto. Com isso, a cidade 
chegou a marca de 2.001 óbi-
tos pela doença, uma média de 
cinco mortes por dia desde a 
confirmação da primeira fatali-
dade em abril de 2020. Pág.A5

Vacinação da 
gripe e Covid 

são ampliadas 
nesta 3ª feira

A Secretaria de Saúde vai in-
serir novos grupos a partir desta 
terça-feira (11) nas campanhas 
de vacinações contra a gripe e a 
Covid-19. Hoje a vacinação será 
no sistema drive-thru no Recinto 
de Exposições e no Complexo 
Swift, das 8h às 17h.   Pág.A5

Potirendaba 
vai receber 

academia ao 
ar livre
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Sacola com maconha estava 
ao lado do muro do CPP

DEIC
 Investigação 

da Polícia 
Civil levou à 
prisão seis 

pessoas 
acusadas de 

tráfico e furto 
de maquiná-
rios de uma 
construção 

civil. 
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BLITZ
Vigilância Sa-
nitária autuou 
mais 14 esta-
belecimentos 
no final de 
semana, en-
tre eles festas 
clandestinas, 
bares e serv 
festas por cau-
sa de aglome-
rações. 
Pág.A4
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Você já pensou em 
prestar concurso 
para a Polícia?

Desde que decidi, ao lado dos meus sócios, fundar uma em-
presa focada em preparação para concursos públicos, em 2011, 
sempre tive como principal objetivo trazer o melhor material de 
preparação para os alunos. E, mais do que isso, visualizar o 
sucesso do nosso trabalho. 

Iniciamos com diversos aprovados na área fiscal e passamos 
a notar que nosso trabalho de excelência também poderia ser 
construído para outras áreas. Pensando nisso, diversificamos 
nossa atuação e mergulhamos de cabeça em cursos para uma 
infinidade de áreas de concursos. Os resultados não demoraram 
a aparecer! 

Com o passar dos anos, observamos que a área de seguran-
ça pública, sempre muito procurada por concurseiros, passou 
a ganhar mais força nos concursos públicos. A área policial, 
historicamente, atrai muitos candidatos, não só pelo grande 
número de vagas ofertadas, mas também pelos cargos ofereci-
dos em diversos segmentos. Além, claro, do sonho de muitos 
concurseiros de se tornarem um “Herói de Farda”, motivo de 
orgulho para o país. 

Segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas Munici-
pais (MUNIC), do IBGE, realizada em 2020 e referente à 2019, 
o Brasil tem um efetivo de 117.228 policiais civis. Já o efetivo 
de policiais militares do país totaliza 416.923 profissionais. 
Além disso, para os próximos 12 meses, 20 estados estão com 
concursos em andamento ou devem iniciar os trâmites em breve 
- para Civil e Militar - com mais de 23 mil vagas para agentes, 
escrivães, inspetores, investigadores, peritos, delegados, oficiais 
e soldados.

 Mesmo que ainda estejamos em tempos de pandemia, a 
vacinação está em ritmo acelerado, e os profissionais da segu-
rança pública também estão sendo priorizados no calendário. Em 
São Paulo, estado com maior efetivo policial (27.450 militares e 
1.643 civis), foram destinadas 180 mil doses para a Secretaria 
de Segurança Pública para atender profissionais com esquema 
próprio de imunização. 

A pandemia vem deixando um impacto gigantesco em diver-
sos setores, com muitos profissionais desempregados, enquanto 
outros mudaram completamente de rotina, passando a trabalhar 
de casa. O cargo de policial, entretanto, não permite o exercício 
da profissão em home-office. Até por isso, recebeu a priorização 
no processo de vacinação. 

Quanto ao desemprego, o setor público ainda é uma es-
perança de recolocação profissional e estabilidade financeira 
para muitos. Desta forma, o meu conselho é que esse período 
seja aproveitado para aumentar a dedicação aos estudos. Há 
inúmeros conteúdos gratuitos na internet, além de cursos que 
possibilitam o parcelamento para imersão mais aprofundada 
nas carreiras públicas.

 O atual cenário pandêmico não deve fazer com que aqueles 
que desejam ter essa estabilidade do setor público parem de 
estudar ou desacreditem dos concursos públicos. Os concursos 
voltarão e devem empregar e garantir a recolocação de muita 
gente. É preciso aproveitar o momento para se preparar ainda 
mais. 

Quando a pandemia passar, muitos concursos represados 
voltarão à discussão. Muitas provas suspensas terão prazos 
de inscrição reabertos. Haverá uma quantidade enorme de 
oportunidades ao mesmo tempo. Quem tiver aproveitado este 
momento de escassez para se preparar, com certeza, colherá 
bons frutos no futuro.

Por Heber Carvalho, CEO da Estratégia Educacional

ARTIGO 

CAMPANHA
Orquidário arrecada 
813 litros de leite 

e 206 de óleo

Durante os quatro dias 
do evento “Feira Solidária 
das Mães”, promovido pelo 
Orquidário Rio Preto, foram 
arrecadados 813 litros de leite 
e 206 litros de óleo. A ação 
consistia em trazer dois litros 
de leites ou um litro de óleo 
para trocar por uma muda de 
orquídea.

Segundo o orquidário, a 
arrecadação superou a da Fei-
ra do Natal passado, quando 
foram recolhidos 400 litros de 
leite e mais 200 litros de óleo, 
que foram divididos entre as 
4 instituições municipais de 
Longa Permanência para Ido-
sos de São José do Rio Preto: 
Lar dos Idosos Schmidt, Lar 
Esperança Lar São Vicente de 
Paulo e Lar de Betânia.

“Estamos muito felizes 
com o resultado da feira. Su-
peramos as arrecadações do 

Natal. A iniciativa era promover 
uma feira bonita e ajudar as 
instituições e seus residentes” 
afirmou Deolanda Garcia Rodri-
gues, proprietária do Orquidário 
Rio Preto.

Os itens serão novamente 
doados para as instituições 
de Longa Permanência para 
Idosos.

Vinicius LIMA Divulgação

Racionamento de água vai 
afetar 100 mil pessoas a 
partir desta quarta-feira

Nesta quarta-feira (12), o 
Semae (Serviço Municipal Au-
tônomo de Água e Esgoto) de 
Rio Preto inicia esquema de 
racionamento de água em 15 
bairros abastecidos pela Estação 
de Tratamento de Água – ETA 
Palácio das Águas. A medida vai 
atingir aproximadamente 100 
mil pessoas, e a paralisação vai 
acontecer das 13h às 20h.

Os bairros atingidos pelo 
racionamento são: Jardim Alto 
Alegre, Jardim Seyon, Vila El-
maz, Vila Clementina, Boa Vista, 
Jardim Alto Rio Preto, Vila Diniz, 
Vila Maceno, Redentora, Jardim 
Urano, Jardim Tangará, Higie-
nópolis, Mansur Daud, Vila São 
Judas Tadeu e Chácara Municipal.

A gerente de Operação e 
Manutenção de Água do Semae, 
Jaqueline Reis, informa que nos 
quatro primeiros meses deste ano 
houve uma redução de 45% do 
volume de chuvas em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
A última chuva registrada é do dia 
19/4, quando choveu 0,2 mm.

“O volume de chuvas na bacia 
do rio Preto, onde está inserida 
a Represa Municipal, atingiu no 
primeiro quadrimestre do ano 
passado 765 mm. Este ano, o vo-
lume de chuvas registradas até o 
momento é de apenas 416 mm. 
Desde o início deste ano, foram 
registrados volumes de chuvas 
muito abaixo da média, quando 
comparado com o mesmo perí-
odo em 2020, ano em que se 
registrou uma das estiagens mais 
severas da história do município 
e que nos obrigou a adotar o ra-
cionamento”, declarou Jaqueline.

Segundo o Monitor de Secas, 
da Agência Nacional de Águas, 
por conta deste baixo índice de 
chuvas este ano, a região do No-
roeste Paulista está classificada 
como S4, que indica um estado 
de seca excepcional, sendo este 
o nível mais severo da análise da 
Agência.

O lago 1 da Represa não 
está fornecendo água para a 
ETA e sofreu rebaixamento de 
7,5 centímetros. O vertedouro 
está paralisado desde o dia 1º. 
A água da estação está sendo 
captada do lago 3, que registra 
3 centímetros de água acima 
do vertedouro. “Numa época 
normal, captamos da Represa 
Municipal 450 litros de água por 
segundo. Atualmente, estamos 

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

SEMAE

captando 300 litros por segun-
do”, afirmou Jaqueline.

O Semae vem realizando 
investimentos em seu sistema 
de captação com a finalidade 
de aumentar o volume produzido 
por fontes subterrâneas como 
forma de amenizar os efeitos 
da redução de disponibilidade 
hídrica do rio Preto. Foi perfura-
do e entregue a população, no 
final do ano passado, um poço 
no Aquífero Guarani, localizado 
no Residencial Palestra, capaz 
de abastecer 30 mil pessoas. 
Um novo poço com a mesma 
capacidade está em perfuração 
no Europark/Vila Azul.

Também foram perfurados 
no final do ano mais sete novos 
poços no aquífero Bauru, que 

Vertedouro da represa municipal praticamente seco; Semae anuncia racionamento 
para 15 bairros

juntos permitem o abastecimen-
to de mais 15 mil pessoas. Além 
disso, foram implementadas no-
vas manobras operacionais que 
permitem distribuição maior en-
tre sistemas de abastecimento. 
“Graças a esses investimentos, 
um número menor de pessoas 
está sendo atingido no racio-
namento deste ano. A Região 
Norte, por exemplo, não será 
atingida pelo racionamento”, 
frisa a gerente.

O Semae pede que a popu-
lação verifique possíveis vaza-
mentos nas residências, evite 
lavar a calçada com mangueiras 
e realize pequenas mudanças na 
rotina para conseguir economizar 
mais água. O uso racional é fun-
damental neste momento.

Guilherme BATISTA

COMÉRCIO
Rio Preto mantém horário de atendimento flexibilizado

A Prefeitura de Rio Preto 
divulgou uma nota no final da 
tarde desta segunda-feira (10) 
informando que “após reunião 
com o Comitê de Enfrentamento 
ao Coronavírus, Procuradoria 
Geral do Município e Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
o Prefeito Edinho Araújo, se-
guindo as orientações do Plano 
SP, definiu pela continuidade na 
flexibilização dos horários”.

Com esta decisão, o comér-
cio em geral pode se manter 
funcionando das 9h às 18h de 
segunda a sábado; os shoppings 
de segunda a sábado das 11h 
às 21h e aos domingos das 14h 
às 20h e o Praça Shopping das 
9h às 19h de segunda a sábado.

Os supermercados, as aca-
demias, os salões de beleza e 
barbearias, os restaurantes e si-
milares, todos podem abrir entre 
6h e 21h e atender presencial-
mente até 30% da capacidade 
máxima permitida pelo alvará.

Vale ressaltar que o toque 
de recolher ficou mantido, no 
entanto, alterado para das 6h 
às 21h. A orientação no escalo-
namento do horário de entrada 
e saída dos funcionários do 
setor de serviços, comércio e 
indústria, também deve conti-
nuar com o objetivo principal 
de não causar aglomeração no 
transporte público.

O decreto om todos os de-
talhes será publicado nesta 
quarta-feira (12) no Diário Oficial 
do Município.

Andressa ZAFALON 

AO AR LIVRE Potirendaba entra em pacote de 
investimentos e terá academia

O Governador de São Paulo 
João Doria e o Secretário de 
Esportes, Aildo Ferreira, anun-
ciaram nesta segunda-feira 
(10), no Palácio dos Bandeiran-
tes, um investimento direto de 
R$ 36 milhões em instalações 
esportivas em todas as regiões 
do Estado.

Serão instaladas 120 novas 
academias ao ar livre, 100 
pistas de skate, além da revita-
lização de 40 quadras poliespor-
tivas. Potirendaba será um dos 
municípios que ganharão uma 
academia ao ar livre. Ainda na 
região, Bálsamo terá a revitali-

zação da quadra esportiva. As 
obras beneficiam 224 municí-
pios paulistas.

“São Paulo é o berço do 
esporte do país, por isso a im-
portância das práticas esportivas 
no interior, com estruturas ade-
quadas, técnicos, a participação 
da sociedade civil organizada e 
das prefeituras”, afirmou Doria.

Todos os convênios assina-
dos entre o Governo de São 
Paulo e as prefeituras terão os 
trabalhos concluídos até dezem-
bro de 2021. Estiveram presen-
tes ao evento os Secretários 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi; e da Casa Civil, 
Cauê Macris.

Da REDAÇÃO

Prefeitura mantém flexibilização de horários

Arquivo DHOJE

Divulgação

Anúncio foi feito ontem pelo governo do Estado
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Meio Ambiente veta 
quatro empresas por 
não cumprirem edital

As empresas Proposta En-
genharia Ambiental Ltda, Li-
tucera Limpeza e Engenharia 
Ltda, KTM Administração e 
Engenharia Ltda e Quebec 
Construções e Engenharia Ltda 
foram desclassificadas do lote 
1 da licitação que vai definir 
a empresa vencedora novo 
contrato para a coleta do lixo.

A desclassificação foi deter-
minada pela Diretoria de Com-
pras e Contratos da Secretaria 
de Administração. Os aponta-
mentos de irregularidades nas 
propostas foram da Secretaria 
do Meio Ambiente.

O atual contrato termina 
dia 24 deste mês e não pode 
ser prorrogado.  Oito empresas 
concorriam ao Lote 1, o mais 
atrativo. São 3 lotes em dispu-
ta. Entre as atribuições ao ven-
cedor do Lote 1 estão a coleta 
do lixo domiciliar, transbordo e 
destinação final. 

Oito empresas entraram na 
disputa, no entanto a Secreta-
ria de Meio Ambiente fez uma 
análise profunda e emitiu um 
relatório vetando e desclassifi-
cando quatro delas.  

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Câmara vota lei que organiza e proíbe 
descarte de máscaras da Covid na rua

Nesta terça-feira (11) acon-
tece 15ª Sessão Ordinária da 
Câmara de Rio Preto. Dentre 
os projetos que serão votados, 
está o do vereador e presidente 
da Casa, Pedro Roberto, que 
determina o descarte correto 
das máscaras usadas contra a 
propagação do Covid-19, se-
jam elas de fabricação caseira 
ou não.

De acordo com o PL, que 
será votado pela legalidade, 
ou seja, primeira discussão, os 
munícipes ficariam proibidos 
de descartarem as máscaras 
e EPI’s (Equipamentos de 
Proteção Individual) nas ruas, 
praças, parques, rodovias e 
outras áreas protegidas.

“O objetivo da propositura é 
disciplinar o descarte e a sepa-
ração adequada desse tipo de 
lixo, visando evitar a possível 
contaminação ou a propaga-
ção do Coronavírus, além de 
proteger o meio ambiente e os 
profissionais que trabalham na 
coleta, triagem de recicláveis e 
manejo de resíduos sólidos”, 
relata o vereador em sua jus-
tificativa.

O descarte correto, segun-
do o PL, é que essas másca-

ras, EPI’s ou qualquer material 
descartável usado – no caso de 
uma pessoa contaminada – seja 
separado em sacos duplos, uti-
lizando até dois terços da capa-
cidade preenchida, com lacre, 
identificador com fita adesiva ou 
etiqueta com a escrita “perigo 
de contaminação”, entre outras 
determinações.

No caso de hospitais, con-
sultórios e serviços de saúde, o 
lixo deve estar acomodado em 
sacos brancos leitosos com a 
identificação de materiais in-
fectantes e deve ser recolhido 
e dado destinação adequada.

Segundo o projeto, caberá 
ao Poder Executivo a edição 
de normas complementares 
visando disciplinar as sanções 
e as infrações sanitárias para 
quem descumprir as medidas 
previstas na lei, após aprovada.

A pauta do dia ainda conta 
com dois projetos do vereador 
Júlio Donizete. O primeiro deter-
mina que as escolas públicas e 
privadas disponibilizem cadeiras 
em locais determinados nas 
salas de aula aos portadores de 
Transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade (TDAH).

“Sabe-se que as crianças 
com TDAH são perfeitamente 
capazes de absorver os ensi-

trema pobreza em decorrência 
da pandemia.

“A proposta de Renda Bá-
sica Emergencial deve realizar 
transferência de renda imediata 
e transparente, segundo os 
critérios estabelecidos pelas 
priorizações dos níveis de vul-
nerabilidade. É fundamental 
ainda, para fins de implementa-
ção da política de renda emer-
gencial, que se crie um Fundo 
de Combate às Desigualdades, 
com conta exclusiva para desti-
nação de ações e políticas que 
venham a atender as urgências 
da nossa população”, defende 
Rillo.

Veto – A Prefeitura en-
caminhou veto total para o 
Projeto de Lei do atual Se-
cretário de Esportes – que na 
época atuava como vereador 
– Fábio Marcondes, que dis-
pões sobre a obrigatoriedade 
de instalação de placas de 
sinalização e orientação de 
trânsito de ciclistas nas ciclo-
faixas e seus cruzamentos em 
toda a extensão da Avenida 
Nadima Damha. O veto tem 
como justificativa que esse 
Projeto não é de prerrogativa 
do Legislativo, mas sim, do 
Executivo.

Andressa ZAFALON namentos ministrados em sala 
de aula, mas tem dificuldade de 
concentração na escola devido 
ao impacto que os sintomas 
têm sobre o bom desempenho 
nas atividades. Assim, com-
preendem-se a importância de 
adaptações e adequações das 
salas de aula, dos materiais 
didáticos, além da postura do 
professor e de sua prática pe-
dagógica”, justifica o vereador 
no documento.

O segundo PL é para o for-
necimento do ‘kit maternidade’ 
para gestantes em situações 
de vulnerabilidade social e tem 
como justificativa as gestantes 
que se encontram em situação 
de miserabilidade, que estão 
morando na rua, que estão em 
situações financeiras extrema-
mente frágeis. “É necessário 
proporcionar as condições 
mínimas de dignidade e tran-
quilidade para que as gestantes 
se sintam devidamente am-
paradas neste momento tão 
especial”, conclui o vereador.

No mesmo sentido, existe o 
Projeto de Lei do vereador João 
Paulo Rillo que cria o Programa 
Renda Básica de Cidadania 
Emergencial para pagamentos 
de auxílio financeiro para en-
frentamento da pobreza e ex-

SESSÃO HOJE

LICITAÇÃO DO LIXO

Licitação do lixo tem quatro empresas desclassificadas por descumprirem regras do edital

Divulgação

Postulantes com pedigree
O deputado Itamar Borges (MDB, foto) tem focado visitas aos 

secretários municipais, vereadores e empresários rio-pretenses, 
desde que transferiu seu domicílio eleitoral de Santa Fé do Sul 
para Rio Preto, no ano passado. Com a iniciativa de praticar a 
política da boa vizinhança, o emedebista começa a ampliar espa-
ço na cidade com o intuito de se reeleger deputado em 2022, e 
também pavimenta a estrada de olho na Prefeitura, cuja disputa 
para a sucessão de Edinho Araújo (MDB) acontecerá em 2024. 
Parece que as próximas eleições municipais estão distantes, 
mas em política, para ser bem-sucedido, o postulante ao cargo 
de prefeito precisa criar raízes. Aliás, que surjam outros postu-
lantes à Prefeitura que tenham pedigree, afinal, a maioria que 
se apresentou nas eleições do ano passado, era do baixo clero, 
sem condição de governar uma cidade do porte de Rio Preto.  
Na foto, Itamar Borges e o presidente da Acirp, Kelvin Kaiser. 

Mais suave 
O vertedouro da Represa 

Municipal, que fica próximo ao 
Palácio das Águas, há vários 
dias secou. Significa que o 
nível do manancial continua 
baixando, sendo insuficiente 
para a água jorrar no leito do 
rio Preto. Caso não chova em 
breve, a situação vai piorar 
e o Semae terá que ado-
tar racionamento em bairros 
abastecidos pela Estação de 
Tratamento de Água (ETA). Se 
a população evitar desperdí-
cio, a medida será mais suave.

Foco na Assembleia  
Valdomiro Lopes (PSB, foto) está recluso neste período de 

pandemia, afinal, contraiu covid-19 e teve que ser internado no 
Hospital Alberto Einstein, em São Paulo. Uma coisa é certa: o ex-
-prefeito disputará cargo eletivo, em 2022. A princípio, a intenção 
dele era concorrer a uma vaga na Câmara Federal, entretanto, 
poderá mudar o foco para tentar uma cadeira na Assembleia, 
onde já exerceu mandatos. Valdomiro também deverá ser o co-
ordenador da campanha, na região Noroeste, do pré-candidato 
ao governo do estado Márcio França (PSB). Existia conversa de 
bastidor de que França poderia concorrer como vice numa possí-
vel chapa encabeçada pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), 
porém, essa possibilidade é pouco provável. França aparece em 
segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto do eleitorado 
paulista, superado pelo tucano Alckmin.

Roda de samba 
O prefeito do Rio de Janei-

ro, Eduardo Paes (DEM), é um 
dos poucos políticos cariocas 
que ainda tem escapado de 
envolvimento com malfeitos, 
entretanto, no fim de semana 
o democrata desrespeitou 
decreto da Prefeitura, assina-
do por ele, com o objetivo de 
frear o avanço da pandemia. 
Paes foi flagrado cantando 
juntamente com amigos, sem 
máscara, numa roda de sam-
ba na noitada carioca. Pediu 
desculpas. Até tu, Brutus? 

Muito cedo
Renato Pupo (PSDB) con-

tinua dizendo que ainda é 
muito cedo para lançar pré-
-candidatura, a fim de dis-
putar as eleições no ano que 
vem. “A candidatura não é 
minha, é do grupo, e deve ser 
avaliada de forma coletiva”, 
desconversa o tucano, quan-
do indagado sobre o assunto. 
Segundo ele, o primeiro passo 
tem que partir dos integrantes 
do partido: “Se acharem que 
devo, aí será iniciada conver-
sa com o diretório estadual”. 

Vacinação 
A vacinação dos profissio-

nais da Educação caminha 
a passo de tartaruga. Sem a 
imunização, não tem como a 
volta das aulas presenciais. A 
Prefeitura aguarda decisão do 
governo do Estado, que prio-
rizou os profissionais de mais 
idade. O ideal seria vacinar, 
sem exceção, os profissio-
nais estaduais e municipais. 
O tempo passa e mais um 
ano pode ser perdido.  Sem 
estudo, os adultos do futuro 
terão que derrubar árvores… 

Expansão 
O presidente do Patriota, 

Ulisses Ramalho, disse que 
o partido continua formando 
comissões provisórias nas 
cidades da região. No fim de 
semana, foram criadas comis-
sões em Paulo de Faria e Icém, 
e ontem à noite em Fernandó-
polis. Ramalho, que também 
é coordenador regional do Pa-
triota, diz que já foram criadas 
50 comissões. O objetivo, diz 
ele, é instalar base do partido 
nas 117 cidades, com foco 
nas eleições em 2022. 

Exaustão
O assunto envolvendo o 

kit covid, liderado pela clo-
roquina, parece não ter fim. 
Os cientistas reiteraram uma 
infinidade de vezes que o re-
médio não tem eficácia para 
tratar a doença, porém, o 
assunto é explorado à exaus-
tão pelos telejornais, com 
base em suposição política. 
Como a CPI da Covid explora 
o assunto, quem sabe põe 
um nisso. “Pode dar arritmia e 
parada cardíaca”, alerta o se-
nador Otto Alencar (PSD-BA).

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Oito empresas estavam no primeiro lote, o mais atrativo devido aos valores, mas apenas 
quatro continuam na briga

Empresas não cumprem valores, pessoal 
e equipamentos exigidos no edital

A Proposta Engenharia Am-
biental Ltda e a Litucera Limpeza 
e Engenharia Ltda cometeram o 
mesmo erro. Elas apresentaram 
propostas com valores acima do 
estipulado como referência no 
edital da concorrência. 

A KTM Administração e En-
genharia Ltda, que apresentou 
documentação complementar 
após decisão judicial, deixou de 
cumprir vários itens, segundo o 
Meio Ambiente. 

Entre eles, ela não previu 
área de transbordo licenciada 
sem custos,  propôs que os ca-
minhões de coleta serão lavados 
quatro vezes ao mês quando o 
edital determina que ela seja 
diária, ofertou uma quantidade 
inferior de carrinhos Lutocares 
exigidos pela Prefeitura (para var-
rição de vias à noite e de dia). ´

A KTM também passou longe 

do número de carrinhos Luto-
cares com GPS e Pá Quadrada 
com Cabo. O edital pede 118 
unidades para os carrinhos e 
ela ofereceu 1,97. O mesmo 
número para as Pás Quadradas. 

A empresa também não 
ofereceu a quantidade de moto-
ristas, ajudantes e equipamentos 
de segurança. Número inferior 
de caminhões e motoristas para 
lavagem de praças e logradou-
ros. E ainda propôs pessoal, 
caminhões e equipamentos para 
o aterro sanitário.   

A Quebec Ambiental também 
deixou de cumprir vários itens do 
edital. Entre eles, não previu a 
área de transbordo licenciada e 
seu custo, assim como o custo 
da balança de aferição. Não re-
lacionou os custos com lavagem 
de caminhões e quantidade de 
varrição e pá quadrada. 

Quanto a varrição noturna e 
diurna não disponibiliza a quan-
tidade de Carrinhos Lutocares 
e nem pessoal e equipamentos 
de segurança determinados pela 
concorrência.  Ofereceu 59 car-
rinhos e 59 pás quadradas. Os 
dois itens pedem 118 unidades 
de cada item.

No item Fornecimento de 
Equipe Complementar ela dei-
xou de atender aos seguintes 
itens: disponibilizaria apenas 3 
dos 9 motoristas relacionados 
na concorrência, um caminhão 
basculante onde está determi-
nado três, um caminhão tanque 
de 10 mil litros e deveriam ser 
3 e apenas uma Van. O Edital 
pede três.  

Para a Secretaria do Meio 
Ambiente, a Quebec subestimou 
quase todos os itens exigidos na 
licitação. 

Entre as atribuições 
ao vencedor do 

Lote 1 estão 
a coleta do 

lixo domiciliar, 
transbordo e 

destinação final

“

”A Rodoserv Engenharia 
fica fora do lote 3

O lote 3 da licitação prevê carregamento, transporte e des-
tinação final dos rejeitos oriundos do processamento e demais 
resíduos do Aterro Sanitário Licenciado. A Rodoserv foi desclas-
sificada porque apresentou composição de custos e coeficientes 
divergentes. Segundo o Meio Ambiente, não atende à proposta. 
O lote 3 são cinco concorrentes. 

Contrato 
emergencial

A extrema judicialização dessa concorrência, segundo nota da 
Prefeitura, pede “cautela” e “recomenda a abertura de processo 
para contratação emergencial de empresa para fazer os serviços” 
a partir do dia 25 deste mês. Ainda segundo a nota, o tempo de 
duração do contrato emergencial ainda não está definido. Mas 
ele não pode ser superior a seis meses.
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DEIC prende seis por tráfico e furto 
de maquinário em construção civil

Na manhã desta segunda-
-feira (10), policiais civis do 
DEIC (Departamento Estadual 
de Investigação Criminosa) de 
Rio Preto realizaram uma ope-
ração e prenderam membros 
de uma organização criminosa 
da cidade que agia traficando 
drogas, furtando e revendendo 
maquinário e materiais de obras 
de construção civil.

As investigações foram con-
duzidas pela DISE (Delegacia de 
Investigações Sobre Entorpe-
centes), subordinada ao DEIC.

Durante a operação, a equi-
pe descobriu indícios de que 
os criminosos tinham parceria 
no furto de maquinários e 
materiais de construção de um 
canteiro de obras de um condo-
mínio de apartamentos popula-
res que está sendo construído 
no Jardim Itapema, região norte 
de Rio Preto.

Quatro homens da quadrilha 
foram identificados e presos 
temporariamente. Na casa de-
les foram encontradas grande 
quantidade de ferramentas, 
muitas delas de valores ex-
pressivos e vários materiais de 
construção, além de porções 
de cocaína com um deles, que 

foi preso em flagrante por tráfico 
de drogas.

Um quinto homem foi identi-
ficado, confessou a participação 
nos crimes e foi preso em fla-
grante por associação criminosa. 
A polícia descobriu que este 
homem guardava parte dos obje-
tos furtados no estabelecimento 
pertencente a um amigo. Foram 
até o local e encontraram mais 
ferramentas, apreendidas, e o 
amigo, por guardar objetos fur-
tados, foi preso por receptação.

No total, seis homens - to-
dos maiores de idade - foram 
presos. Participaram no apoio 
ao cumprimento dos mandados 
de prisão e busca a Delegacia 
de Homicídios, a DIG (Delega-
cia de Investigações Gerais) e 
o GOE (Gerência de Operações 
Especiais).

O delegado Allan Soares, res-
ponsável pela operação, infor-
mou que ainda não sabe o valor 
total que os furtos representam. 
“São maquinários muito espe-
cíficos. Inicialmente os próprios 
autores falaram em R$30 mil, 
no entanto, suspeitamos que 
nem eles têm noção do valor 
de cada coisa. Já notificamos a 
empresa proprietária dos objetos 
e só assim teremos uma noção 
real do valor total”.

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br Divulgação

INVESTIGAÇÃO

Material apreendido pela polícia durante a operação, que prendeu seis pessoas ontem

FLAGRA

Um pedreiro de 50 anos 
foi preso pela Polícia Militar 
na tarde deste domingo (9) 
após furtar aproximadamente 
17 quilos de cabos e fios de 
um estabelecimento comer-
cial localizado na Avenida da 
Saudade. 

Os policiais foram acionados 
após uma denúncia informando 
um furto em andamento onde 
o suspeito estaria no momento 
pulando o muro do local. 

Em diligência pelas redon-
dezas do endereço os PMs 
se depararam com um pintor 
carregando uma sacola de te-
cido, que durante a abordagem 
foi constatado que guardava 
os fios furtados. Questionado 
sobre a origem dos objetos o 
suspeito confessou ser o autor 
do crime. 

Assim que a proprietária do 
imóvel compareceu ao local do 
furto foi averiguado que o aju-
dante teria subido no telhado e 
retirado as telhas para subtrair 
a fiação elétrica.  

O acusado foi então levado 
para a Central de Flagrantes 
onde foi preso e encaminhado 
para a carceragem permane-
cendo à disposição da justiça. 

Os itens furtados foram 
apreendidos e devolvidos para 
a vítima.  (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Pedreiro é 
preso furtando 

17 quilos de 
fiação elétrica

Da REDAÇÃO

FURTO Ladrões levam 
escoras de laje em 
obra de residencial

Um arrumador de 29 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes por volta das 17h deste 
domingo (9), para informar 
que durante a madrugada  
sua construção no Parque 
Residencial Lauriano Tebar foi 
danificada e aproximadamente 
70 peças que sustentavam a 
laje foram furtadas. 

Para os policias a vítima 
disse que se dirigiu a constru-
ção na manhã do domingo e 
notou que uma parte do muro 
de sua obra estava quebrada, 

em uma vistoria foi constatado 
que os criminosos inicialmente 
tentaram entrar pela porta 
social do local e depois que-
braram a construção. 

Ainda acrescentou que os 
desconhecidos furtaram ao 
total aproximadamente 70 
peças entre escoras e garfos 
que estavam sustentando a 
laje da obra. 

O boletim de ocorrência foi 
registrado como furto qualifica-
do e será investigado pelo 6º 
Distrito Policial.

 (Colaborou – Bruna
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

Vítima procurou a Central de Flagrantes para registrar a ocorrência

DORIVAL FEMIANO, falecido com 62 
anos de idade, natural de São José do Rio 
Preto/SP, era divorciado. Deixou suas fi lhas 
Juliana, Marilisa, Beatriz, Helena Carolina, 
Heloisa de Fatima. Seu sepultamento deu-se 
dia 08/05/2021 às 15:30. Saindo seu féretro 
do velório Ercilia para o cemitério São João 
Batista.   

 IERON DONIZETI BATISTA, falecido com 
63 anos de idade, natural de Promissão/SP, 
era casado com Nilza Limeira Batista. Deixou 
seus filhos Ieron Donizete, Yara Denise. 
Seu sepultamento deu-se dia 08/05/2021 
às 18:00. Saindo seu féretro do velório 
Municipal de Mirandópolis para o cemitério 
Municipal de Mirandópolis.   

 LUCIANA MARIA GARCIA DA SILVA 
SANDRIN, falecida com 46 anos de idade, 
natural de Palestina/SP, era casada com 
Rodolfo Sanches Sandrin. Deixou seu 
fi lho Gabriel. Seu sepultamento deu-se dia 
10/05/2021 às 11:00. Saindo seu féretro 
do velório Municipal de Palestina para o 
cemitério Municipal de Palestina. 

DIOMAR LEITE CARRIJO, falecido com 
96 anos de idade, natural de Palestina/SP, 
era divorciado. Deixou seus filhos José 
Antônio, Maria das Graças (falecida), Luiz 
Carlos (falecido). Seu sepultamento deu-se 
dia 10/05/2021 às 09:00. Saindo seu féretro 
do velório direto para o cemitério São João 
Batista.   

  FALECIMENTOS

DROGAS

Policias militares prende-
ram no último domingo (9) às 
16h30 um estudante de 21 
anos que durante a perseguição 
dispensou um invólucro com 37 
porções de cocaína. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os policiais estavam 
em diligência pelo bairro Solo 
Sagrado quando avistaram uma 
motocicleta realizando uma 
manobra brusca e em seguida 
acelerando em fuga. 

A perseguição aconteceu 
por oito minutos, sendo que em 
certo momento na Vicinal Valdo-
miro Lopes da Silva o condutor 
arremessou um invólucro, que 
foi notado pelos PMs. 

Já no bairro Dignidade, no 
intuito de verificar a distância da 
viatura policial o estudante olhou 
para trás e acabou perdendo o 
controle da moto colidindo com 
um poste de iluminação, o que 
causou sua queda e possibilitou 
a abordagem policial. 

Por apresentar lesões devido 
o choque o acusado foi levado 
para o UPA Norte enquanto uma 
segunda equipe da PM se dirigiu 
ao local onde o invólucro foi 
dispensado, sendo identificados 
37 porções de cocaína. 

Após o atendimento médico 
o estudante foi levado para a 
Delegacia Policial onde foi preso 
em flagrante e deverá ficar à dis-
posição da justiça. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

PM persegue e 
prende estudante 
com 37 porções 

de cocaína
Da REDAÇÃO

401 PORÇÕES
Agentes acham sacola 

com maconha em 
muro do CPP

Mais de 400 porções de 
maconha escondidas em uma 
sacola de malha foram locali-
zadas e apreendidas na manhã 
deste domingo (9) às 10h no 
Centro de Progressão Peniten-
ciária de Rio Preto. 

Agentes penitenciários es-
tavam em diligência na área 
externa da CPP quando en-
contraram a sacola no fundo 
do centro próximo ao muro. 
Dentro da malha estavam 401 
porções de maconha. 

As aproximadamente 1.446 

gramas de maconha junto com 
a sacola foram levadas na 
tarde do mesmo dia para a 
Central de Flagrantes onde 
foram apreendidas e lacradas. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Agentes acham 
sacola com 
maconha em 
muro do CPP

Arquivo DHOJE

REGIÃO NORTE DOMINGO
Vigilante tem carro 

furtado e incendiado 
em avenida

Um vigilante de 71 anos 
teve seu carro furtado e quei-
mado por uma pessoa des-
conhecida neste domingo.  O 
veículo foi localizado no cruza-
mento da Avenida Celso Zane-
la às 23h16 onde populares 
tentavam cessar o incêndio. 

Policiais militares foram 
acionados e em contato com 
a vítima foram informados de 
que o vigilante teria estacio-
nado seu automóvel em frente 
a sua residência e momentos 

depois o carro foi furtado. 
Em seguida, aproximada-

mente 50 metros à frente de 
sua casa, a vítima observou 
que no canteiro central no cru-
zamento da avenida estavam 
populares tentando apagar o 
fogo dentro do carro, sendo 
necessário acionar o Corpo de 
Bombeiros. 

O veículo foi danificado no 
interior e o vigilante não soube 
informar a causa do ocorrido. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Pintor leva mulher picada por escorpião 
à UPA, fica irritado e quebra portas

Um pintor de parede de 
43 anos foi detido no último 
domingo (9) após danificar a 
Unidade de Pronto Atendimento 
Santo Antônio às 22h30 após  
procurar atendimento médico 
para sua esposa picada por um 
escorpião. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
ele foi informado de que sua 
companheira não poderia ser 
atendida naquela unidade, por 
ser exclusivo para atendimento 
de Covid-19, sendo orientado 
a se dirigir a uma segunda 
unidade. 

Por tal motivo o acusado fi-

cou nervoso e começou a golpe-
ar as portas do estabelecimento 
com chutes e socos, o que aca-
bou quebrando os vidros. 

Momentos depois foi acio-
nada a Guarda Civil Municipal, 
que conseguiu acalmar o pintor 
e convencê-lo a ser levado 
para o UPA Norte onde recebeu 
atendimento médico devido 
aos ferimentos causados pelos 
estilhaços de vidro. 

Em seguida ele foi encami-
nhado para a Delegacia Policial 
para os procedimentos legais. 
O boletim de ocorrência foi re-
gistrado como dano qualificado. 

Nota - Em nota a Secretaria 
Municipal de Saúde esclareceu 

Da REDAÇÃO que a UPA Santo Antônio está 
fechada para atendimento 
externo, funcionando exclusiva-
mente para pacientes Covid-19, 
internados em leitos de suporte 
ventilatório.

No caso em questão, as 
pessoas envolvidas foram orien-
tadas para buscar atendimento 
na UPA Norte, localizada a 
menos de cinco minutos de 
distância. Os incidentes e a de-
predação do patrimônio público 
foram cuidados pela Guarda 
Municipal e o caso encaminha-
do para registro policial, depois 
da paciente ter sido atendida e 
medicada na UPA Norte. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Disfunções 
sexuais parte 5

PERTUBAÇÃO DO ORGASMO FEMININO

Problema de orgasmo
Os distúrbios do orgasmo incluem dificuldades per-

sistentes ou repetitivas ou a incapacidade de atingir o 
orgasmo após a fase normal de excitação sexual.

Essa perturbação atrapalha a vida de muitas mu-
lheres, independente da idade e não é que elas não 
gostem de sexo.

Nos meus anos de atendimento tive dois casos que 
me marcaram.

Uma paciente de 8 anos, com mente aberta sobre 
sua sexualidade, com dialogo com o parceiro e com 
dificuldade de atingir o orgasmo, mesmo em nível 
máximo de exctitaçao, outro caso de uma paciente 
de 37 anos que mesmo com praticas sexuais liberais 
ela e companheiro.

Ela não conseguia chegar ao prazer, então este é 
um distúrbio mais comum e não natural que acomete 
muitas mulheres.

A força e a duração dos orgasmo podem variar. É 
normal que as mulheres experimentem diferentes tipos 
de orgasmos durante o sexo.

Vale ressaltar que o orgasmo muda com a idade, 
problemas médicos ou medicamentos tomados pelo 
paciente

Existem muitas razões para este problema  e podem 
ser orgânicas, sociais e psicológicas. No entanto, ra-
zões psicossociais são a principal causa da perturbação 
do orgasmo feminina.

Estes incluem: barreiras psicológicas gerais,  ta-
bus devido ao gênero, informações erradas, falta de 
conhecer  corpo, educação sexual insuficiente sobre 
o comportamento sexual ou pensamentos excessivos 
durante a relação sexual; supressão de preferências 
físicas ou sexuais.

Sem mencionar que traumas relacionados ao sexo, 
como abuso sexual ou relações sexuais dolorosas, po-
dem levar à perturbação do orgasmo feminino.

As causas físicas podem incluir: doenças neuroló-
gicas, malformações congênitas e até mesmo sensi-
bilidade reduzida frouxidão pélvica 

Algumas doenças neurológicas, alterações hormo-
nais, uso de certas drogas, consumo de álcool e certas 
drogas, idade (jovem) e atitudes negativas em relação 
à atividade sexual são alguns dos fatores que podem 
ter um impacto negativo na fase do orgasmo.

Alguns tratamentos podem ajudar e ate resolver 
esse distúrbio como: 

Sempre com auxilio de um ginecologista 
• Pompoarismo
• Autonhecimento do próprio corpo 
• Relação sexual sem cobranças 
• Reformular conceito sobre sexo 
• Investir no relacionamento , melhorar comuni-

cação 
• Se permitir ao novo 
• Terapia com sexólogo 

Importante entender que sexo e prazer faz parte da 
qualidade de vida e é natural.

Beijos ate a próxima 

Mirna Lacerda – Formada em pedagogia e se-
xóloga em formação e palestrante em vendas. 
Gestora comercial, sensual coach, empresária do 
mercado erótico, criadora do projeto SAT (Sexuali-
dade Amor pra Todos), Projeto de Inclusão, projeto 
CEL (Coragem e Empoderamento e Libertação).

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE
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NESTA TERÇA

COVID-19

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou nesta se-
gunda-feira (10) os casos de 
Covid-19 no município. Foram 
confirmados mais nove óbitos, 
com notificações que variam 
entre os dias 05/05 e 10/05. 
Com isso, a cidade chegou a 
marca de 2.001 óbitos pela 
doença, uma média de cinco 
mortes por dia desde a confir-
mação da primeira fatalidade 
em 04/04 de 2020.

A média móvel de óbitos 
está em nove mortes por dia 
atualmente. Já a taxa de leta-
lidade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021, já 
são 1.079 óbitos.

A Saúde também confirmou 
mais 344 casos de Covid-19 

Rio Preto ultrapassa a marca de 
dois mil mortos na pandemia

no município, sendo 282 diag-
nosticados por exame PCR, 41 
por TR sorológico e 21 por TR 
antígeno. No total são 69.048 
casos, com 4.289 em profis-
sionais da saúde. O número 
de curados está em 61.580, o 
equivalente a 89,1% dos casos. 
O coeficiente de incidência é de 
14.988 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente a cidade conta 
com 737 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), com 373 na 
UTI e 364 na enfermaria, sendo 
que 348 são residentes de Rio 
Preto e 389 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 536 internações, com 324 
na UTI e 212 na enfermaria. A 
taxa de ocupação em leitos de 
UTI é de 80,6% na região.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Secretaria de Saúde confirma que Rio Preto ultrapassou 
marca de duas mil mortes por Covid

Divulgação

A Vigilância Sanitária de 
Rio Preto autuou mais 14 
estabelecimentos neste 
final de semana, ou seja, 
de sexta (7) até domingo 
(9). As autuações foram em 
festas, bares e serv festas 
e o motivo principal foi a 
aglomeração.

Do início da pandemia 
(março de 2020) até hoje 
(10/05), foram registradas 
no total 1.706 autuações 
por descumprimento do 
decreto.

As autuações são feitas 
pelos fiscais de postura, 
com o apoio da Polícia 
Militar e a Guarda Civil Mu-
nicipal.

“A Guarda Municipal tem 
trabalhado em todo o pe-
ríodo da pandemia, princi-
palmente combatendo as 
festas clandestinas e no que 
se refere à fiscalização em 
apoio aos órgãos de fiscali-
zação, que é a Vigilância e 
fiscais de postura. A Guar-
da Municipal se encontra 
sempre à disposição destes 
órgãos para fazer valer o de-
creto, para fazer valer as leis 
vigente”, ressalta Alexandre 
Montenegro, coordenador 
da GCM.

Vale lembrar que es-
tas autuações vão para a 
Vigilância Sanitária onde, 
posteriormente, é analisa-
do cada caso e definido se 
virará multa ou apenas uma 
advertência.

Vigilância autua 14 
estabelecimentos 
no fim de semana

Andressa ZAFALON 

Saúde amplia vacinação 
contra gripe e Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto vai inserir novos 
grupos a partir desta terça-
-feira (11) nas campanhas de 
vacinações contra a gripe e a 
Covid-19.

Na imunização contra a gri-
pe serão incluídos idosos com 
mais de 60 anos e professores. 
A segunda etapa da campanha 
segue até o dia 8 de junho.  A 
vacinação será realizada no 
sistema drive-thru no Recinto 
de Exposições e no Complexo 
Swift, das 8h às 17h. Esse 
público também poderá ser 
vacinado nas unidades de saú-
de no mesmo horário. A partir 
de quarta-feira (12), a Swift 
não funcionará para vacinação 
contra a gripe.

A estimativa é de que 
86.477 idosos e 5.742 pro-
fessores sejam vacinados em 
Rio Preto. Para receber a dose, 
é necessário documento de 
identidade com foto e CPF. Os 
professores devem apresentar 
ainda documento que compro-
ve a função.

A campanha de vacinação 
contra a gripe tem meta de 
90% de cobertura vacinal nos 
grupos prioritários. Até o mo-
mento, nenhum dos grupos 
elencados atingiu o índice em 
Rio Preto. A cobertura mais 
alta está entre o grupo dos 
trabalhadores da saúde, com 
63,71%. Entre as gestantes, 
a adesão está em 33,36%, 
enquanto entre as crianças 
está em 31,32%. A cobertura 
vacinal das puérperas é a me-
nor da campanha, com adesão 
de 26,71%. Vale ressaltar que 
quem ainda não se vacinou e 

faz parte de algum dos grupos 
citados poderá procurar os 
postos de vacinação para ser 
imunizado.

Covid- Nesta terça-feira 
(11) mais três grupos serão 
inseridos: grávidas e puérperas 
(até 45 dias) com comorbida-
des, pessoas com deficiência 
permanente de 55 a 59 anos 
e pessoas com comorbidades 
de 55 a 59 anos. A imunização 
para esse público ocorre exclusi-
vamente nas unidades de saúde 
das 8h às 14h.

Para quem tem comorbi-
dades é necessário fazer o 
cadastro no site da secretaria. 
Lá também está disponível um 
atestado médico que será exigi-
do no ato da vacinação e a lista 
de comorbidades.

Para os pacientes da rede 
SUS, que já contam com o 
prontuário on-line, os atestados 

Vinicius LIMA

obrigatórios estarão disponíveis 
no dia e nos próprios locais de 
vacinação. As pessoas que têm 
convênios médicos ou fazem 
tratamentos particulares, devem 
providenciar os atestados no pa-
drão exigido junto aos médicos 
com os quais fazem o tratamen-
to. O modelo do atestado padrão 
também estará disponível nos 
sites das operadoras.

Para as pessoas que apre-
sentarem indicação para receber 
a vacina contra a gripe e contra 
a Covid-19, como os idosos e os 
professores, deve ser priorizada 
a dose contra a Covid-19. “Os 
idosos devem checar o com-
provante de vacinação contra a 
Covid-19 para garantir que haja 
pelo menos 14 dias de intervalo 
entre as vacinas. Quem tiver 
dúvida pode levar o comprovante 
de vacinação Covid-19”, afirmou 
Michela Barcelos, gerente de 
imunização.

Divulgação

Vacinação contra gripe e Covid serão ampliadas

TECNOLOGIA
HB lança aplicativo para agendar 

e gerenciar consultas online
A Funfarme lançou nesta 

segunda-feira (10) o aplicativo 
“Meu HB Rio Preto”, que per-
mite ao paciente acompanhar e 
gerenciar sua agenda ambula-
torial, em todas as unidades da 
instituição. Desenvolvido pela 
Fundação, em parceria com 
a empresa Licitec Software, a 
plataforma agiliza o processo 
de agendamento de exames, 
consultas e retornos.

O aplicativo unifica: monito-
ramento das consultas em fila 
de espera, agendadas e histó-
rico de consultas, confirmações 
de agendamentos, solicitação 
de cancelamentos, e oferece 
notificações sobre horários 
de funcionamento, avisos de 
consulta, entre outras funcio-
nalidades.

Segundo o gerente adminis-
trativo da Funfarme, Fernando 
Batista, a nova funcionalidade 
deve ajudar a diminuir as faltas 

em consultas que chegaram 
a 24% durante a pandemia. A 
expectativa é de que 500 mil 
pessoas façam o download da 
plataforma.

“O paciente poderá fazer a 
gestão da agenda e terá a inte-
ração com o hospital através do 
chat. Muitas vezes, o paciente 
sabe que não vai conseguir na 
data marcada e pode avisar com 
antecedência, permitindo que o 
hospital preencha essa vaga e 
tenha um melhor aproveitamen-
to. O aplicativo também enviará 
alertas para avisar o paciente 
sobre a data de consulta”, co-
mentou.

O ambulatório do Hospital de 
Base realiza em média 20 mil 
atendimentos todos os meses, 
mesmo durante a pandemia. 
Antes desse período, a instituição 
ultrapassava 30 mil atendimen-
tos mensais. A falta dos pacien-
tes em consultas e exames tam-
bém afeta negativamente, como 
um todo, o plano terapêutico, 

Vinicius LIMA

AGLOMERAÇÃO

uma vez que em sua ausência, ele 
retorna para o final da fila, atra-
sando o tratamento e podendo 
gerar sequelas ao doente.

Os pacientes serão orienta-
dos após a primeira consulta a 
baixarem o aplicativo e como 
usá-lo. Para ter acesso às in-
formações pessoais, o usuário 
deverá ir pessoalmente à uni-
dade do complexo e autorizar a 
publicação de dados, respeitan-
do a Lei Geral de Proteção dos 
Dados (LGPD).

O paciente também terá a 

possibilidade de fazer a solicita-
ção de prontuários e resultados 
de exames. “A entrega só pode 
ser feita de forma presencial, por 
ser um documento confidencial, 
mas a solicitação no aplicativo 
já adianta o serviço”, explicou 
Batista.

Segundo o gerente, a expec-
tativa é de que em até 2022 seja 
possível realizar teleatendimen-
tos. O aplicativo está disponível 
para androide e dentro de 60 
dias também ficará disponível 
para iOS.

Divulgação

Sistema deve 
facilitar para 
usuários 
agendarem e 
gerenciarem 
consultas
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SE NÃO TIVER VOTO IMPRESSO, NÃO TERA ELEIÇÃO NO PRÓXIMO 
ANO. Palavras do presidente Jair Bolsonaro em declaração a 

nação. Sorria, beba muita água e seja feliz!LUCY DE FREITAS Coltu-
rato, esposa do médico Luiz 
Fernando Colturato, começou 
a segundona comemoran-
do mais um aniversário, “in 
Family”. Da coluna, os pa-
rabéns!

NÃO DA PRA CALAR. O 
governo de São Paulo (leia-se 
Dória e Rodrigo)  vai investir 
R$ 36 milhões para fomentar 
o esporte no Estado. Serão 
224 municípios, inclusive Rio 
Preto, com instalação de pis-
tas de skate, academias ao 
ar livre e reforma de quadras 
poliesportivas.

DIEGO CABRERA Her-
nandes, deixou a fazenda de 
sua família, onde atualmente 
está residindo, no final de 
semana, e veio comemorar 
seu aniversário, no último 
sábado, e o Dia das Mães, na 
vivenda dos seus pais, João 
José e Dora Marcia Cabrera 
Hernandes, no Condomínio 
Deborah Cristina.    

Adib Cury, ao lado da Dra. 
Maria Rita (Mayta) Oliveira 
Cury, ganhou idade nova no 
sábado, e aproveitou para 
comemorar a data durante o 
almoço especial no domingo, 
Dia das Mães, no aconchego 
de sua vivenda na Redentora.

KARINA ESTÉTICA manda 
avisar que nesta quarta-fei-
ra, realiza Tratamento com 
Lazer. Mancha na Pele, Ci-
catrizes, Estrias, Sequelas 
de Acne e Remoção de Ta-
tuagens. Pacotes com super 
descontos. Mais detalhes 
(17) 99181-4336, com Karina 
Souza.

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Há quem interessar possa. Já está pronto o decreto que 

vai, a pedido do secretário de Agricultura de Rio Preto Antônio 
Pedro Pezzuto Júnior, abrir concorrência pública para instalação 
de uma CHOPERIA, logo a direita de quem entra no Mercadão, 
pela porta que dá pra rua Silva Jardim. Quem ganhar a licita-
ção terá o direito de explorar o BOULEVARD anexo  porta de 
entrada. Fio de cabelo. Entreouvido numa mesa de cabeças 
brancas reunidas no café da porta de entrada do Praça Sho-
pping pela rua Bernardino de Campos para comemorar a se-
gunda dose da Coronavac: “Pelo menos agora, além de home 
office, a gente pode não fazer porra nenhuma mais tranqüilo, 
né?” Panorama da pandemia.  Nove entre dez infectologis-
tas acham que as 430 mil vidas perdidas para a covid-19 
são um marco na tragédia brasileira na pandemia, mas não 
significa que o pior tenha passado. Suas estimativas são 
que pode-se esperar momentos tão ruins quanto esse e talvez 
piores. Mantido esse ritmo teremos 500 mil mortos no fim 
de junho – e sem vacinas aumenta a chance do vírus adquirir 
mutações perigosas. Atualização: Com dados do Ministério 
da Saúde, não em números exatos temos hoje em torno de 
15 milhões e meio de casos confirmados, 13 milhões e 
meio de recuperados. Posso perguntar? É mesmo verdade 
que o Palestra acaba de colocar em leilão para arrematação 
uma área de 100 mil metros quadrados do clube de campo? 
Outra pergunta. E o que vai ser feito com a grana? Se o 
dinheiro não entrar no caixa do clube em virtudes das ações 
trabalhista existentes, até se entende, mas, quais as dívidas 
que vão ser pagas, quitadas para que o clube não seja cobra-
do novamente lá na frente, se é que vocês me entenderam. 
Sinuca de bico. Gilberto Kassab, dono do PSD, convidou o 
ex-governador Geraldo Alckmin a ingressar no partido e sair 
candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Outros dois partidos 
pensam na mesma possibilidade: PSL e PSB. Vem que tem. A 
antecipação do 13º salário do INSS, uma das medidas mais 
aguardadas pelos brasileiros tendo em vista sua confirmação 
nos primeiros dias do ano, será paga no final de maio (primeira 
parcela) e a segunda em junho. Cerca de R$ 56 bilhões serão 
destinados a 31 milhões de segurados do INSS.Tirando uma. 
Tô cansado, não agüento mais, não vejo a hora de tirar férias 
pra poder ficar em casa. Tempos sombrios. Acostumados a 
ter que ficar trancados, evitando saidinhas e praticamente um 
ano sem convivência fora de casa, a geração da pandemia 
já está enfrentando a “síndrome da gaiola”. Ponto e basta!

Casório no Cívil

Aconteceu na manhã do 
último sábado, dia 08 de 
maio, o casamento no 
Cartório Cívil, do advogado 
rio-pretense Gabriel Delbem 
Bellon e Karla Tomaz Faria, 
da sociedade de Frutal, 
formada e mestre em 
psicologia pela Faculdade 
Mackenzie. Com a presença 
só dos padrinhos, e os pais 
dos noivos, Carlos Alberto 
e Marilene Tomáz Faria e 
de Alaércio e Dra. Miriam 
Maria Delbem Bellon, a 
cerimônia foi emocionante, 
e será inesquecível para os 
recém-casados.  Da coluna, 
os parabéns e muitas 
felicidades.  

henriforne@gmail.com

Mensagem à GARCIA
Ontem foi dia de festa no Palácio dos Bandeirantes. O 27º vice-
governador do Estado de São Paulo e pré-candidato ao governo 
nas eleições do ano que vem, Rodrigo Garcia, está desde ontem 
recebendo parabéns pelos 47 anos bem vividos. Com uma carreira 
política exitosa, desde 1999, quando foi eleito pela primeira vez 
Deputado Estadual, passando pela Câmara Federal de 2015 
a 2018, não perdeu nenhum pleito, sendo também secretário 
de Estado por várias vezes.  Ao lado da família e na intimidade, 
Rodrigo comemorou também em casa, a nova idade, ao lado dos 
filhos e da esposa Luciana, depois de um dia de muitos abraços 
simbólicos, por conta da pandemia. Também tivemos o prazer de 
cumprimentá-lo no começo da noite. 

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Casamento no Cartório Cívil em Rio Preto, o 
advogado Gabriel Delbem Bellon e a psicóloga Karla 
Tomáz Faria, depois do “Sim”, felizes e elegantes. 

Foto Eloisa Mattos

Pais da noiva, 
Carlos Alberto 

e Marilene 
Tomáz Faria, 

comemorando a 
união conjugal 
dos noivos Dr. 
Gabriel Delbem 

Bellon e da 
psicóloga Karla 

Tomaz Faria. 
Foto Eloisa 

Mattos

Os noivos, 
advogado Gabriel 
Delbem Bellon e 
a psicóloga Karla 

Tomáz Faria, 
com os pais dele, 

o empresário 
Alaércio Bellon e 
a Dermatologista 

Dra. Miriam M. 
Delbem Bellon. 

Foto Eloisa 
Mattos   

O vice governador Rodrigo Garcia, com a esposa
Luciana e o fi lho João Pedro, em tempo de 

comemorar os 47 anos dele
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS 7225/21, 7072/21 E 6322/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 7248/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHOS 6055/21 e 6056/21
Notifi co DERRADEIRAMENTE o representante legal da con-
tratada, para entregar e realizar os serviços no prazo de 03 
dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalida-
des administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE
EMPENHO 5993/21
CONTRATADA: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA
EMPENHO 3159/21
CONTRATADA: GILMED DISTRIBUIDORA LTDA ME
EMPENHOS 5950/21, 5951/21 E 5948/21
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 7362/21
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHO 7341/21
CONTRATADA: JRT INTERMEDIAÇÕES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
EMPENHO 6328/21
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  V do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entre-
ga total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CI-
RURGICAS LTDA
EMPENHO 7358/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  IV do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 20% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entre-
ga total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM

DECISÃO
CONTRATADA: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 7338/21
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI
EMPENHO 7207/21
Considerando as entregas totais dos empenhos supramen-
cionados, DECIDO: mitigar a penalidade anteriormente 
aplicada de multa de 30% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais, permanecendo as empresas ADVER-
TIDAS. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO 
MULTA
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 3613/21
Considerando que até o momento não foi realizada a entrega 
total do empenho. Considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a deci-
são anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos. Assim, notifi camos o representante legal da 
empresa para que efetue o pagamento do boleto no valor 
de R$ 931,20 no prazo improrrogável de até 10/06/2021, em 
face da penalização decorrente do DESCUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS do processo, fundamenta-
da no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, combinado com 
o disposto na solicitação de orçamento enviada à empresa, 
sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do município 
para futura execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.
MULTA
CONTRATADA: IRLENE A. DE OLIVEIRA – MANUTENÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - ME
EMPENHOS 4624/21 E 4625/21
Considerando defesa encaminhada pela empresa, bem 
como os princípios da vinculação ao instrumento convocató-
rio, da legalidade e da moralidade administrativa, DECIDO: 
MANTER NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, 
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Assim, notifi -
camos o representante legal da empresa para que efetue 
o pagamento do boleto no valor de R$ 1.981,56 no prazo 
improrrogável de até 02/06/2021, em face da penalização 
decorrente do DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
ASSUMIDAS do processo, fundamentada no artigo 87, inciso 
II, da Lei nº 8.666/93, c.c. cláusula 6ª, 6.2, IV do contrato, 
sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do município 
para futura execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.
MULTA
CONTRATADA: CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA
EMPENHO 4788/21
Considerando que até o momento não foi realizada a entrega 
total do empenho. Considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a deci-
são anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos. Assim, notifi camos o representante legal da 
empresa para que efetue o pagamento do boleto no valor 
de R$ 474,12 no prazo improrrogável de até 10/06/2021, em 
face da penalização decorrente do DESCUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS do processo, fundamenta-
da no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, combinado com 
o disposto na solicitação de orçamento enviada à empresa, 
sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do município 
para futura execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: JE ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICI-
LIAR EIRELI EPP
CONTRATO PRE/0057/20
Diante informações prestadas pelo Departamento responsá-
vel, em visita domiciliar realizada pela equipe da unidade, a 
família informou que a execução dos serviços prestados não 
está atendendo corretamente, devido aos atrasos e rodí-
zios dos funcionários. Considerando previsão contratual na 
Cláus. 2ª, subitens 2.6 e 2.6.1 do contrato em epígrafe que 
assim dispõe. Fica a empresa NOTIFICADA a PRESTAR ES-
CLARECIMENTOS no prazo de 24 horas, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 41/21
Contratada: Farmausa Comércio e Serviços Ltda
Objeto: Importação do medicamento Purodiol 200 mg Cana-
bidiol/Ml, para atendimento de ação judicial. Fundamento: 

ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 57/21
Contratada: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Objeto: Aquisição de 1.000 ampolas (1ml) de Vasopressina 
20 U/ml injetável, para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS” no município. Funda-
mento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 448/19 – Contrato PRE/0435/19
Contratada: Lavebras Gestão de Texteis S.A.
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 25% do valor inicial do contrato supra-
mencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa De Licitação Nº 46/21; Contrato DIL/0019/21
Contratada: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados em 
informática e correlatos para a Secretaria Municipal de Cul-
tura. Valor total R$ 500.000,00. SMC -  Valdeci Pedro Ganga 
- Prazo de vigência: 12 meses
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021
ATA Nº 0397/21
CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais gráfi cos - Valores 
Unitários - Item 03 - R$24,50; Item 05 – R$0,09; Item 06 
– R$0,05; Item 07 – R$0,94; Item 08 – R$1,11; Item 10 – 
R$0,09; - Item 11 – R$0,10;- Item 12 – R$0,06; -Item 13 – 
R$0,08; – Item 14 – R$0,09; – Item 16 – R$0,09; –  Item 17 
– R$3,99; – Item 19 – R$0,05 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021
ATA Nº 0398/21
CONTRATADA: TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de mobiliário - Valores Unitá-
rios - Item 03 - R$531,00; Item 04 – R$419,00; Item 07 – 
R$769,99; Item 16 – R$437,00; Item 19 – R$645,00; Item 21 
– R$297,00; - Item 22 – R$849,00 – SMS - Prazo de vigên-
cia: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021
ATA Nº 0399/21
CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos - Valo-
res Unitários - Item 05 - R$18,80; Item 06 – R$18,80; Item 
07 – R$18,80; Item 08 – R$18,80; Item 09 – R$18,80; Item 
11 – R$18,90; - Item 12 – R$19,00; Item 13 – R$19,00; Item 
14 – R$18,49; Item 15 – R$19,00; Item 29 – R$20,70 – SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2021
ATA Nº 0400/21
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valores Unitários - Item 26 - R$0,800; - Item 
29 – R$1,700 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2021
ATA Nº 0401/21
CONTRATADA: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário - Item 05 - R$15,450 – SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021
ATA Nº 0402/21
CONTRATADA: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos utilizados para 
o atendimento do COVID 19- Valor Unitário - Item 01 - 
R$0,970 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021
ATA Nº 0403/21
CONTRATADA: W G CANTARIN ME
OBJETO: Fornecimento de materiais gráfi cos - Valores 
Unitários - Item 01 - R$1,57;- Item 02 - R$1,09;- Item 04 - 
R$28,90;- Item 09 - R$74,00 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021
ATA Nº 0404/21
CONTRATADA: ANDRESSA PANINI ALBISSU-EPP
OBJETO: Fornecimento de mobiliário - Valores Unitários 
- Item 02 - R$1.189,00;- Item 17 - R$950,00;- Item 18 - 
R$671,00;- Item 20 - R$742,00 – SMS - Prazo de vigência: 
12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 014/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO 
DE GERADORES E TRANSFORMADOR DE ENERGIA 
ELÉTRICA NO PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KARINA 
SIMEI BOLÇONE – SEC. MUN. DE OBRAS. A Comissão 
Municipal de Licitações, acolhe integralmente o parecer 
técnico da Secretaria Municipal da Fazenda e, também, o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que são 
adotados como razões de decidir e passam a fazer parte 
integrante desta decisão e declara habilitada a prosseguir 
no certamente licitatório a empresa: SUSMAN CONSTRU-
ÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA. Decorrido o prazo recursal 
”in albis” fi ca designado o dia 19/MAIO/2021 às 08:30 hs., 
para a sessão de abertura da proposta fi nanceira. O inteiro 
teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo 
a disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 133/2021 – Processo 
11177/2021
Objeto: Aquisição de kits para realização de exames para 
o Laboratório Municipal de Patologia Clínica. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line com 
início dia 26/04/2021, sendo adjudicados os itens à empresa 
declarada vencedora ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 
itens 1, 2, 3 e 4. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 155/2021 – Processo 
11332/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de sondas e kit 
sondagens. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 04/05/2021, sendo adjudi-
cados os itens à empresa declarada vencedora BIOBASE 
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 e 13). O item 1 foi fracassado. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” Celia Candida Faria 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.

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

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
025/2017
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A
OBJETO: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas 
modalidades de voz e dados, com fornecimento de apare-
lhos celulares em regime de comodato, conforme especifi ca-
ções do produto e serviços no Anexo I – Termo de Referên-
cia, do edital Pregão Presencial nº 011/2017 e Processo nº 
23/2017.
VALOR TOTAL: R$ 12.583,80 (Doze mil e quinhentos e 
oitenta e três reais e oitenta centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por 02 (dois) meses, iniciando-se em 19 de abril 
de 2021 e seu término na data de 18 de junho de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 17 de abril de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 011/2017 e 
Processo nº 23/2017; Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002; Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei 
Complementar nº 123/2006, com as alterações vigentes, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
São José do Rio Preto-SP, 17 de abril de 2021.
________________________________________________
________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO 
DIRETOR PRESIDENTE

DECRETO Nº 18.905
DE 10 DE MAIO DE 2021.

Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade 
de José Florito Zamarioli, Marcos Zamarioli e sua mulher 
Eliane Alves de Freitas Zamarioli e Regina Maria Zamarioli, 
objeto da matrícula nº 115.171 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fi m de ser 
adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a 
área constituída de parte do imóvel de propriedade de José 
Florito Zamarioli, Marcos Zamarioli e sua mulher Eliane 
Alves de Freitas Zamarioli e Regina Maria Zamarioli, objeto 
da matrícula nº 115.171 do 1º O.R.I., com área de 3.042,88 
metros quadrados, necessária à implantação de dispositivo 
(rotatória) na Avenida Valdomiro Lopes da Silva (SJR 350), 
conforme abaixo descrita:
“Inicia-se no ponto 47 localizado entre a Avenida Valdomiro 
Lopes da Silva (SJR-350) e a matrícula 110.570, daí segue 
com azimute 091º39’55” e distância de 85,55 metros até o 

ponto 29, confrontando com a matrícula 110.570, daí segue 
em curva a direita com raio de 62,50 metros e desenvolvi-
mento de 11,62 metros até o ponto 30, confrontando com a 
matrícula 115.171; daí segue em curva a esquerda com raio 
de 37,50 metros e desenvolvimento de 26,88 metros até o 
ponto 31, confrontando com a matrícula 115.171, daí segue 
com azimute 211º44’37” e distância de 32,73 metros até o 
ponto 45, confrontando com a matrícula 115.171, daí segue 
com azimute 302º50’48” e distância de 10,14 metros até 
o ponto 46, confrontando com a Avenida Valdomiro Lopes 
da Silva (SJR-350), daí segue com azimute 305º21’34” e 
distância de 97,90 metros até o ponto 47, confrontando com 
a Avenida Valdomiro Lopes da Silva (SJR-350), encerrando 
uma área de 3.042,88 metros quadrados.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de 
natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei 
nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os 
proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com fi liação quinzenária e 
certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presen-
te Decreto correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 10 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 35/2021, 
Processo SICOM 3141/2021 objetivando a Aquisição de 
materiais para análises bacteriológicas diárias. Prazo de 
Entrega: 12 meses, conforme cronograma. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 21.05.2021, às 08h30 e 
abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 04.05.2021 – Jaqueline Freitas Reis – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Água.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2020
INEXIGIBILIDADE nº 02/2020 – PROCESSO SeMAE nº 
11/2020
Contratada: SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA
Objeto: Prorrogação do Contrato com reajuste de preços a 
manutenção preventiva, corretiva e supervisão técnica dos 
novos sopradores de do sistema de aeração da ETE Rio 
Preto 
Prazo: 12 meses  Valor Total: R$ 59.521,16    Assinatura: 
05.05.2021.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 10.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A ASSOCIA-
ÇÃO RENASCER.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 02 – TECLADOS MUSICAIS – CASIO (PATRI-
MÔNIOS: 256486 e 256487). PARA SEU USO EXCLUSIVO, 
VEDADO A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, LOCA-
ÇÃO, OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO GRA-
TUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ PELO PRAZO 
DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16/2017 
e EVENTUAIS PRORROGAÇÕES, SENDO QUE O CE-
DENTE PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, REQUERER A 
DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA:   10 DE MAIO DE 2021.

TERMO DE DOAÇÃO  

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CNPJ nº 46.588.950/0001-80, 
com sede na Avenida Alberto Andaló, nº 3030, neste ato 
representado pelo Sr. Edson Edinho Coelho Araújo, Prefeito 
Municipal,  denominado DOADOR, e de outro lado a entida-
de benefi ciada SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - 13ª GRUPAMENTO DE BOMBEIROS DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, denominado DONATÁRIO, neste 
ato representado pelo Major PM/Comandante Edmilson 
Santana Branco, portador do RG nº 22.584.149-6 e CPF nº 
169.802.628-58, e de acordo com o que consta do Expedien-
te Administrativo (Ofício nº 13 GB-163/100/19 – protocolo 
nº 2019239550), com fundamento no artigo 108, inciso II, 
da Lei Orgânica do Município (EM.LOM 58/17), têm entre si 
acordado o presente TERMO DE DOAÇÃO, sob a forma e 
condições constantes no presente termo. 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 546/2021

Fica advertido(a): C A RODRIGUES LANCHONETE, lo-
calizado(a) no Endereço: AV. JOSÉ BONIFÁCIO Nº: 731 
Compl.: Bairro: ANALICE - JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15070400 Inscrição Municipal / Cadastro: 
1087500 PFJ: 180881 CPF/CNPJ/RG: 05888990/0001-60, 
datada em 24/02/2021, IRREGULARIDADES: A empresa 
em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 19692, deixando 
de realizar as adequações ambientais necessárias à prática 

das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a 
presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: 
MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resídu-
os gerados no empreendimento. Informar a destinação fi nal 
desses resíduos; CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 
3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 
313/2002; BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR; VALOR: R$ 
7.930,26; OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTE 
DESCARTE RESIDUOS GERADOS NAS ATIVIDADES DA 
EMPRESA (OLEO COZINHA) enviar para o e-mail: smaurb.
fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br. PROVIDENCIAR CAIXA 
DE GORDURA. Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA a 
realizar no prazo de 30 dia(s) a partir do recebimento desta, 
a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja 
atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, 
podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento 
e Lacração do estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa de Cor-
reios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR BR 
39150915 6 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 515/2021

Fica advertido(a): JUAREZ SEBASTIAO DE SOUZA, lo-
calizado(a) no Endereço: Endereço: AV. TARRAF Nº: 211 
Compl.: CA A Bairro: PRIMAVERA - JD. Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15061460 Inscrição Municipal 
/ Cadastro: PFJ: 84836 CPF/CNPJ/RG: 802935656-00 / 
17917272-(SSP), datada em 04/02/2021, IRREGULARI-
DADES: A empresa em epígrafe não cumpriu a Notifi cação 
nº 19832, deixando de realizar as adequações ambientais 
necessárias à prática das suas atividades econômicas, razão 
pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes 
termos a cumprir: MOTIVO: Deposição no passeio público 
de obstáculos de qualquer espécie, incluindo materiais para 
construção, detritos, placas de propagandas ou quaisquer 
outros que obstruam a passagens de pedestres. 3º REINCI-
DÊNCIA; CAPITULAÇÃO: Artigo 7º LM nº 8973/2003; BASE 
DE CÁLCULO: 2 UFM; VALOR: R$1.007,36; OBSERVA-
ÇÃO: RETIRAR TODO MATERIAL E PARAR COM ATIVI-
DADES NO LOCAL IMEDIATAMENTE - VIA PUBLICA JD 
PRIMAVERA; MOTIVO: É proibido o lançamento, depósito, 
despejo, colocação e ou permanência de quaisquer objetos 
em locais públicos e outros locais *** 1 REINCIDENCIA *** 
2º REINCIDENCIA; CAPITULAÇÃO: Artigo 5º da Lei Muni-
cipal nº 7176/1998; BASE DE CÁLCULO: 40 UFIR; VALOR: 
R$ 633,60; OBSERVAÇÃO: RETIRAR TODO MATERIAL E 
PARAR COM ATIVIDADES NO LOCAL IMEDIATAMENTE 
- VIA PUBLICA JD PRIMAVERA; MOTIVO: Fica proibida a 
permanência de qualquer material em logradouro (passeio e 
via) público. 3º REINCIDENCIA; CAPITULAÇÃO: Artigo 96 
da Lei Complementar nº 17/1992; BASE DE CÁLCULO: 3 
UFM; VALOR: R$1.511,04; OBSERVAÇÃO: RETIRAR TODO 
MATERIAL E PARAR COM ATIVIDADES NO LOCAL IME-
DIATAMENTE - VIA PUBLICA JD PRIMAVERA. Do exposto, 
fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 0 dia(s) 
a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). 
Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, estará 
sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação 
do Alvará de Funcionamento e Lacração do estabelecimen-
to. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA 
ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto do AR JU 81008835 2 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal de Cultura
RETIFICAÇÂO

Edital de Chamada Pública nº 03/2021
Contratação de Comissão de Avaliação e Seleção para o 
A Prefeitura do Município de São José do Rio Preto, por 
meio da Secretaria Municipal de Cultura, torna público o 
presente Edital de Chamada Pública e faz saber que estará 
recebendo inscrições de candidatas(os) à composição da 
Comissão de Avaliação e Seleção do Prêmio Nelson Seixas 
2021.
PREÂMBULO
A prestação de serviço das(os) candidatas(os) seleciona-
das(os) para integrar a Comissão de Avaliação e Seleção 
dos projetos inscritos no Prêmio Nelson Seixas 2021, ba-
seia-se na análise da totalidade das inscrições e consequen-
te seleção, ocorrendo de forma virtual.
DO OBJETIVO
Artigo 1º - O presente edital tem por objetivo selecionar pro-
fi ssionais com conhecimento em avaliação de projetos artís-
ticos/culturais para a composição da Comissão de Avaliação 
e Seleção do Prêmio Nelson Seixas 2021.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Artigo 2º - A(o) candidata(o) deverá:
I - Ser maior de 18 anos;
II – Ter notório saber, com conhecimento múltiplo e/ou 
acadêmico e/ou técnico e/ou administrativo e/ou artístico, 
devidamente comprovados;
III - Ter comprovação de residência em São José do Rio 
Preto/SP e/ou seus distritos, num período mínimo anterior a 
02 (dois) anos da data da inscrição neste edital;
Parágrafo único – Para as inscrições na modalidade Pessoa 
Jurídica, a comprovação de residência é voltada ao repre-
sentante legal.
NÚMERO DE VAGAS
Artigo 3º - A Comissão de Avaliação e Seleção do Prêmio 
Nelson Seixas 2021 será composta por 05 (cinco) integran-
tes;
§ 1º - Serão selecionados 05 (cinco) titulares e 05 (cinco) 
suplentes, caso haja inscrições sufi cientes;
§ 2º - Os suplentes substituirão os titulares, em caso de de-
sistência ou desclassifi cação, pelos critérios desta Chamada 
Pública.
§ 3º – Caso não seja selecionado o total de 05 (cinco) 
integrantes no processo deste Edital de Chamada Pública, 
por motivos de falta de inscritos ou por não cumprirem os re-
quisitos do Edital, a Secretaria Municipal de Cultura poderá 
convidar profi ssionais com comprovada experiência.
DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES
Artigo 4º - As inscrições estarão abertas a partir da data da 
publicação do presente edital, até às 16h do dia 09 de junho 
de 2021, não prorrogáveis conforme Artigo 5º, a seguir:
DAS INSCRIÇÕES
Artigo 5º - As inscrições deverão ser realizadas pelo site 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
11 de maio de 2021

www.riopreto.sp.gov.br/premionelsonseixas.
§ 1º - No ato da inscrição, a(o) candidata(o) deverá preen-
cher a fi cha de inscrição, informando os dados solicitados e 
anexar os seguintes documentos, em PDF:
I - Currículo;
II - comprovação de experiência em análise de projetos artís-
ticos/culturais, contendo clipping (matérias de jornais, sites, 
TVs, etc) que comprove a atuação e a experiência solicitada 
nesta Chamada Pública;
§ 2º - A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabili-
zará por inscrições não concluídas por problemas de cone-
xão na internet ou por não atendimento ao prazo estipulado.
DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
Artigo 6º - O critério de seleção da(o) candidata(o) obedece-
rá aos seguintes aspectos:
I - Apreciação de currículo, devendo o candidato possuir 
notório conhecimento múltiplo e/ou acadêmico e/ou técnico 
e/ou administrativo e/ou artístico;
II - Comprovação da experiência descrita;
III - Residência em São José do Rio Preto/SP e/ou seus 
distritos, com comprovação do tempo mínimo exigido;      
§ 1º - Serão selecionadas(os), em ordem de classifi cação, 
até 05 (cinco) candidatas(os) titulares e 05 (cinco) suplentes, 
que cumpram com os requisitos mencionados na presente 
Chamada Pública;
§ 2º – A Comissão de Seleção deste Edital de Chamada 
Pública será nomeada pelo Secretário Municipal de Cultu-
ra e publicada no Diário Ofi cial do Município, devendo ser 
composta exclusivamente por 05 (cinco) servidores do Poder 
Público que compõem o Conselho Municipal de Políticas 
Culturais.
DOS MOTIVOS DE INDEFERIMENTO
Artigo 7º – As inscrições serão indeferidas quando: 
I - Não contemplar as condições especifi cadas nos Artigos 2º 
e 5º desta Chamada Pública; 
II - A documentação solicitada estiver incompleta; 
DOS RECURSOS
Artigo 8º – Será amplamente assegurado o direito de recur-
so com caráter técnico/documental do resultado da seleção, 
que deverá ser apresentado em até 05 (cinco) dias úteis 
após a publicação dos projetos selecionados;
§ 1º - Os recursos deverão ser encaminhados à Secretaria 
Municipal de Cultura, por meio do endereço eletrônico: edi-
taisnelsonseixas@riopreto.sp.gov.br;
§ 2º - A Secretaria Municipal de Cultura terá prazo de até 05 
(cinco) dias úteis para avaliação dos recursos, após o qual, 
apresentará relatório comunicando se acata o recurso apre-
sentado, no todo, em parte ou ainda, se mantém a decisão 
tomada, podendo no decurso deste prazo solicitar esclare-
cimentos ao proponente, a fi m de dirimir dúvidas e embasar 
melhor a avaliação.
DA CONTRATAÇÃO
Artigo 9º - Para a contratação das(os) selecionadas(os) será 
necessário apresentar cópia da seguinte documentação:
I – Pessoa Física:
a) Documento de identidade (RG) do proponente;
b) CPF do proponente ou documento de identidade que 
contenha o nº do CPF;
c) Cartão Social ou de outro demonstrativo do PIS, PASEP 
ou NIT;
d) Comprovantes de endereço que comprovem residência 
ou domicílio em São José do Rio Preto há pelo menos dois 
anos (um comprovante atual e outro, de dois ou mais anos 
atrás);
e) CND Municipal (ISSQN).
f) Dados bancários: número do banco, da agência e da 
conta, em nome do próprio proponente, quando inscrição por 
Pessoa Física;
II - Pessoa Jurídica:
a) Cartão do CNPJ, comprovando atividade há pelo menos 
02 (dois) anos;
b) Contrato Social - de modo a demonstrar, especialmente, 
que a área de atuação é compatível com o objeto desta Cha-
mada Pública;
c) Documentos de identidade do(s) seu(s) representante(s) 
legal(is): RG e CPF (ou documento de identidade que conte-
nha o número do CPF);
d) Comprovantes de endereço do representante legal, que 
comprovem residência ou domicílio em São José do Rio Pre-
to há pelo menos dois anos (um comprovante atual e outro, 
de dois ou mais anos atrás);
e) CND Federal;
f) Certifi cado de Regularidade do FGTS;
g) Dados bancários: número do banco, da agência e da con-
ta, em nome da empresa.
Parágrafo único - No caso de Sociedade Cooperativa, 
apresentar fi cha de fi liação do cooperado responsável pela 
inscrição, juntamente com documento de identidade e CPF.
DA REMUNERAÇÃO
Artigo 10 - Cada integrante selecionado para compor a 
Comissão de Avaliação e Seleção do Prêmio Nelson Sei-
xas 2021 receberá o valor bruto de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) para avaliação de todos os projetos inscritos no Edital 
01/2021-SMC – Incentivo à Pesquisa em Artes e Cultura, 
do Prêmio, sujeito aos impostos/descontos da legislação 
vigente.
Parágrafo único – O pagamento será realizado mediante 
apresentação de Nota Fiscal, para pessoa jurídica ou recibo, 
para pessoa física, em até 30 dias da apresentação do refe-
rido documento fi scal.
DA ESTRUTURA DE TRABALHO
Artigo 11 – A prestação de serviço a ser realizada por cada 
integrante selecionado obedecerá o cronograma estabeleci-
do pela Secretaria Municipal de Cultura, seguindo as seguin-
tes etapas:
I – análise de todos os projetos inscritos no Prêmio Nelson 
Seixas 2021;
II – pontuação de todos os projetos inscritos;
III – elaboração de planilha classifi catória;
IV – elaboração, assinatura e envio de ata de classifi cação e 
seleção.
Parágrafo único – O candidato selecionado deverá possuir 
equipamento próprio (computador de gabinete, notebook, ta-
blet, etc), bem como, acesso à internet, indispensáveis para 
a realização do serviço mencionado nesta Chamada Pública.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 12 - O ato de inscrição implica na aceitação e concor-
dância integral das normas especifi cadas nesta Chamada 
Pública.
Parágrafo único - Os casos omissos serão resolvidos pela 
Secretaria Municipal de Cultura, que deverá interpretar as 
regras previstas nesta Chamada Pública e basear suas deci-
sões segundo as normas vigentes e os princípios que regem 
a Administração Pública.

São José do Rio Preto, 11 de maio de 2021.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000098671 01485/21
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 

MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 2050

2021000099039 01487/21
HB SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2051

2021000096449 00863/21
MAGALU LOG SERVIÇOS LOGISTÍCOS 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2049

2021000097869 00866/21 SANDET QUÍMICA LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2052

       São José do Rio Preto, 11 de Maio de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Portaria N° 004/2021 - CGCM/SMTTS de 10 de maio de 
2021: DESIGNA, os servidores estáveis: Karina Martinelli 
Rodrigues Mat. 57837 agente administrativo, João dos 
Santos Junior, agente administrativo Mat. 57116 e Renata 
Cristina Facchini Subinspetor da Guarda Civil Municipal 
Mat. 53092, sob a presidência do primeiro, todos lotados na 
SMTTS, comporem Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, na apuração dos fatos relatados no interno Nº 
594/2020 SMTTS/GCM, interno Nº 585/2020 SMTTS/GCM, 
garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, a fi m de que 
tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, o servidor 
V. J. C. responda como incurso nas sanções atribuídas, em 
tese, à possível violação dos deveres e proibições funcio-
nais, prevista nos incisos VIII, XLII, XLIV do art. 51, todos 
da Lei Complementar Municipal 331 de 30 de dezembro de 
2010.O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição 
do referido servidor público, o qual será citado, nos termos 
do artigo 254 e seus parágrafos, da Lei Complementar 05 de 
28 de dezembro de 1990.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Portaria N° 008/2021 - CGCM/SMTTS de 10 de maio de 
2021: DESIGNA, os servidores estáveis: João dos Santos 
Junior agente administrativo Mat. 57116, Naianka Casti-
lho Mardegan agente administrativo Mat. 67654 e Renata 
Cristina Facchini Subinspetor da Guarda Civil Municipal 
Mat. 53092, sob a presidência do primeiro, todos lotados na 
SMTTS, comporem Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, na apuração dos fatos relatados no Interno Nº 
443/2020 SMTTS/GCM, garantindo-se a ampla defesa e o 
contraditório, a fi m de que tendo em vista os fatos narrados 
nesta portaria, o servidor Valdecir José Carmelo Mat. 53103 
responda como incurso nas sanções atribuídas, em tese, à 
possível violação dos deveres e proibições funcionais, pre-
vista no inciso XXVIII do art. 49 c/c os incisos XXXVII e LXXII 
do art. 51, todos da Lei Complementar Municipal 331 de 30 
de dezembro de 2010.
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor público, o qual será citado, nos termos do 
artigo 254 e seus parágrafos, da Lei Complementar 05 de 28 
de dezembro de 1990.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 COOPERATIVA DE ENSINO DE S.J.RIO PRETO-COOPEN
“CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA”

Convocamos os Srs. Cooperados a comparecerem à As-
sembléia Geral Ordinária, que se realizará na sede da Co-
operativa, na Rua Dr. Mário Clapier Urbinatti, 940 - Jardim 
Moyses Miguel Haddad, em São José do Rio Preto - SP., no 
dia 21 de maio de 2021,  sexta-feira , às 10:00 horas, para 
deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1- Prestação de contas do exercício de 2.019;
2- Eleição do conselho fi scal
3- Eleição do conselho administrativo, do início da 
assembleia até as 13h.
4- Apuração dos votos, após às 14h do mesmo dia das 
eleições.
5- Posse dos eleitos.

A Assembléia será instalada com 2/3 do número de coo-
perados, em condições de votar, em primeira convocação 
que se dará as 10:00 horas; metade mais um em segunda 
convocação que se dará às 11:00 horas; mínimo de dez 
cooperados na terceira convocação que se dará às 12:00 
horas. As convocações se darão a cada uma hora.
O número de cooperados para cálculo de “quorum” é de 
258.

São José do Rio Preto,11 de maio de 2021.  
                                                                                              
Ursula Siqueira do Prado
                                                                                               
Presidente do Conselho Administrativo           

RODOBENS S.A. - CNPJ Nº 59.981.829/0001-65 - NIRE 35.300.005.007
EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data: 31.03.2021. Horário: 11 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, 
CEP 15013-000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se a totalidade acionistas representando a to-
talidade do capital social. Mesa: Presidente: Waldemar Verdi Junior; e Secretário: Marcio Anisio Haddad. 
Ordem do dia: Deliberar sobre a distribuição dos juros sobre o capital próprio relativos ao 1° trimestre do 
exercício de 2021. Registro JUCESP nº 189.444/21-6, em sessão de 27.04.2021.

Rodobens S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65 – NIRE 35.300.005.007

Extrato Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data: 11.02.2021. Horário: 11 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-
000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se a totalidade acionistas representando a totalidade do capital 
social. Mesa: Presidente: Waldemar Verdi Junior; e Secretário: Marcio Anisio Haddad. Ordem do dia: Aprovar a emissão 
das DF’s em IFRs de 31 de dezembro de 2020. Registro JUCESP nº 189.445/21-0, em sessão de 27.04.2021.

_________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 
 
 
 
O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS E 
AUTÁRQUIAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO, Inscrito 
no CNPJ Nº 49.066.269/0001-60, convoca para reunião de assembléia 
extraordinária que será realizada no dia 13 de maio de 2021, à sua sede Avenida 
Duque de Caxias, nº 3756, Jardim dos Seixas, CEP 15.061-001, na cidade de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, às 17:30 Horas, para fins especifico 
na presente; 
Ordens do dia: 
1 – Regularização da Natureza Jurídica, passando de Associação Privada- 
Código 399-9, para Entidade Sindical- Código 313-1. 

 
São José do Rio Preto. 10 de Maio de 2021. 

 
 

SANNY LIMA BRAGA 
Presidente 

 
 

 

E D I T A L  DE  C O N V O C A Ç Ã O 
 
 
O Presidente do Conselho de Curadores e o Presidente da Diretoria Executiva 
da Fundação Ecológica Nacional (FEN), nos termos de seu Estatuto, vem 
CONVOCAR os membros de sua Diretoria Executiva, de seu Conselho de 
Curadores e de seu Conselho Fiscal para Assembleia Geral Extraordinária 
Conjunta a ser realizada no dia 18 de maio de 2021, às 13:00 horas, na 
cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Santo André, 534, Jardim 
Europa e também por meio remoto (medida de contenção da pandemia 
COVID-19), convocação mediante fixação deste Edital na sede da FEN e 
publicação em jornal, referente à seguinte ORDEM DO DIA: 
1- Deliberar sobre alienação e aquisição de veículo(s) automotore(s); 
2- Outros assuntos de ordem legal e estatutária. 
 

São José do Rio Preto/SP, 10 de maio de 2021. 
 

 
Ovasco Roma Altimari Resende                         Ulisses Ramalho de Almeida 
Presidente Diretoria Executiva                    Presidente Conselho de Curadores 
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA CO-
MARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 

3355, Centro.  Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
PEDRO HENRIQUE FERREIRA e ANA CLAUDIA CAMIN 
ARAÚJO. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de junho de 
1987, fi lho de EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS e de RO-
SELI DE FÁTIMA MELOZE FERREIRA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, modelista, solteira, nascida em SANTA BÁRBARA 
D'OESTE, SP, no dia 13 de março de 1988, fi lha de VALDIR 
ANTONIO MUSI ARAÚJO e de VILMA CAMIN MUSI ARAÚJO. 
DANIEL WALLACY MEDEIROS BISPO e JÉSSICA FERNAN-
DES DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
produção, solteiro, nascido em Nhandeara, SP, no dia 07 de 
setembro de 2000, fi lho de DEVANIR DA CRUZ BISPO e de 
CINTIA MARA BRAZ MEDEIROS. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, auxiliar operacional, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 23 de março de 1992, fi lha de  e de ALETAN-
DIA FERNANDES DE SOUZA. 
JOÃO VICTOR NEMER e ISIS DE ALMEIDA PAIVA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, engenheiro civil, divorciado, nasci-
do em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de novembro de 
1987, fi lho de DÉCIO ROBERTO NEMER e de EDINETI MARA 
MICHELON NEMER. Ela, de nacionalidade brasileira, enge-
nheira, solteira, nascida em Santo André, SP, no dia 31 de julho 
de 1989, fi lha de JOSÉ ANTONIO DE PAIVA e de ANGELA 
HELENA DOS SANTOS ALMEIDA PAIVA. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 10 de maio de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, 

Centro.  - Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:
BRUNO ARAUJO MESCHEDE e FABIENNE BUSTAMANTE 
PEREZ. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nas-
cido em Belém, PA, no dia 13 de setembro de 1982, residente 
e domiciliado a José Felipe Antonio, Nº 303, Jardim Vivendas, 
São José do Rio Preto, SP, fi lho de LUIS ANTÔNIO BASTOS 
MESCHEDE e de ROSALINA ARAUJO MESCHEDE. Ela, de 
nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em Vitória, 
ES, no dia 07 de julho de 1985, residente e domiciliada a José 
Felipe Antonio, Nº 303, Jardim Vivendas, São José do Rio 
Preto, SP, fi lha de OSWALDIR VAGHETTI PEREZ e de JUDITH 
DUARTE BUSTAMANTE.  
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 10 de maio de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA CO-
MARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 

3355, Centro.  - Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
FERNANDO HENRIQUE SURMANI ZACCAS e MAYARA LE-
ANDRO SUGUAYA. Ele, de nacionalidade brasileira, bancário, 
solteiro, nascido em Bálsamo, SP, no dia 03 de maio de 1990, 
fi lho de ARI FERNANDO ZACCAS e de SIRLENE DO CARMO 
SURMANI ZACCAS. Ela, de nacionalidade brasileira, psico-
loga, solteira, nascida em Nhandeara, SP, no dia 18 de julho 
de 1989, fi lha de RONALDO ISHAO SUGUAYA e de MÔNICA 
CRISTINA LEANDRO SUGUAYA. 
MAURICIO BORGES RUSSO e BEATRIZ SAES DE PAULA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, aumoxarife, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de março de 1990, 
fi lho de VILSON APARECIDO RUSSO e de ELIZABETE BE-
NEDITA BORGES RUSSO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, solteira, nascida em Araçatuba, SP, no dia 14 de 
maio de 1995, fi lha de ANDRÉ LUIZ SAES PAULA e de VÂNIA 
CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA. 
LINO CERVEIRA DA SILVA e DÉBORAH DE OLIVEIRA MAIA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 15 de maio de 1973, fi lho de CORDOLI-
NO DA SILVA e de CARMINA ALMEIDA CERVEIRA DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, secretária, solteira, nascida 
em Anápolis, GO, no dia 23 de março de 1999, fi lha de JOÃO 
BATISTA MAIA e de CELIA JOSÉ DE OLIVEIRA. 
TIAGO GUEDES BORGES e MICHELE PERES DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de agosto de 1989, 
fi lho de ALTAIR FERREIRA BORGES e de DIVA FERREIRA 
GUEDES BORGES. Ela, de nacionalidade brasileira, contado-
ra, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 
de outubro de 1988, fi lha de JOSÉ CARLOS DA SILVA e de 
MARILENE SOCORRO PERES DA SILVA. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.

São José do Rio Preto, 06 de maio de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA e MUNIQUE 
MORGANA MOURA DA CUNHA, sendo ELE fi lho de PAULO 
SERGIO LARANJEIRA DA SILVA e de MARCIA SANTANA DA 
SILVA e ELA fi lha de WAGNER FERREIRA DA CUNHA e de TA-
TIANA BARBOSA DE MOURA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 08/05/2021.
 
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. LUCAS ALVES DAS FLORES e JULIA GRACIELE 
DOS SANTOS GUERRERO, sendo ELE fi lho de GERALDO 
ALVES DA FLORES e de RITA MARIA DA SILVA e ELA fi lha de 
MIGUEL GAMERO GUERRERO e de ELZA MARIA DOS SAN-
TOS GUERRERO;
2. HELIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR e JÉSSICA CRIS-
TINA SILVA SOCORRO, sendo ELE fi lho de HELIO JOSÉ DA 
SILVA e de ROSA AGRELLI DA SILVA e ELA fi lha de DANIEL 
SEVERINO DO SOCORRO e de ANA CRISTINA SILVA SO-
CORRO;
3. WILDSON DE PAULA FREITAS e LUCIANA ARGE-
NAU GARCIA, sendo ELE fi lho de JERONIMO AUGUSTINHO 
DE FREITAS e de MARIA EVANGELISTA DE PAULA CRISTO-
VAM e ELA fi lha de MAURICIO ARGENAU GARCIA e de LUCI-
NEIA DE FATIMA CAMPANINI GARCIA; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
10/05/2021.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 25/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 41/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 17/2021
OBJETO: Aquisição de curativos "SORBACT" para atendi-
mento a decisão proferida em processo judicial 1002167-
06.2018.8.26.0369 a paciente "L.G.S.S."
Data da realização da Sessão Pública: 01/06/2021
Horário: 09h30min.
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, 10 de maio de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
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Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Decreto n.º 3.394, de 10 de maio de 2021. 

“Dispõe sobre a prorrogação do prazo 
para pagamento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS 
de Autônomos e Taxa de Licença de 
funcionamento do exercicio de 2021, e 
dá outras providências”. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
resolve baixar o seguinte:  

DECRETO: 

Art. 1.º - Fica prorrogado o prazo para pagamento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS de Autônomos; e, Taxa de Licença de 
Funcionamento no Município de Cedral, nos seguintes termos:  

§ 1.º - Ficam prorrogadas as datas de vencimentos do ISS - Autônomo de 
10/05/2021 para 10/06/2021 em relação à 1.ª parcela, e, de 10/06/2021 para 12/07/2021 
em relação à 2.ª parcela. 

§ 2.º - Ficam prorrogados os vencimentos da Taxa de Licença de 
Funcionamento de 10/05/2021 para 10/06/2021 em relação à 1.ª parcela, de 10/06/2021 
para 12/07/2021 em relação à 2.ª parcela, de 10/07/2021 para 10/08/2021 em relação à 
3.ª parcela, de 10/08/2021 para 10/09/2021 em relação à 4.ª parcela, e, de 10/09/2021 
para 11/10/2021 em relação à 5.ª parcela. 

Art. 2.º - O contribuinte deverá acessar o site oficial da Prefeitura 
Municipal de Cedral para emissão de uma nova guia de pagamento, ou entrar em 
contato com o departamento de lançadoria do referido órgão.  

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

Prefeitura Municipal de Cedral, 10 de maio de 2021; 91.º Ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 

Prefeito Municipal 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na mesma data e 
local de costume.  

Rosália Matilde Bortoluzzo 

Secretária 

 
Decreto n.º 3.395, de 10 de maio de 2021. 

 

“Dispõe sobre a alteração do Decreto nº3.385 
de 23 de Abril de 2021 e dá outras 
providências”.  
 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, e;  

 
Considerando a classificação e prorrogação da fase de transição em todo o 

Estado de São Paulo, segundo o Plano São Paulo, resolve baixar o seguinte: 
 
DECRETO: 
  
Art. 1.º - Fica autorizada a abertura dos seguintes estabelecimentos: 
 
I – Açougues, padarias hortifrúti, quitandas, supermercados e mercearias; 
II – Lojas de materiais de construção, agropecuária, postos de gasolina e 

comércio em geral; 
III – Farmácias e óticas; atividades religiosas, oficinas mecânicas em geral; 
IV – Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias e similares; 
V – Salões de beleza e barbearias; 
VI – Lojas, galerias e estabelecimentos congêneres; 
VII – Bares e similares, 
VIII – Academias; 
IX – Escritórios de advocacia e administrativos em geral, horários das 8:00h às 

11:00 h e das 13:00h às 17:00h. 
 
Art. 2.º - Os estabelecimentos dispostos nos incisos “I”, “II”, “III”, “IV”, 

“VI”e “IX” do Art. 1.º deste Decreto deverão observar as seguintes medidas: 
 
a) Controle de acesso de 30% (trinta por cento) da capacidade dos 

estabelecimentos; 
b) Realizar a aferição de temperatura para o acesso ao estabelecimento; 
c) Garantir o uso obrigatório de máscara, devendo cobrir o nariz e a boca; 
d) Higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o 

período de funcionamento, as superfícies de toque, como portas, 
maçanetas, balcões, carrinhos de compra e similares, dentre outras 
superfícies; 

e) Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares 
estratégicos e de fácil acesso, álcool em gel pra utilização de funcionários e 
clientes; 

f) Controlar o acesso ao estabelecimento de modo a permitir a entrada de 
apenas uma pessoa por família; 

g) Deverá respeitar o distanciamento social de 1,5 mts.entre cada pessoa nas 
filas de espera, externamente e internamente. 

 
Art. 3.º - Os estabelecimentos dispostos nos incisos “I”, “II”, “III”, “IV”, e 

“VI” no art. 1º, poderão funcionar em serviço de “delivery” e sistema “takeaway” 
(retirada), sendo permitido o atendimento presencial no interior do estabelecimento com 

o consumo local até às 21h, respeitando o distanciamento social e todos os protocolos 
sanitários estabelecidos no art. 2.º. 

 
§ 1.º - Os Bares e similares dispostos no inciso VII do art. 1.º somente poderão 

funcionar em serviço de “delivery” e sistema “takeaway” (retirada), sendo vedado o 
consumo no interior do estabelecimento. 

 
§ 2.º - As “Academias” dispostas no inciso VIII do art. 1.º poderão funcionar 

em horários das7:00h às 11:00 h e das 15:00h às 21:00h respeitando o distanciamento 
social e todos os protocolos sanitários estabelecidos no art. 2º, inclusive o controle de 
30% da capacidade de pessoas.  

 
 
Art. 4.º- Os estabelecimentos dispostos no inciso “V”, do Art. 1.º deste 

Decreto, deverão adotar as seguintes medidas: 
 
a) O atendimento deverá ser realizado por agendamento, sendo permitido 

apenas uma pessoa por vez, ficando vedada a existência de fila de espera no 
local; 

b) Higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o 
período de funcionamento, as superfícies de toque, como portas maçanetas, 
utensílios e equipamentos de trabalho manuseados;  

c) Garantir o uso obrigatório de máscara, devendo cobrir o nariz e a boca; 
d) Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares 

estratégicos de fácil acesso, álcool em gel para utilização de clientes; 
 

Art. 5.º - As disposições sobre o funcionamento dos estabelecimentos não 
citados neste Decreto permanecem em conformidade com a “fase de transição” do plano 
São Paulo. 

 
Art. 6.º - Os prestadores de serviços em geral, tais como pedreiros, pintores, 

serventes e afins, poderão exercer suas atividades desde que respeitem todos os 
protocolos de saúde no combate à COVID-19. 

 
Art. 7.º- As atividades administrativas consideradas pelo plano São Paulo 

como não essenciais, poderão exercer as atividades em sistema de teletrabalho;  
 
Art. 8.º - Deverá ser observado o toque de recolher, das 21h às 5h, 

excepcionado os serviços de Delivery autorizados a funcionar até às 00h, bem como, os 
estabelecimentos elencados no art. 3.º com horário até às 21h. 

 
Art. 9.º - Fica mantida a comercialização de bebidas alcoólicas pelos 

estabelecimentos comerciais listados acima, respeitando os horários estabelecidos no 
Plano São Paulo fase de “transição”.  

 
Art. 10 - Continua vedada a aglomeração de pessoas em praças, esquinas, bem 

como o aluguel de chácaras de recreio e demais estabelecimentos dedicados à realização 
de eventos, festas ou recepções. 

 
Art. 11 - Os estabelecimentos privados de comércio e prestação de serviços, 

bem como os proprietários de chácaras de recreio e demais estabelecimentos dedicados 
à realização de eventos, festas ou recepções, que não respeitarem as regras e restrições 
do Plano São Paulo, instituído pelo Governo do Estado, ficarão sujeitos às penalidades 
cabíveis neste Decreto sem prejuízos de outras em conformidade com a legislação em 
vigor. 

 
Art. 12 - Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

nacional e internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), os órgãos da 
Administração Pública Municipal adotarão as orientações e recomendações do 
Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, bem como das entidades de 
saúde estadual e local, com o objetivo de proteção da coletividade. 

 
Art. 13 - O descumprimento do disposto neste Decreto ensejará na aplicação 

de multa no valor de 10 (dez) UFMs – Unidade Fiscal Municipal, equivalente à 
R$1.296,60 (mil duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos); 

§ 1.º O estabelecimento será multado apenas 01 (uma) vez; após, o 
estabelecimento será lacrado pelo período de 15 (quinze) dias. 

 
Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 

efeitos a partir da 00h do dia 10 de maio de 2021, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
   Prefeitura Municipal de Cedral, 10 de maio de 2021; 91.º Ano de Emancipação 
Político-Administrativa. 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 

Prefeito Municipal 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na mesma data e local de 
costume.  

Rosália Matilde Bortoluzzo 

Secretária 

 

Portaria n.º 3.012, de 03 de maio de 2021. 
 
EMENTA: “Dispõe sobre nomeação 
para o Emprego Público em Comissão de 
Diretor Administrativo da Saúde”. 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 

Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com as Leis Complementares 01/94, 04/05 e 01/17, e Considerando: 

 
1. A previsão legal do emprego de Diretor Administrativo da 

Saúde na Lei Complementar n.º 04/05; 
 

2. A necessidade da nomeação de um responsável para o setor. 
 

RESOLVE:  
 
Artigo 1.º - Fica nomeada, a partir desta data, a Sra. 

ANGÉLICA DA SILVA TEIXEIRA, titular do RG n.º 33.955.666-3 e inscrita no CPF 
sob o n.º 300.391.078-76, para responder pelo Emprego Público em Comissão de 
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE.  

 
Parágrafo Único – Fica resguardado à servidora nomeada o 

direito de retornar a seu emprego de origem, de conformidade com o artigo 10 da Lei 
Complementar n.º 01, de 26 de julho de 1994. 

 
Artigo 2.º - A nomeada perceberá seus vencimentos de acordo 

com a Lei Complementar n.º 01, de 23 de janeiro de 2017.  
 
Artigo 3.º - Ao Diretor Administrativo da Saúde compete:   
 
I – a administração das unidades de saúde do município, a 

coordenação dos trabalhos dos funcionários lotados, o controle das despesas e a 
organização dos atendimentos;  

II – o recebimento dos necessitados que procurem o Centro de 
Saúde em busca de ajuda individual, estudando-lhe o caso e dando-lhe a orientação 
cabível; 

III – a elaboração de projetos em parceria com o Coordenador 
Municipal da Saúde para obtenção de recursos junto aos órgãos estaduais e federais;  

IV – a participação e a representação do município em eventos, 
reuniões, congressos, convenções, etc., de assuntos relacionados à saúde; 

V – a realização de outras atividades afins, determinadas pelo 
Chefe do Executivo Municipal.  

 
Artigo 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 

Prefeitura Municipal de Cedral, 03 de maio de 2021; 91.º Ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 

 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma data e 

local de costume. 
 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Processo Administrativo 025/2021- Dispensa de Licitação 
007/2021 – Extrato de Contrato
Objeto: Locação de um imóvel localizado à Rua José 
Marques de Mendonça nº 2141, Água Limpa II, na cidade 
de Bady Bassitt/SP para sediar o Ambulatório de Espe-
cialidades da UBS Alcimino Assis Lourenço, pelo prazo 
de 12 meses. Contratado: ANTONIO CARBONI. Valor: R$ 
3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) mensais. Assinatura: 
15 de abril de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal


