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Hospitais da Funfarme são terceiros no 
ranking de transplantes de medula óssea

EM TODO BRASIL

Secretário de 
Trânsito rebate 
denúncias de 
superlotação 
nos ônibus
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Doria recua e mantém 
restrições até 14 de junho
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 Ao todo, em 2020, foram 
158 procedimentos na Fun-
dação, destes 126 foram do 
tipo alogênico e 32 feitos do 
paciente para ele próprio. No 
ranking geral, o complexo fi-
cou em terceiro, apenas atrás 

do Hospital Amaral Carvalho, 
em Jaú, que realizou 169 (100 
alogênicos e 69 autólogos), 
seguido do Real Hospital Por-
tuguês, em Pernambuco, com 
163 (75 com doador e 88 do 
paciente).         Pág.A5

Vacina para 
pessoas com 
45 anos será 
em agosto

“No período de 2 a 16 de 
agosto, serão vacinadas as 
pessoas entre 50 e 54 anos. 
E, a partir do dia 17 de agos-
to, começaremos a vacinação 
das pessoas entre 45 e 49 
anos, um público total de 3,6 
milhões de pessoas”, disse o 
governador João Doria ontem 
durante coletiva no Palácio 
dos Bandeirantes.  Pág.A5

Saúde faz 
audiência de 
prestação de 
contas dia 31

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto faz audiência pública 
de prestação de contas da pas-
ta referente ao 1º quadrimestre 
de 2021. Na oportunidade as 
pessoas poderão analisar o tra-
balho realizado e as metas que 
foram atingidas neste período 
– além de fazer sugestões dos 
temas relacionados a saúde 
municipal.               Pág.A5

Protetora de 
animais encontra 

cão enforcado 
após denúncia
De acordo com o boletim de 

ocorrência, a mulher se dirigiu 
ao endereço onde se deparou 
com o cachorro pendurado 
por uma corda no pescoço, na 
área externa da casa. Ela ainda 
invadiu a residência para tentar 
salvar o animal, mas logo per-
cebeu que ele já estava sem 
vida. CAso aconteceu no bairro 
Solidariedade.  Pág.A4

Departamento da 
prefeitura tem 
1,6 mil metros 
de fios furtados
O crime aconteceu no pré-

dio do Departamento de Ilu-
minação Pública da Secretaria 
Municipal de Obras, locali-
zado na Avenida Doutor Ce-
nobelino de Barros Serra. O 
criminoso invadiu o local e  
subtraiu uma furadeira elétri-
ca, uma parafusadeira, ferra-
mentas manuais e os 1.600 
metros de fios.   Pág.A4
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Doria dilata 
transição para 
controlar índice 

crescente da Covid

Motta destina 
R$ 16 mi em 
emendas para 

cidades 
do interior
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HOJE
Prefeitura 

de Rio Preto 
antecipou o 

início da vaci-
nação de pes-

soas acima 
dos 40 anos 
com comor-
bidades ou 

que recebam 
Benefício de 

Prestação 
Continuada. 
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PRISÃO
Em Olímpia, 
um homem foi 
preso e multa-
do após fiscais 
encontrarem 
um cão morto 
já em estado 
de decompo-
sição e outro 
maltratado em 
sua residência.             
Pág.A4

IMPRENSA
Diretor do Sin-
dicatos dos 
Jornalistas 
em Rio Preto, 
Sérgio Sam-
paio, entregou 
pedido de 
vacinação de 
profissionais à 
Câmara e Pre-
feitura.
Pág.A3

Divulgação

Divulgação



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

São José do Rio Preto, Bady 
Bassitt, Cedral, Guapiaçu, 

Mendonça, 
Mirassol, Mirassolândia, 

Monte Aprazível, Nova Gra-
nada, Olímpia, Potirendaba, 

Tanabi, Ubarana, Uchôa  

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Preço da assinatura
impresso 

Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00 

Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00

Trimestral: 
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
27 de maio de 2021 COTIDIANO

As Doenças Raras 
e os alimentos que 

salvam vidas
Todos já ouviram falar do Teste do Pezinho, mas nem todos 

sabem exatamente o que é e para o que serve. Parte essencial 
do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) (1), o Teste 
do Pezinho é um dos primeiros exames a que um bebê é exposto 
e tem uma finalidade muito nobre: detectar um possível Erro 
Inato do Metabolismo (EIM) ou uma enfermidade – muitas vezes 
fatal - de origem genética.

Se realizado nas primeiras 48 horas do nascimento, a título 
de triagem em todos os bebês nascidos vivos, ele permite de-
tectar muitas doenças que impedem o normal funcionamento 
das vias metabólicas, por deixarem de metabolizar (processar) 
diversos aminoácidos ou ácidos graxos. Ao se acumularem no 
organismo, exatamente por não terem sido processados no mo-
mento certo, muitos destes aminoácidos (que são as menores 
partículas que formam as proteínas) acabam se acumulando, 
e passam a exercer um efeito neurotóxico e que pode levar a 
criança a ter convulsões, retardo mental e até mesmo levar a 
óbito nos casos mais severos. 

Atualmente, o Teste do Pezinho oferecido pelo SUS abrange 
seis enfermidades diferentes, podendo ser também na versão 
“Expandida ou Ampliada”, que chega a mais de 50 doenças, já 
disponível em algumas regiões (como pelo governo do Distrito 
Federal, por exemplo) e na rede de Saúde Suplementar. O fato 
é que o teste precoce e preciso pode de fato mudar uma vida, 
ao proporcionar a chance de ter a informação que permitirá o 
acesso à terapia medicamentosa ou mesmo apenas nutricional.

Atualmente, praticamente todas as aminoacidopatias podem 
ser detectadas precocemente por estes testes. No caso do SUS, 
a única que consta do PNTN é a fenilcetonúria, por ser mais 
prevalente em nosso país (na ordem de 1:15.000, aproxima-
damente), e refere-se a uma incapacidade de metabolizar a 
fenilalanina,  aminoácido essencial, que passa a se acumular, 
impedindo inclusive a sua transformação em tirosina, também 
necessária para o desenvolvimento humano. O excesso da feni-
lalanina e a falta da tirosina no organismo provocarão, ao longo 
do tempo, dificuldades para comunicação e desenvolvimento, 
agressividade crescente e retardo mental irreversível.

Outras aminoacidopatias podem também ser detectadas 
precocemente graças a tecnologias já disponíveis como aquelas 
fornecidas por espectrômetros de massa por tandem, que po-
dem verificar mais de 50 doenças com uma única amostra de 
sangue em papel filtro, colhido após os primeiros aleitamentos 
do bebê, no caso do teste expandido.

Assim, graças ao avanço da tecnologia diagnóstica, pode-se 
detectar precocemente, em processos de triagem neonatal, vá-
rias doenças que possuem protocolos e diretrizes de tratamento. 
Caso a criança não tenha tido a chance de ser exposta a uma 
triagem completa, o teste poderá ser ainda útil mesmo que em 
caso de diagnóstico tardio, para atenuar eventualmente algumas 
das sequelas já existentes.

Alimentos ultra processados salvando vidas 
Dentro dos alimentos para fins especiais, há algumas cate-

gorias essenciais para a manutenção da vida ou como forma 
de terapias únicas e exclusivas. Na maioria dos casos, são ali-
mentos ultra processados em indústrias altamente sofisticadas 
e com total segurança em seus processos, onde não pode, sob 
hipótese alguma, haver risco de contaminação cruzada. Muitas 
vezes, são anos de pesquisa e desenvolvimento até chegar a 
fórmulas sofisticadas para poucos e raros pacientes.

Dentre tais categorias, podemos encontrar os alimentos para 
nutrição enteral, muito comuns e frequentemente utilizados em 
pacientes hospitalizados ou em atendimento domiciliar, além de 
alimentos para grupos populacionais específicos, como idosos, 
gestantes e crianças, por exemplo. Já as fórmulas dietoterápicas 
para erros inatos do metabolismo (2) são aqueles voltados para 
todos estes pacientes acometidos de doenças raras, muitas 
vezes nem tão raras assim.

No caso das aminoacidopatias, por exemplo, são fórmulas 
ou alimentos elaborados a partir da mistura de aminoácidos, 
podendo-se aportar carboidratos, ácidos graxos, vitaminas, 
minerais, dentre outros, de tal forma a fornecer todos os ingre-
dientes que aquele paciente precisará para ter um desenvolvi-
mento normal, à exceção do aminoácido a que tem restrição. 
No caso dos produtos para fenilcetonúricos, o item excluído é 
exatamente a fenilalanina...

O mesmo princípio valerá para as dietas voltadas para os 
casos de homocistinúria, acidemias glutáricas, doença do xaro-
pe de bordo, tirosinemia, por exemplo. Em todos estes casos, 
aquele aminoácido que não seria processado pela criança será 
excluído (ou estará em quantidade mínima) da dieta.

A tecnologia aplicada a esta área evoluiu tanto que atual-
mente há diversos tipos de apresentações para tais alimentos 
para situações metabólicas especiais: além da apresentação 
em pó (mais comum), já há também em líquido (pronta para 
beber), comprimidos e até mesmo em gel.

Embora o sabor metálico em função da mistura de amino-
ácidos isolados não fosse um problema para as crianças que 
tivessem o diagnóstico precoce, ele sempre foi uma barreira 
para a adesão das crianças com diagnóstico tardio (pois tiveram 
acesso aos sabores dos alimentos normais). Para este caso, 
houve também, mais recentemente, uma inovação disruptiva 
através de inúmeros produtos usando o GMP – Glicomacropep-
tídeo. Com sabor bem mais agradável, já que o GMP é oriundo 
do processo de produção de queijo e é a única proteína natural 
que não contém a fenilalanina em sua forma pura, este tipo de 
produto inovador deve permitir uma maior taxa de sucesso na 
adesão e manutenção do tratamento das crianças com EIM ao 
longo da vida.  

 
(*) Carlos Eduardo Gouvêa, advogado e administrador 

público, é membro da diretoria da ABIAD, da SBTEIM e 
diretor da CMW Saúde & Tecnologia.

ARTIGO Caged
Este ano o número de trabalhadores 

contratados com carteira assinada foi su-
perior ao de demitidos, embora a geração 
de postos de trabalhos formais tenha fica-
do abaixo do resultado do mês de março. 
Em abril, houve 1.381.767 admissões e 
1.260.832 desligamentos no mercado 
formal de trabalho, o que resultou na 
geração de 120.935 postos de trabalho.

Operação PF
A Operação Mundurukânia, da 

Polícia Federal combate aos garimpos 
clandestinos nas terras indígenas 
Munduruku e Sai Cinza, no município 
de Jacareacanga, no Pará. Os crimes 
investigados são de associação crimi-
nosa , exploração ilegal de matéria-
-prima pertencente à União e delito 
contra o meio ambiente.

Fraude no INSS
A Polícia Federal cumpre nesta quarta-

-feira (26), em São Paulo, três mandados 
de prisão e oito de busca e apreensão 
contra um esquema de fraudes no Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). As ações 
são realizadas nas cidades de Itapevi, Cara-
picuíba e Cotia, em agências do INSS, além 
de escritórios e residências dos suspeitos de 
envolvimento.

NOTAS

Doria recua e nova fase  
fica sem flexibilizações
O Governador João Doria 

anunciou nesta quarta-feira (26) 
durante coletiva, a prorrogação 
da fase de transição do Plano 
São Paulo para todo o Estado 
até o dia 14 de junho, com as 
mesmas regras atuais.

Há duas semanas ele havia 
anunciado uma flexibilização 
maior para após o dia 1 de ju-
nho, aumentando, por exemplo, 
a capacidade de atendimento 
para 60%, mas voltou atrás.

O funcionamento das ativi-
dades econômicas permanece 
então até as 21h e permissão 
de 40% de ocupação nos esta-
belecimentos.

“O funcionamento das ativi-
dades comerciais seguirá até as 
21h, com a permissão de 40% 
de ocupação no local, seja res-
taurante, café, comércio e de-
mais serviços. Os indicadores da 
pandemia recomendam cautela 
neste momento, e é cautela que 
nós estamos adotando”, afirmou 
Doria na coletiva.

Assim, estabelecimentos 
comerciais, galerias e shoppings 
podem funcionar das 6h às 21h. 
O mesmo expediente é seguido 
por serviços como restaurantes 
e similares, salões de beleza, 
barbearias, academias, clubes 
e espaços culturais como cine-
mas, teatros e museus. Todos 
respeitando os 40% de ocupa-
ção máxima.

Permanecem liberadas as 

celebrações individuais e co-
letivas em igrejas, templos e 
espaços religiosos, desde que 
seguidos rigorosamente todos 
os protocolos de higiene e dis-
tanciamento social.

O toque de recolher continua 
das 21h às 5h, assim como a 
recomendação de teletrabalho 
para atividades administrativas 
não essenciais e escalonamento 
de horários para entrada e saída 
de trabalhadores do comércio, 
serviços e indústrias.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

FASE DE TRANSIÇÃO

“Avaliamos nesta semana 
de que não seria ainda o mo-
mento de poder avançar como 
havia sido pensado na semana 
anterior, então hoje temos a 
extensão desta fase para con-
tinuarmos caminhando dessa 
forma. Continuamos tendo uma 
circulação alta do vírus, com 
novos casos, então devemos 
manter todas as medidas de 
segurança, com a taxa de ocu-
pação dos estabelecimentos em 
40%, uso de máscara constante 

Doria anunciou a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo para todo o 
Estado até o dia 14 de junho

e o distanciamento”, avaliou o 
Coordenador do Centro de Con-
tingência do coronavírus, Paulo 
Menezes.

Taxa de Ocupação - 
Nesta quarta-feira (26), a taxa 
de ocupação de UTIs por pacien-
tes graves com COVID-19 está 
em 80,6% no Estado. O total de 
internados em UTIs é de 10.545 
em todo o Estado, com outros 
12.554 pacientes em vagas de 
enfermaria.

Divulgação

SOLIDARIEDADE
Amigos criam campanha 

para arrecadar agasalhos

Com o objetivo de comba-
ter o frio durante o inverno, 
um grupo de amigos iniciou a 
Campanha It ‘s Solidário em 
Rio Preto. A iniciativa mobilizou 
pessoas nas redes sociais para 
arrecadar doações de roupas, 
calçados e cobertores que se-
rão revertidos para três fundos 
sociais do município. 

As arrecadações começaram 
nesta terça-feira (25) e continu-
arão até o dia 21 de junho. A 
campanha possui cinco lugares 
de apoio para arrecadação na 
cidade, entre eles estão, Acade-
mia SpaceHealth, MCais Advo-
gados, Oasis Piscinas, Conceito 
Franquias e Beco Bar. 

“Todos sabem que Rio Preto 
é conhecida pelas altas tempe-
raturas durante o inverno. Por 
esse motivo, a onda de frio que 
chegou em nossa cidade foi 

comentário no nosso grupo de 
amigos, que logo se organizou 
para dar vida a esta campanha 
do agasalho. A ideia do projeto 
é mobilizar o máximo de pessoas 
para contribuir com as doações 
e com isso poder aquecer mui-
tas vidas e esquentar muitos 
corações. Esse é nosso lema”, 
afirma Bianca Padovani, organi-
zadora da campanha.

A campanha do grupo It’s 
Solidário vai distribuir todas as 
doações arrecadadas ao Alber-
gue Noturno de Rio Preto, Hos-
pital Nossa Senhora da Graça 
e a Casa do Cirineu. Qualquer 
pessoa pode doar, basta levar 
as peças novas ou em bom 
estado de conservação até um 
dos locais e depositar nas caixas 
destinadas a isso.

Para maiores informações 
entre em contato pelo Instagram 
@itsgrupo. (Colaborou Maria 
Paula ANDRADE)

Da REDAÇÃO

INVESTIMENTOS

Lide Noroeste faz live com 
economista-chefe da XP

O economista-chefe da XP 
Investimentos e ex-integrante 
do Ministério da Economia, Caio 
Megale, participa na próxima 
quinta-feira (27), da Lide Live 
com filiados do Noroeste Paulis-
ta para abordar as perspectivas 
econômicas no Brasil e no mun-
do e cenários para investimentos

No evento online, exclusivo 
para filiados e convidados, Me-
gale fará uma análise da econo-
mia traçando futuros cenários 
de crescimento e opções para 
investimento, tanto no Brasil 
como em outros países.

A retomada econômica é um 
tema importante, principalmen-
te no momento de pandemia em 
que o mundo vive.

“O cenário econômico brasi-
leiro tem melhorado um pouco, 
com sinais mais claros de reto-
mada e aceleração da vacina-
ção. Ainda assim, a dinâmica da 

pandemia segue preocupante e 
as pressões de inflação continu-
am. E o mundo começa a discu-
tir se está na hora de retirar os 
estímulos ligados a Covid, o que 
pode impactar as economias 
emergentes. Desta forma, esta 
será uma ótima oportunidade 
para fazermos um balanço do 
cenário e avaliar as perspecti-
vas para o segundo semestre e 
2022”, explica Megale.

Até julho do ano passado, 
Megale ocupava o cargo de dire-
tor de Programas da Secretaria 
Especial de Fazenda do Ministé-
rio da Economia e Secretário de 
Desenvolvimento da Indústria, 
Comércios, Serviços e Inovação.

Após deixar a pasta no Go-
verno Federal, o mestre em 
Economia, que também já foi 
Secretário da Fazenda da cidade 
de São Paulo, assumiu o cargo 
de economista-chefe da XP In-
vestimentos no final de agosto 
de 2020.

Da REDAÇÃO

Locais de arrecadação

Oásis Piscinas
Av Bady Bassitt, 5710 (dentro do posto tropical)
MCais Advogados
Av Benedito Rodrigues Lisboa, 2385 - Jd Tropical 
Conceito Franquias
Rua Jose Nogueira de carvalho, 386, Vila Maceno
Beco Bar
Rua Dr. Raul Silva, 272 - Vila Redentora 
Academia SpaceHealth 
Rua Joaquim Manoel Pires, 777 - Pinheiros

Divulgação
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Secretário rebate denúncias 
de superlotação nos ônibus
O Secretário de Trânsito de 

Rio Preto, Amaury Hernandes, 
foi ouvido nesta quarta-feira 
(26) pela Frente Parlamentar 
da Câmara e rebateu denún-
cias de superlotação no trans-
porte coletivo.

Amaury disse que “superlo-
tação é muito subjetivo”. “Nós 
nunca recebemos na ouvidoria 
reclamações de superlota-
ção nos ônibus. Em maio, as 
duas únicas reclamações que 
tivemos foram relacionadas 
ao ônibus não ter parado no 
ponto”, explica.

A questão de não parar nos 
pontos, o Secretário afirmou 
que foi uma ordem dele. “O 
Governo de SP não tem nenhu-
ma regulamentação a respeito 
do transporte público, apenas 
normas. Nós estamos sendo 
muito mais restritivos do que o 
Governo. Nessa pandemia eu 
autorizei os ônibus a não pa-
rarem se já estiverem cheios. 
O contrato prevê autuação se 
isso acontecer, mas durante a 
pandemia eu autorizei”.

Pedro Roberto, Presidente 
da Frente Parlamentar, ainda 
mostrou várias imagens contra-
dizendo a fala do Secretário de 
que não há superlotação nos 
ônibus. Em um dos vídeos, da 
linha Vila Toninho, havia pesso-
as na porta e com os assentos 
e corredor totalmente lotados. 
Pelo menos 10 vídeos de di-
ferentes linhas - e todas com 

superlotação - foram mostrados 
no telão do Plenário durante a 
sabatina.

Em resposta, o Secretário de 
Trânsito disse que se baseia na 
lei. “Com relação ao transporte 
nós temos um grupo que fiscali-
za sim. A gestão do terminal não 
é da Secretaria, a fiscalização 
sim. Tudo que é possível fazer 
com 232 ônibus, está sendo 
feito. Não existe ônibus além 
disso. Para ter todo mundo 
sentado, precisa de 500 ônibus 
e cada passageiro custaria pelo 
menos R$8,00”.

Amaury Hernandes chegou a 
dizer que estava na oitiva “por-
que queria”, já que, regimen-

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

LINHA DE FRENTE

Sindicato pede à Câmara e Prefeitura 
vacina para profissionais da imprensa

Na tarde desta quarta-
-feira (26), o Diretor da Base 
Regional do Sindicato dos 
Jornalistas de Rio Preto, Sér-
gio Sampaio, protocolou junto 
ao Presidente da Câmara, o 
vereador Pedro Roberto, e 
também na Prefeitura, o pe-
dido de apoio à vacina para 
os profissionais da imprensa 
do município.

Um levantamento recente 
feito pela Fenaj (Federação 
Nacional dos Jornalistas) com-
provou que, no Brasil, a maio-
ria das mortes de jornalistas 
aconteceu entre abril de 2020 
e março de 2021, período 
este em que a pandemia co-
meçou e se mantém. Foram 
169 óbitos e, desse total, 78 
aconteceram nos três primei-
ros meses deste ano.

De acordo com o levan-
tamento da regional, ao todo 
são 166 jornalistas em Rio 

Preto, sendo que 35 já foram 
contaminados.

O Prefeito Edinho Araújo se 
manifestou a favor da vacina-
ção para os profissionais de 
imprensa e prometeu empenho 
para convencer as autoridades 
de saúde para isso acontecer. 
“Sou totalmente favorável a 
vacinar todas as categorias da 
linha frente de trabalho neste 
momento de pandemia, Em-
bora o calendário de vacinação 
seja definido pelos programas 
Nacional e Estadual de Imu-
nização, vou envidar esforços 
para convencer as autoridades 
de saúde a considerar o justo 
pleito dos jornalistas” ressaltou 
o Prefeito.

Na sessão da próxima ter-
ça-feira (1), Sérgio Sampaio 
fará o uso da Tribuna Livre na 
Câmara para explanar sobre a 
reivindicação da vacina para a 
categoria, mostrando como es-
tes profissionais atuam na linha 
de frente e, por isso, deveriam 

Andressa ZAFALON

Motta destina R$ 16 milhões em emendas para municípios

O deputado Luiz Carlos Mot-
ta (PL/SP) apresentou mais de 
R$ 16 milhões em emendas 
impositivas ao Orçamento da 
União a serem destinadas 
para as áreas de saúde, infra-
estrutura urbana, esportes e 
assistência social. Como são 
recursos de emendas imposi-
tivas, a verba para atender os 
diversos municípios paulistas 
deverá ser efetivamente paga 
ainda este ano.

Para melhorias na qualidade 
dos serviços de saúde pública 
prestados à população, desti-
nou-se mais de R$ 8 milhões 
para incrementos e custeio 
das ações de Média e Alta 
Complexidade (MAC) e do Piso 
de Atenção Básica (PAB) para 
hospitais, Santas Casas e uni-
dades de saúde dos municípios 
que fazem atendimento aos 

pacientes do SUS. Motta asse-
gurou também recursos para a 
construção de Unidade Básica 
de Saúde (UBS).

Na área de infraestrutura 
urbana, o parlamentar indicou 

asfáltica.
Para a área de esportes, 

foram R$ 3,5 milhões em emen-
das beneficiando 15 municípios 
a serem aplicados na construção 
de quadras poliesportivas e aqui-
sição de equipamentos voltados 
às atividades escolares.

Mais de R$ 1 milhão ainda 
serão destinados para assegurar 
o funcionamento dos serviços 
de atendimento à população 
vulnerável de 12 municípios 
paulistas. O recurso será aplica-
do na manutenção e aquisição 
de material e de veículos para 
ajudar a custear as entidades 
assistenciais credenciadas.

“Estamos trabalhando para 
trazer, a cada ano, mais inves-
timentos para os municípios 
paulistas. Essas melhorias vão 
refletir na qualidade de vida da 
população e no desenvolvimen-
to socioeconômico da região”, 
ressaltou o deputado.
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o montante de R$ 3,5 milhões 
para beneficiar 11 municípios. 
Os recursos podem ser utili-
zados para investimentos em 
obras de manutenção viária, 
como recape e pavimentação 
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Motta destina R$ 16 milhões em emendas para municípios

talmente, não teria obrigação 
de vir. Pedro Roberto enfatizou 
que ele é um homem público 
e tem a obrigação de prestar 
esclarecimentos.

O vereador João Paulo Rillo 
disse que o foco do debate é a 
pandemia. “Não adianta man-
dar a gente ler o contrato, a 
discussão é mais profunda que 
isso, começa quando o Prefeito 
estabelece um decreto munici-
pal e a empresa não respeita o 
próprio decreto”.

O vereador Jean Charles 
teve a palavra e se mostrou 
descrente para uma resolução. 
“Isso não se resolve. A única 
solução é o lockdown. Porque 

ter direito à imunização.
“A notícia nunca parou. 

Tivemos vários exemplos de 
coletivas em que estes profis-
sionais ficaram amontoados 

O Secretário de Trânsito de Rio Preto, Amaury Hernandes, foi ouvido nesta quarta-feira 
(26) pela Frente Parlamentar da Câmara

mais ônibus não tem, o con-
trato tem que ser cumprido e, 
com isso, a sociedade civil está 
sendo penalizada”.

Segundo o presidente na 
semana que vem será marcada 
uma visita no Centro de Contro-
le da Secretaria de Trânsito e, 
em contrapartida, o Secretário 
vai se reunir com o Diretor 
da Emurb para estudar novas 
melhorias.

Também estavam presen-
tes á sabatina os vereadores 
Odélio Chaves, Bruno Moura, 
Robson Ricci, Karina Caroline e 
o Presidente do Eixo de Trânsito 
da Frente Parlamentar, Renato 
Pupo.

Andressa ZAFALON

em busca de notícias corretas 
para manter a população in-
formada. A reivindicação pela 
vacina é mais do que justa”, 
afirma o Diretor da Base.

D
ivulgação

Transição é dilatada 
Por causa do aumento dos índices de ocupação dos leitos de 

UTIs e de enfermarias em todo o estado, em torno de 80%, o 
governador João Doria (PSDB, foto) decidiu ontem dilatar a fase 
de transição até 14 de junho, com objetivo de frear a propagação 
da covid-19. A fase de transição, a princípio, estava prevista 
para terminar dia 31 de março. Se o índice de casos estivesse 
estabilizado, o governador iria aumentar a flexibilização para as 
atividades econômicas, por exemplo, ocupação dos espaços 
nas lojas e também do horário de funcionamento, a partir de 
1º de junho. A Secretaria da Saúde de Rio Preto informou que 
94% dos leitos de UTIs estão ocupados e de Enfermaria, 59%, 
portanto, a equipe de enfrentamento à covid-19 continua em 
alerta, monitorando dia a dia. O sinal vermelho pode acender a 
qualquer momento! 

Sorrateiro 
Enquanto o número de 

vítimas do vírus cresce, se-
nadores digladiam na CPI 
da Covid. Alguns, inclusive, 
aproveitam do caos para tirar 
dividendos políticos. É o caso 
do senador Eduardo Girão (Po-
de-CE), que tentou provocar 
discórdia ontem durante defi-
nição de convocados, porém, 
foi alfinetado pelo presidente 
da CPI, Omar Aziz (PSD-AM). 
“Oportunista pequeno, que 
age sorrateiramente, sem 
respeitar ninguém”, acusou. 

Proteção ambiental 
O plenário vota na sessão de hoje, em primeiro turno, projeto 

que obriga construtoras de conjuntos habitacionais, com mais de 
500 casas, criarem pequenos pontos de apoio para depósito de 
resíduos sólidos de construção. A proposta exige ainda que a em-
presa deverá garantir ainda o destino desse material descartado 
por um período de cinco anos. “Um projeto que visa proteger o 
meio ambiente, que sempre mereceu o meu respeito e atenção”, 
diz o autor da proposta, vereador Renato Pupo (PSDB, foto). 
Os municípios devem assumir a linha de frente na preservação 
ambiental, afinal, se depender das ações dos governos federal 
e dos estados, o meio ambiente vai continuar sendo degradado 
em todos os aspectos. Isso deveria ser a cartilha a ser seguida 
para a proteção da fauna e da flora em todo o território nacional. 

Tratativas
Geraldo Alckmin (PSDB) 

e Márcio França (PSB) estão 
conversando com o intuito de 
amarrar uma dobrada com o 
propósito de disputar as elei-
ções para o governo do Estado, 
em 2022. Para tanto, Alckmin 
encabeçaria a chapa e França 
seria o candidato a vice, como 
aconteceu nas eleições de 
2014. Como não tem espaço 
no PSDB para concorrer, Alck-
min já está de mala pronta para 
desembarcar no PSD, coman-
dado por Gilberto Kassab.

Posse   
Itamar Borges (MDB) as-

sume a Secretaria Estadual 
de Agricultura na próxima 
terça-feira. O deputado fica-
rá no cargo até abril do ano 
que vem, quando terá que se 
desincompatibilizar do cargo 
para disputar a reeleição, com 
o objetivo de tentar permane-
cer na Assembleia Legislativa. 
Assim que tomar posse, Bor-
ges vai anunciar as ações para 
a pasta. O local do evento 
ainda não foi definido pelo 
Palácio dos Bandeirantes. 

Liderança
Se o acordo for chance-

lado entre Alckmin e França, 
analistas de plantão afirmam 
que a dupla seria quase imba-
tível no processo eleitoral. Afi-
nal, pesquisas de intenção de 
voto, realizadas recentemen-
te, apontam o ainda tucano 
na liderança, com França em 
segundo. Antes, entretanto, 
o Alckmin precisa concretizar 
seu ingresso no PSD, já que 
no PSDB não terá legenda 
para concorrer novamente ao 
cargo de governador.   

Afilhado 
Edinho Araújo (MDB) ainda 

não decidiu se vai participar 
da posse do companheiro 
de partido Itamar Borges, na 
Capital. O prefeito, diz a as-
sessoria, costuma decidir na 
última hora, no entanto, como 
o deputado é parceiro político 
desde quando ocupava cargos 
eletivos em Santa Fé do Sul, 
vislumbra-se que deverá estar 
presente para prestigiar a pos-
se do ‘afilhado’. Afinal, Borges 
inicia mais uma empreitada 
na área pública.   

Cor da pele 
Um cidadão rio-pretense 

foi tomar a vacina contra à 
covid-19 na última segun-
da-feira e voltou indignado 
para a sua casa, porque a 
funcionária, responsável pelo 
cadastro, perguntou se ele 
era branco, pardo ou negro.  
Para o cidadão, a pessoa ou 
é branca ou negra, não existe 
uma terceira opção. Pergunta 
esquisita, afinal, a pessoa vai 
à Unidade Básica de Saúde 
para tomar vacina e não para 
falar da cor da sua pele.na área pública.   falar da cor da sua pele.

Pelas re-
des sociais 
muitos 
jornalistas 
já se
manifesta-
ram a favor 
da vacina
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Protetora de animais 
encontra cão enforcado

Uma protetora de animais 
de 53 anos procurou a Cen-
tral de Flagrantes nesta ter-
ça-feira (25) às 13h30 para 
informar que foi acionada por 
populares até uma residência 
no bairro Solidariedade, onde 
um homem teria enforcado 

até a morte um cachorro. 
De acordo com o boletim 

de ocorrência, a mulher se 
dirigiu ao endereço onde 
se deparou com o cachorro 
pendurado por uma corda 
no pescoço, na área externa 
da casa. Ela ainda invadiu a 
residência para tentar salvar 
o animal, mas logo percebeu 
que ele já estava sem vida. 
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Em sua declaração a pro-
tetora afirmou ter ligado várias 
vezes para a Polícia Militar, 
que ao atender informou que 
a mulher deveria procurar 
a Polícia Civil. Acrescentou 
também que os vizinhos do 
desconhecido preferiram não 
testemunhar o ocorrido, por 
sentirem medo do homem. 

Uma equipe de perícia foi 

acionada ao local, e pelo fato 
de o dono do cachorro não 
estar na residência ele não foi 
identificado. 

O boletim de ocorrência foi 
registrado como praticar ato 
de abuso a animais. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Um homem de 26 anos foi 
preso em flagrante, nesta ter-
ça-feira (25), em Olímpia por 
crime de maus-tratos contra 
animais. O caso ainda gerou 
duas multas, sendo uma grave 
e outra gravíssima, aplicadas 
pela Prefeitura, por meio da 
secretaria de Zeladoria e Meio 
Ambiente, que é responsável 
pela causa animal na área 
urbana. Esse é o primeiro ato 
de flagrante com prisão no 
município, baseado na nova 
Lei Federal de maus-tratos de 
animais.

De acordo com a divisão 
de Meio Ambiente, o médico 
veterinário do município foi 
acionado pela Polícia Militar 
de Olímpia em uma residência 
no bairro Quinta da Colina. O 
laudo, assinado pelo especia-
lista, constatou a presença de 
dois cães, um animal da raça 
Rottweiler, em estado avança-
do de decomposição, que foi 
recolhido e encaminhado ao 
Ecoponto para a destinação 
correta, e um animal, sem 
raça definida, apresentan-
do ectoparasitas (tipos de 
parasitas que se instalam 
fora do corpo do hospedeiro, 
como pulgas e carrapatos) 
e caquexia (perda de tecido 

Homem é 
preso por 

maus-tratos
Da REDAÇÃO 

EM OLÍMPIA Divulgação

Fiscalização encontrou dois cães, um já morto e outro subnutrido e maltratado

adiposo e músculo ósseo), 
que foi recolhido ao Centro de 
Acolhimento Animal do mu-
nicípio, onde receberá todo o 
tratamento médico necessário.

Ainda segundo o laudo, não 
foi identificada disponibilidade 
de comida e água para os 
animais e o local estava com 
muitas fezes espalhadas pelo 
quintal, além da casa estar, 
aparentemente, abandonada. 
Os policiais militares haviam 
sido chamados por funcioná-

rios da CPFL, que faziam ma-
nutenção no bairro e acharam 
suspeitas as condições da 
residência.

Diante da situação compro-
vada, o proprietário do animal 
foi identificado e multado em 
50 UFESP por abandono de 
animal e mais 100 UFESP 
por deixar o cachorro vir a 
óbito, sem os devidos cuida-
dos necessários de saúde e 
alimentação, totalizando R$ 
4.363,50, de acordo com Lei 

Municipal 4.460/2019, além 
de ser preso em flagrante pelo 
crime de maus-tratos animais, 
com pena de dois a cinco anos.

Em Olímpia, possíveis si-
tuações de violência contra 
animais podem ser registradas 
gratuitamente nos canais da 
Ouvidoria, pelo site, http://
olimpia.eouve.com.br, ou pelo 
telefone 162, para que as de-
núncias sejam averiguadas e as 
providências cabíveis tomadas 
pelo setor responsável.

NO HB

Vítima baleada 
morre após sete 
dias internada

Após sete dias internados 
devido a gravidade de seus fe-
rimentos, homem de 31 anos, 
que foi baleado com três tiros 
no dia 19 de maio, não resistiu 
e morreu nesta terça-feira (25) 
no Hospital de Base. 

O caso ocorreu em uma pa-
daria na Avenida Monte Aprazí-
vel, onde um desconhecido a 
pé teria atirado contra a vítima 
na região do tórax, abdômen e 
em seu braço esquerdo. Um 
adolescente que estava pas-
sando pelo local foi baleado 

em seu braço esquerdo. 
De acordo com o boletim 

de óbito, ao chegar no Pronto 
Atendimento o homem de 
31 anos estava consciente, 
porém confuso e em choque. 

Ele foi internado e realiza-
do um tratamento intensivo, 
porém às 22h45 desta terça-
-feira a vítima não resistiu aos 
ferimentos e faleceu. 

O caso está sendo investi-
gado pela Divisão Especializa-
da de Investigações Criminais 
(DEIC). 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Pintor acusado de 
furtar obras é preso 

com revólver

Um pintor de 37 anos foi 
preso na última terça-feira 
(25) no bairro Jardim Maria 
Lucia em Rio Preto, por volta 
das 17h50, após policiais da 
equipe da BAEP identificarem 
placa de carro envolvido em 
um furto de escoras na cidade 
de Mirassol. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais, que estavam em 
patrulhamento, já tinham co-
nhecimento sobre a placa e 
modelo do veículo envolvido 
no furto, e por isso resolveram 
averiguar o carro. 

Ao ser questionado sobre o 
ocorrido o pintor confessou ser 
o autor do crime e disse que 
teve ajuda de um amigo mora-
dor de rua. Os itens subtraídos 
estavam no quintal da casa. 

Os policiais encontraram 
em cima da geladeira uma cai-
xa de sapatos com um revólver 
calibre 32 com identificação 
raspada, municiado com seis 
cartuchos e mais três cartu-
chos soltou dentro da caixa. 

Em sua defesa o pintor co-
mentou ter comprado a arma 
para proteção própria, já que 
ele possui desavenças com 
traficantes e já foi baleado. 

Foram apreendidos 103 
escoras furtadas que equiva-
lem a R$679.

Pelo fato de algumas es-
coras encontradas no quintal 
serem fruto de outros furtos, 
o pintor será investigado pela 
autoria de mais crimes pela 
região.

O envolvido foi levado para 
a delegacia onde em novo 
depoimento ele informou ter 
emprestado seu carro para 
que um conhecido realizasse 
o furto, e que os dois dividiram 
o dinheiro conquistado com a 
venda dos objetos. Ainda infor-
mou que permaneceu sentada 
enquanto os policiais faziam a 
busca em sua casa, sem sua 
autorização. 

O pintor foi preso em fla-
grante e enviado para a carce-
ragem local, onde permanece 
à disposição da justiça.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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MARIA VANDA ALONSO, natural de 
Tanabi/MG, faleceu aos 61 anos de ida-
de. Era viúva e deixou seus fi lhos Vitor 
Carlos, Kelly Cristiane, Victorie Danielle, 
André Luiz (falecido). Foi sepultada no 
dia 25/05/2021 às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Parque Jardim 
da Paz.    

ANTONIA RODRIGUES ARCHILIA, 
natural de Mirassolândia/SP, faleceu 
aos 77 anos de idade. Era viúva e 
deixou seus fi lhos Sonia Maria, Celia 
Aparecida, Fabiano. Foi sepultada no 
dia 26/05/2021 às 10:00, saindo seu 
féretro do velório Municipal de Miras-
solândia para o cemitério Municipal de 
Mirassolândia.     

INÊS JÓRIA GONÇALVES, natural 
de Palestina/SP, faleceu aos 78 anos 
de idade. Era viúva e deixou seus fi lhos 
Marcelo, Débora. Foi sepultada no dia 
26/05/2021 às 15:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Ressurreição.     

SYRLEI DOS SANTOS FERNAN-
DES, natural de Sacramento/MG, 
faleceu aos 94 anos de idade. Era viúva 
e deixou seus fi lhos Maria Aparecida, 
Maria Inez, Arnaldo, Maria de Fátima. 
Foi sepultada no dia 26/05/2021 às 
11:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemi-
tério Parque Jardim da Paz.     

VANDERCI FERREIRA RONDA, 
natural de Guapiaçu/SP, faleceu aos 57 
anos de idade. Era casada com Vander-
lei Lourenço Ronda e deixou suas fi lhas 
Letícia Fernanda, Larissa Bianca. Foi 
sepultada no dia 26/05/2021 às 15:00, 
saindo seu féretro do velório da Cape-
las Prever Rio Preto para o cemitério 
Municipal de Guapiaçu.    

MARIA MARTINS LOPES, natural 
de Paulo de Faria/SP, faleceu aos 82 
anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos Mirian, Marilena, Marcos Fran-
cisco. Foi sepultada no dia 26/05/2021 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.    

  FALECIMENTOS

JOSÉ LIBERATTO, natural de Ta-
quaritinga/SP, faleceu aos 93 anos de 
idade. Era viúvo e deixou seus fi lhos 
Maria Aparecida, José Antonio, Demir, 
Lourdes, Francisco, Valdecir, Matilde, 
Valdeir (falecido). Foi sepultado no dia 
26/05/2021 às 11:00, saindo seu fére-
tro do velório Domicílio para o cemitério 
Municipal de Balsamo.    

FRANCISCO VIRGILIO TEIXEIRA, 
natural de São José do Rio Preto/SP, 
faleceu aos 55 anos de idade. Era sol-
teiro. Foi sepultado no dia 25/05/2021 
às 15:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemi-
tério São João Batista.    

EDUARDO FERNANDO DOS REIS, 
natural de São José do Rio Preto/SP, 
faleceu aos 53 anos de idade. Era sol-
teiro. Foi sepultado no dia 26/05/2021 
às 13:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.    

AIRTON PINTO DE OLIVEIRA, 
natural de Nhandeara/SP, faleceu aos 
70 anos de idade. Era casado com 
Selma da Silva Oliveira e deixou seus 
fi lhos Romulo, Roselaine, Robson. Foi 
sepultado no dia 26/05/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.    

GERALDO GETULIO DE SOUZA, 
natural de São José do Rio Preto/SP, 
faleceu aos 62 anos de idade. Era 
solteiro e deixou seus fi lhos Willian 
Kenned, Wallace Wagner, Wandrea Ra-
quel, Wesley André, Wendell Marcelo, 
Wevellyn Regina, Wellen Cristina. Foi 
sepultado no dia 26/05/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório Ercilia para 
o cemitério Ressurreição.    

ARACI FERREIRA DE AGUIAR, na-
tural de Nhandeara/SP, faleceu aos 99 
anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos Edinir Ismael, Ivanir, Antonio. Foi 
sepultada no dia 26/05/2021 às 10:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.  

DROGAS

Departamento é furtado e 
ladrão leva ferramentas e 

1,6 mil metros de fios

Na manhã desta terça-feira 
(25) um engenheiro eletricista 
da Prefeitura de Rio Preto pro-
curou a Central de Flagrantes 
para informar que na madru-
gada da segunda-feira (24) 
um desconhecido invadiu o 
local e furtou ferramentas e 
1,6 mil metros fios. 

O crime aconteceu no 
prédio do Departamento de 
Iluminação Pública da Se-
cretaria Municipal de Obras, 
localizado na Avenida Doutor 
Cenobelino de Barros Serra, 
onde o criminoso arrombou o 
cadeado da porta do prédio, 

invadiu o local, liberou o por-
tão elétrico e por fim subtraiu 
uma furadeira elétrica, uma 
parafusadeira, ferramentas 
manuais e os 1.600 metros 
de fios. 

Em seu depoimento o 
engenheiro informou que o 
desconhecido ainda levou os 
cadeados arrombados, não 
deixando provas para o traba-
lho da perícia. 

O autor do crime ainda não 
foi identificado e o caso será 
investigado pelo 2º Distrito 
Policial.

 
(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Ajudante e babá são presos por tráfico

Um ajudante de serralheiro 
de 50 anos e uma babá de 
51 anos foram presos nesta 
terça-feira (25) às 14h após 
uma pessoa informar para a 
Polícia Militar que uma mulher 
estaria guardando drogas em 
sua residência. 

Segundo as informações 
fornecidas, os policiais esta-
vam realizando abordagens no 
bairro João Paulo II quando um 
dos abordados comentou sobre 
o tráfico e em seguida passou 
o endereço da mulher suspeita. 

Em novo local, ainda no 

João Paulo II, os PMs foram 
recebidos pela babá que ao ser 
questionada sobre a posse de 
drogas acabou confessando o 
armazenamento dos entorpe-
centes e o envolvimento do aju-
dante de serralheiro. Na casa 
ainda estavam a mãe idosa da 
acusada e um rapaz. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a própria babá 
entregou os dois tijolos de 
maconha junto com as 21 
porções de crack enumeradas, 
que estavam escondidas uma 
sapateira. 

Em seguida os policiais se 
dirigiram para a residência do 

ajudante, que já tinha sido 
informado pelo primeiro abor-
dado, no Eldorado, onde após 
40 minutos chamando pelo 
suspeito, em frente ao portão, 
o homem permitiu a busca por 
sua casa. 

Durante a vistoria foi lo-
calizado por um dos policiais 
alguns papeis picados junto 
com uma porção de crack com 
numeração, semelhante aos 
entorpecentes encontrados 
com a babá. Em sua defesa 
o ajudante disse estar com a 
droga para consumo próprio 
e que não está envolvido com 
tráfico, o que foi confirmado por 

sua esposa. 
Ainda na busca foram apre-

endidos, na residência do acu-
sado, três celulares e um ca-
derno com papeis que insinuam 
o envolvimento com o tráfico. 

Também foi apreendido o 
celular da mulher acusada, 
onde foram encontrados áudios 
dos dois envolvidos conversan-
do sobre as drogas. 

Eles foram levados para 
delegacia e foram presos em 
flagrante, ficando a disposição 
da justiça.  

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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A luta contra a Covid-19 não termina após a alta hospi-
talar. Muitos sinais e sintomas podem persistir por mais de 
três meses após o diagnóstico da Covid-19, exigindo trata-
mentos alternativos e reabilitação, em caráter temporário 
ou vitalício. Além disso, a vacinação não isenta o indivíduo 
de riscos relacionados ao Coronavírus. Quem foi vacinado 
apenas com a primeira dose ainda pode contrair a infecção 
e transmitir o vírus para seus amigos e familiares. 

Queixas como dores nas pernas, formigamento e inchaço 
representam possíveis sequelas circulatórias da Covid-19, 
caracterizando o quadro da Síndrome Pós-Covid, que é 
definido por manifestações clínicas persistentes associadas 
à infecção viral pelo Coronavírus. Estes sintomas são pre-
ditores de possíveis complicações decorrentes da infecção 
pela Covid-19.

O acompanhamento médico é essencial após a alta 
hospitalar, especialmente devido a elevada incidência de 
manifestações circulatórias. Fenômenos tromboembólicos, 
como trombose venosa profunda, trombose arterial e em-
bolia pulmonar, podem ocorrer mesmo após o momento 
em que o paciente apresenta boa condição clínica e pode 
ser liberado do hospital ou unidade de pronto atendimento.

O check-up vascular representa a melhor maneira de 
identificar possíveis alterações circulatórias associadas ao 
Coronavírus. Mesmo durante a pandemia, a avaliação do 
sistema venoso e do sistema arterial pode ser realizada de 
maneira segura e eficaz no próprio consultório do cirurgião 
vascular através do Doppler Vascular, evitando aglomerações 
e sem a necessidade de hospitalização. 

É importante que você conheça as principais sequelas 
circulatórias da Covid-19 para que seja possível procurar o 
atendimento médico.

1. Dores nas pernas
 Muitos pacientes têm referido surgimento ou piora ex-

pressiva das dores nas pernas após a internação hospitalar 
por Covid-19. Na maior parte das vezes, a dor é acompa-
nhada por inchaço, o que pode caracterizar o quadro de 
trombose venosa profunda. Na presença de dores nas pernas 
e inchaço, procure o cirurgião vascular para que seja reali-
zado o Doppler Venoso. Caso a trombose seja confirmada, 
o tratamento pode ser rapidamente instituído afastando o 
risco de embolia pulmonar.

2. Trombose venosa profunda
 A trombose venosa representa a principal sequela pós-

-Covid, com elevado risco de evolução para embolia pulmo-
nar. O risco de trombose é elevado por até 30 dias após a 
internação. Em publicação recente, a Sociedade Brasileira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular reitera a importância da 
vigilância clínica em pacientes Covid positivo devido ao risco 
de trombose venosa mesmo após a alta hospitalar. Se houver 
suspeita de trombose venosa em familiares e ou amigos, 
oriente-os a procurar o atendimento médico imediato.

3. Úlceras de pressão (escaras)
Devido ao tempo de internação em unidade de terapia 

intensiva, alguns pacientes têm evoluído com úlcera de 
pressão, conhecida como escaras. Esta ferida ocorre devido 
ao período prolongado de imobilização e pressão corporal 
em pontos específicos como a região sacral. A presença 
destas úlceras de pressão constitui uma porta de entrada 
para infecções. Atualmente, existem terapias modernas para 
o tratamento da úlcera de pressão, como curativo à vácuo, 
estimulação cicatricial a laser e reconstituição tecidual com 
matriz dérmica de regeneração.

4. Má circulação
É visível a piora clínica dos pacientes que já mantinham 

acompanhamento médico devido a alterações circulatórias. 
A claudicação intermitente, caracterizada por dores nas per-
nas durante a caminhada, têm se apresentado com maior 
frequência nos pacientes Covid positivo, refletindo a piora 
do quadro circulatório com maior risco de evolução para 
trombose arterial, isquemia e formação de feridas e necrose. 

Esteja atento às principais sequelas circulatórias da Co-
vid-19 e mantenha o acompanhamento médico. Para mais 
informações sobre as alterações vasculares da Covid-19, 
acesse o site www.drsthefanovascular.com.br.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pes-
quisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, especialista nas áreas 
de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endo-
vascular e coordenador do curso de Medicina da União 
das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

As principais sequelas 
circulatórias pós-Covid

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULARHB E HCM

O Serviço de Transplante 
de Medula Óssea (TMO) da 
Funfarme, que administra o 
Hospital de Base, Hospital da 
Criança e Maternidade e de-
mais unidades do complexo, 
foi o centro de saúde que mais 
realizou no Brasil transplantes 
do tipo alogênico, ou seja, 
quando as células do tecido 
vêm de um doador e são trans-
plantadas no paciente. A outra 
modalidade acontece quando 
as células saudáveis da me-
dula são tiradas do próprio 
paciente e reinfundidas nele, 
novamente, processo chamado 
de transplante autólogo.

Ao todo, em 2020, foram 
158 procedimentos na Fun-
dação, destes 126 foram do 
tipo alogênico e 32 feitos do 
paciente para ele próprio. Já no 
total, o complexo ficou em ter-
ceiro, apenas atrás do Hospital 
Amaral Carvalho, em Jaú, que 
realizou 169 (100 alogênicos 
e 69 autólogos), seguido do 
Real Hospital Português, em 
Pernambuco, com 163 (75 
com doador e 88 do paciente).

“Muitos serviços importan-
tes tiveram paradas tempo-
rárias e redução do número 
de leitos devido à pandemia, 
o que tornou a Funfarme um 
dos principais parceiros do Mi-

Funfarme é 3ª no país em 
transplantes de medula óssea

nistério da Saúde na regulação 
destes casos. Com adaptações 
nas rotinas e fluxos de atendi-
mento, conseguimos manter 
funcionamento e a assistên-
cia, em nossa unidade, por 
completo em 2020. E, mesmo 
com a pandemia, oferecemos 
segurança para os pacientes, 
acompanhantes e colabora-
dores quanto à exposição ao 
Covid-19”, afirmou  João Victor 
Piccolo, chefe do Serviço de 
TMO.

O paciente João Paulo En-
rique Vila, de 24 anos, teve a 
vida transformada há pouco 
menos de sete meses, quando 
recebeu do pai, Luis Enrique 
Vila, a medula. “A esperança se 
renova neste momento. Agora, 
é só seguir em frente. Só tenho 
a agradecer pelo atendimento 
e me sinto totalmente acolhido 
aqui”, comentou.

 modalidade de transplante 
feita em João Paulo, chamada 
de haploidêntica, é considerada 
uma alternativa eficiente para 
os pacientes que precisam do 
transplante para sobreviver. 
“Quando falamos deste tipo, 
estamos falando que doador e 
receptor têm 50% de compati-
bilidade. Este método tem sido 
bastante utilizado em outros 
países e no Brasil e tem apre-
sentado resultados eficazes. 
Temos pacientes totalmente 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Maria Júlia passou por um transplante e recebeu a 
medula do irmão

Divulgação

curados de leucemia e de lin-
foma de Hodgkin após passar 
por este tipo de transplante. 
Assim, a espera pelo procedi-
mento diminui e muitas vidas 
são salvas”, explicou Piccolo.

Já o caso da paciente Maria 
Júlia Mariano Lopes, de 9 anos, 
conhecida por Majú, é um pou-
co diferente. Ela passou por um 
transplante, com 100% de com-

patibilidade, há cinco meses, 
e recebeu a medula do irmão. 
De lá para cá, tem feito visitas 
semanais ao Setor de TMO Pedi-
átrico do HCM. Ela se diz muito 
feliz e agradecida a todos “tios 
e tias” que têm cuidado dela e 
diz que não tem medo de ir com 
frequência ao hospital, “porque 
tudo é muito seguro e limpinho”, 
relatou Majú.

PARA HOJE

Saúde antecipa vacina para 40 anos com comorbidade

Rio Preto antecipou o início 
da vacinação contra a Co-
vid-19 para pessoas de 40 a 
44 anos com comorbidades e 
deficiência permanente (BPC) 
para esta quinta-feira (27). 
Pelo cronograma estadual, 
os grupos começariam a ser 
vacinados na sexta-feira, 28.

Para ambos os grupos, a 
imunização será nos seguintes 
locais: Swift, das 8h às 17h 
(atendimento interno); Unida-
des de saúde não respirató-
rias, das 8h às 14h e demais 
equipamentos públicos, das 
8h às 14h.

Para ser vacinado, o mu-
nícipe deve apresentar docu-
mento de identidade com foto 
e CPF. Pessoas com deficiência 
permanente devem apresen-

tar ainda o comprovante de 
recebimento do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
enquanto os pacientes com co-
morbidades devem apresentar 
atestado ou laudo médico.

É importante preencher an-
tecipadamente o cadastro do 
Vacina Já, disponível em www.
vacinaja.sp.gov.br para evitar 
filas. A estimativa é de que 
7.679 pessoas com comorbi-
dades sejam vacinadas nesta 
etapa além de 219 deficien-
tes. As doses chegam hoje ao 
município.

A Secretaria de Saúde tam-
bém informou que por conta da 
redução da demanda no posto 
de vacinação contra Covid-19, 
no drive do Recinto de Expo-
sições, o local irá suspender 
temporariamente a aplicação 
de doses, a partir desta quinta-

-feira. A demanda será absorvi-
da pelas unidades de saúde e 
equipamentos públicos. Cerca 
de 80% dos idosos de 80 a 84 
anos já receberam a segunda 
dose da vacina.

Nesta quarta-feira (26), o 
município atingiu a marca de 
200.076 doses aplicadas no 
Vacinômetro, sendo 129.405 
na primeira etapa e 70.671 na 

segunda. A cidade é a 10ª com 
mais vacinações do Estado.

A imunização contra a in-
fluenza e as demais vacinas de 
rotina tiveram horários altera-
dos e agora serão de segunda 
a sexta das 8h às 14h30. 
Todos os endereços das salas 
de vacina estão disponíveis 
em: www.riopreto.sp.gov.br/
mapavacinas.

Vinicius LIMA Divulgação

COVID AUDIÊNCIA

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Preto faz au-
diência pública de prestação 
de contas da pasta referente 
ao 1º quadrimestre de 2021.

A audiência será na pró-
xima segunda-feira, dia 31 
de maio – às 17 horas, por 
conta da pandemia haverá a 
restrição de pública limitan-
do-se a 20 pessoas.

Na convocação a pasta 
destaca que “A correta fisca-
lização dos recursos do SUS 
por parte da população e dos 
vereadores proporcionará o 
aprimoramento do sistema, 
possibilitando maior visibili-
dade para que possa atender 
com eficiência e eficácia 
todo cidadão brasileiro”, traz 
trecho do documento que foi 
publicado nesta quinta-feira 
(27) no Diário Oficial (Jornal 
DHoje).

Na oportunidade as pes-
soas poderão analisar o 
trabalho realizado pela Saú-
de e as metas que foram 
atingidas neste período – 
além de fazer sugestões dos 
temas relacionados a saúde 
municipal.

Saúde 
apresenta 

contas dias 31
Sérgio SAMPAIO

Vacina chega para pessoas 
com 45 anos em agosto

O Governador João Do-
ria projetou para agosto o 
início da vacinação contra 
a Covid-19 das pessoas de 
45 a 54 anos e anunciou a 
imunização dos trabalhadores 
de transporte aéreo para esta 
sexta-feira (28). Os portuários 
serão vacinados a partir da 
próxima terça-feira (1º). Para 
isso, o Estado de São Paulo 
dependerá da efetividade do 
envio de quantitativos de va-
cina pelo Ministério da Saúde.

“No período de 2 a 16 de 
agosto, serão vacinadas as 
pessoas entre 50 e 54 anos. 
E, a partir do dia 17 de agosto, 
começaremos a vacinação 
das pessoas entre 45 e 49 
anos, um público total de 3,6 
milhões de pessoas”, disse 
Doria.

A vacinação de trabalhado-
res de transporte aéreo come-
ça nesta sexta-feira (28), com 
a imunização nos aeroportos 
de Congonhas, Cumbica e 
Viracopos. Os portuários do 
Porto de Santos começarão 
a ser imunizados a partir da 

próxima terça-feira (1º). Neste 
primeiro momento serão imu-
nizadas 40 mil pessoas.

A Coordenadora Geral do 
Plano Estadual de Imunização, 
Regiane de Paula, ressaltou 
que a Secretaria de Estado 
da Saúde já solicitou ao Mi-
nistério da Saúde mais doses 
de vacinas para completar a 
imunização deste novo públi-
co-alvo.

Testes rápidos - O 
Governo também anunciou 
na coletiva desta quarta-feira 
(26), a aquisição de 1 milhão 
de testes rápidos de antígenos 
que serão disponibilizados 
em junho aos municípios do 
estado. A medida visa ampliar 
as políticas de testagem e o 
monitoramento dos casos de 
Covid-19.

“São testes rápidos que 
serão distribuídos aos 645 
municípios. A medida vai am-
pliar a testagem e o monitora-
mento de casos de Covid-19 
em São Paulo, que é o estado 
que mais testou até o presen-
te momento”, destacou Doria.

Os testes têm um grau de 

Da REDAÇÃO

efetividade de 98% nos primei-
ros dias de sintomas e o resul-
tado sai em até 15 minutos. A 
Secretaria de Estado da Saúde 
está investindo cerca de R$ 25 
milhões para a aquisição dos 
insumos. Dados preliminares, 
até o final de abril, indicam 
que São Paulo realizou mais 
de 14 milhões de testes desde 
o início da pandemia, entre 
rápidos, RT-PCR e outros tipos.

Divulgação
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ESTÁ BEM. DEUS É BRASILEIRO. MAS PRA DEFENDER O BRASIL DE 
TANTA CORRUPÇÃO SÓ COLOCANDO DEUS NO GOL. Sorria, beba 

muita água e seja feliz!O EMPRESÁRIO ADÃO 
da Costa Moraes lançou em 
abril de 2019, o livro Empac-
tado pelo Evangelho – um 
leigo na pregação, medi-
tação feitas pelo autor nos 
anos de 2002 a 2009 quando 
começou a levar a palavra de 
Deus como presbítero. E em 
cada oportunidade, ele, sor-
teia para que as pessoas co-
nheçam a Cristo. O objetivo 
é colaborar com a pregação 
do Evangelho, com a renda 
revertida para a missão.  

FEIJOADA SOLIDÁRIA 
com renda revertida para a 
AMICC – Associação dos 
Amigos da Criança com 
Câncer ou Cardiopatias será 
no próximo sábado, dia 29, 
das 11h às 14 horas, com 
entrega Drive Thru na Asso-
ciação. Valor R$ 50 reais, e 
serve duas pessoas. Mais 
detalhes: (17) 99134-3863.

ATENÇÃO PESSOAL. A 
Detran alerta para aplicação 
de golpes com uso de perfi s 
falsos do departamento na 
internet. Muito cuidado!

JULIO CESAR Menegaz, 
empresário e rotariano, Ma-
galy Tebar Mardegan e Mu-
nique Menegaldo Silva foram 
os aniversariantes da última 
terça-feira. Meus parabéns!

COM O INTUITO de 
proporcionar uma melhor 
experiência high tech aos 
clientes, a iPlace acaba de 
reinaugurar a unidade no 
Riopreto Shopping Center. A 
marca é a única AAR (Apple 
Authorized Reseller – que 
na tradução significa Re-
vendedor Autorizado Apple) 
no Brasil e a pioneira na 
América Latina oferecendo 
uma linha própria exclusiva 
de produtos e acessórios da 
Apple. 

POSSO PERGUNTAR? 
Essa variante do vírus de 
Manaus que está entrando 
em cidades do Estado de 
São Paulo é apenas notíva-
go e vagueia só pela noite 
ou tem FOBIA do SÓL de 
Rio Preto?

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Sonho realizado
O talentoso Fabiano Hayasaki 
a t r a v é s  d a  d e d i c a ç ã o 
extrema ao seu trabalho na 
arquitetura conseguiu realizar 
honestamente, mais um grande 
sonho em sua vida... Acaba de 
adquirir um carrão Range Rover 
Velar HSE R – Dynamic P340, 
na cor azul. Fruto de muita 
luta e perseverança.  Parabéns 
amigo, por cada uma de suas 
conquistas.  

Pego se surpresa
Fiquei sabendo ontem, por 
conta de uma matéria veiculada 
neste periódico que, quem 
abusa da sua liberdade e parte 
para o crime, não pode ser 
preso no período noturno, uma 
vez que a entrada de presos só 
é permitida em horário diurno. 
Me corrijam se estiver errado. 

DiáriodoBob
Terceira dose??? Ante evidência de que algumas vacinas 

apresentam baixa eficiência em idosos, especialistas começam 
a pensar e a falar sobre uma terceira dose. Pesquisas preli-
minares. É uma hipótese bastante viável mais adiante. Grito 
de alerta. Já dizia uma carcomida frase que atrás de todo 
homem bem sucedido existe uma grande mulher. O dito está 
envelhecido. Hoje eu diria que, na frente de todo homem bem 
sucedido, existe uma grande mulher. Aproveite pela reflexão 
aqui contida e vai pensando aí o que preparar nestes próximos 
17 dias, como comemorar o Dia dos Namorados, uma vez 
que, por conta da pandemia, no ano passado o distanciamento 
exigido pela “ciência” proibiu euforia. Agora é só torcer para a 
“terceira onda” tomar outro rumo e deixar a gente festejar o 
amor, mesmo que seja pra jantar antes das 10 no dia 12 do 6. E, 
se você que está lendo isto aqui, for um homem, tente imaginar 
a sua vida sem nenhuma mulher. Aí na sua casa, onde você tra-
balha, na rua, nas telenovelas. Só homens. Já pensou? Filmes 
só com homens? Romance sem uma Capitu ou uma Madame 
Bovary? Um casamento sem noiva? Um mundo sem cinturas 
e saboneteiras? Um mundo sem sogras? Enfim, um mundo sem 
metas? Organizem-se e comecem a pensar mesmo que em se-
parados, o dia dos namorados. Internada. Falando em mulher, 
a maestrina Ana Maria Polotto foi parar ontem na Santa Casa 
de Misericórdia. Suspeita de COVID. Se correr o bicho pega. 
Geraldo Alckmin está entre a cruz e a caldeirinha. Se permanecer 
no PSDB, ameaça perder a condição de candidato ao governo 
de São Paulo, posição hoje nas mãos de Rodrigo Garcia, que 
deixa o DEM pelo tucanato. Se sair, pode ser candidato da sigla 
em que ingressar. E vai brigar contra João Doria, seu discípulo. 
O que seria melhor? Juro que não sei! Acredite se quiser. A 
média diária de mortes por covid no Brasil segue em queda desde 
o início de abril, atingindo ontem 1.831. Graças à vacinação e à 
atuação incansável de profissionais de saúde, é o menor resulta-
do em 73 dias. Câmara ou Cassino? Estão abertas as apostas 
dentro do próprio Conselho de Ética da Câmara Municipal pra 
saber quem vai a KNOCK OUT? Os holofotes estão em cima de 
Rillo e Bruno. Se for no ringue medindo força estão apostado 
mais no Bruno. Se for na experiência, malícia ou astúcia pode 
dar João Paulo. Vai depender muito do número de ROUNDS. 
Editais de proclamas. Pelo andar da carruagem, o numero de 
publicações de casamentos anunciados nos últimos dias tem 
exigido do Diário Oficial do Município um aumento de espaços. 
Em tempo de pandemia homens e mulheres não suportam mais 
dormir em camas separadas. Sinal dos tempos. Ponto e basta!

Visita na city
A empresária Vanessa Nonato 
Croce recepcionou a bonita 
BBB 21 Sarah Andrade, 
Consultora de Marketing, 
anteontem, em sua Óticas 
Rio Preto. Depois, a ex-BBB 
21 Sarah Andrade aproveitou 
entre os compromissos de 
sua agenda para conhecer 
o Shopping Cidade Norte. 
Com mais de 8,5 milhões 
de seguidores no instagram, 
Sarah fez questão de passear 
pelos corredores, conhecer a 
Praça de Alimentação e tirar 
fotos com fãs em um espaço 
reservado.  

henriforne@gmail.com

SPOTlight

Camisa autografada
O craque rio-pretense Igor 
Gomes do São Paulo F.C. 
doou uma camisa oficial do 
time autografada pelo elenco 
de  j o g ado r e s  Campeão 
Paulista 2021, para uma Rifa 
Beneficente em prol do Centro 
Espírita Meimei e Associação 
Maria de Nazaré. Serão 200 
números cada uum custando 
R$ 50 reais. Todo o valor 
arrecadado será revertido para 
compra de cestas básicas e kits 
de higiene pessoal, que serão 
doados para instituições de 
caridade. O valor pode ser pago 
via Pix na chave aleatória criada 
para esse fim “Solidariedade” 
em nome de Thiago Luis de 
Aguiar. Mais detalhes com Paulo 
Gattaz – (17) 98110-6985

Novo Diretor
Com mais de 15 anos de 
experiência, Mario Meirelles 
chegou recentemente para 
liderar os projetos de estratégia 
e ampliação do e-commerce 
premium da companhia, o 
Iguatemi 365 - Empresa de 
Shopping Centers. Ele é um dos 
responsáveis pela expansão da 
marca para todo o Brasil e por 
implementar novos negócios e 
serviços, como atração de novos 
players para a plataforma e o 
lançamento do app no segundo 
semestre.

Empresário da Land Rover e Euro Motors, Wilson 
Matias com o arquiteto Fabiano Hayasaki e esposa 

Tânia durante a compra do carrão Range Rover Velar 
HSE R – Dynamic P340, na cor azul. Lindão!

C/ Luizinho BUENO 

Wilma Finatto 
e Reinaldo 
Amaral, 
aniversariante 
da última 
terça-feira, 
comemora a 
data com os 
familiares. 
Aquele abraço!
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO

Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 65/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA 
Objeto: Aquisição de 1.000 frascos (10 ml) de Dextroceta-
mina Cloridrato, 50 mg/ml injetável que serão utilizadas no 
enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da disseminação do “CORO-
NAVIRUS”. 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 66/21
Contratada: PORTAL LTDA
Objeto: Aquisição de 2.500 frascos/ampolas de pantoprazol 
40mg injetável que serão utilizadas no enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. Funda-
mento: 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 67/21
Contratada: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICAS S/A
Objeto: Aquisição de 3.000 frascos/ampolas de Omeprazol 
40mg injetável, para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS”. 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 56/21
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto-EMURB
Objeto: Prestação de serviços de limpeza, manutenção com 
fornecimento de equipamentos e produtos de uso/consumo 
em ambiente externo, visando a obtenção de adequada 
condição de salubridade e higiene na unidade da Diretoria 
do Bem Estar Animal- Pet Park. Fundamento: ART. 24, VIII 
DA LF 8666/93. SMS.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade de Licitação Nº 04/21
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto-EMURB
Objeto: Fornecimento de suporte técnico destinado a capta-
ção e gerenciamento de informações geográfi cas, operacio-
nais, ambientais e de âmbito estratégico. Fundamento: ART. 
25, I DA LF 8666/93. SMO. Israel C. Junior.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 247/19; Contrato: PRE/0410/19
Contratada: Wellinton Regis Pereira Liberal Eireli
Nos termos da cláus.6ª, item 6.5, fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamente 
2,73709%, correspondente ao índice do IPC-SP (FIPE), apu-
rado no período de Ago/19 a Jul/20. SMS.
EXTRATO 
8º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 72/19; Contrato: PRE/0143/19
Contratada: Mara Silvia Pezinato
Nos termos da cláus.6ª, item 6.5, fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamente 
6,36384%, correspondente ao índice do IPC-SP (FIPE), apu-
rado no período de Mar/20 a Fev/21. SMDENT – Jorge Luis 
de Souza.
EXTRATO 
9º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 72/19; Contrato: PRE/0143/19
Contratada: Mara Silvia Pezinato
Nos termos do art. 78, XIV, da Lei 8.666/93, fi ca suspenso 
pelo prazo de 60 dias o contrato supramencionado. SM-
DENT – Jorge Luis de Souza.
EXTRATO 
14º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 274/18; Contrato: PRE/0159/18
Contratada: G F da Silva Comercio e Prestação de Serviços 
de Limpeza
Nos termos do art. 78, XIV, da Lei 8.666/93, fi ca suspenso 
pelo prazo de 30 dias o contrato supramencionado. SME – 
Fabiana Z. Azevedo.
EXTRATO 
14º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 257/18; Contrato: PRE/0103/18
Contratada: Staffs Recursos Humanos Ltda

Nos termos do art. 78, XIV, da Lei 8.666/93, fi ca suspenso 
pelo prazo de 30 dias o contrato supramencionado. SME – 
Fabiana Z. Azevedo.

EXTRATO 
6° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços nº 02/20 – Contrato: TOP/0012/20
Contratada: Madri Iski – Construções Eireli
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 30 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
CONTRATO nº PRE/0063/21
CONTRATADA: MV SERVIÇOS LTDA 
OBJETO: Contratação de empresa para serviços tercei-
rizados de auxiliar de limpeza, agente de higienização e 
trabalhador de edifi cações – Item 1 - SEMDEC – Jorge 
Luis de Souza – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$144.954,84
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2021
CONTRATO nº PRE/0064/21
CONTRATADA: MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E 
COMERCIO LTDA 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática – Item 2 
- PGM – Luis Roberto Thiesi– Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$65.400,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2021
CONTRATO nº PRE/0065/21
CONTRATADA: MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE 
INFORMATICA LTDA 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática – Item 1 
- PGM – Luis Roberto Thiesi– Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$129.300,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2021
ATA Nº 0434/21
CONTRATADA: ARC COMERCIO DE EPI EIRELI
OBJETO: Fornecimento peças e ferramentas – Valores 
Unitários – Item 07 - R$32,50; Item 11 – R$15,00;- Item 16 
– R$4,00; Item 20 – R$1,60 - SMEL – Fabio Ferreira Dias 
Marcondes- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2021
ATA Nº 0435/21
CONTRATADA: ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO EIRELI
OBJETO: Fornecimento peças e ferramentas – Valor Unitário 
– Item 08 - R$0,60- SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes- 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2021
ATA Nº 0436/21
CONTRATADA: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO-
RA LTDA
OBJETO: Fornecimento medicamentos para atender ações 
judiciais – Valores Unitários – Item 01 - R$5,100;- Item 13 - 
R$1,860;- Item 16 - R$85,450;- Item 23 - R$193,680;-  SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2021
ATA Nº 0437/21
CONTRATADA: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL 
FORMULAS LTDA-ME
OBJETO: Fornecimento medicamentos manipulados para 
atender ações judiciais – Valor Unitário – Item 03 - R$4,30 - 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 64/2021
CONTRATO: DIL/0023/21
CONTRATADA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
OBJETO: Prestação de serviços de desenvolvimento de 
software para melhorias e adequações do prontuário eletrô-
nico do paciente próprio do Complexo de Doenças Crônicas 
Transmissíveis (PEP) – Valor Total: R$44.000,00 - SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 9065/2021
CONTRATO Nº: DPL/0029/21
CONTRATADA: CARLA VANESSA FLORA DOS SANTOS 
33175401848
OBJETO: Prestação de serviço de instalação de 2 pontos de 
internet com 200MB SMSG – Ulisses R. Almeida- Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$8.352,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 127/2021 – Processo 
11.135/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de ferragens para 
utilização na ampliação e manutenção da iluminação pública 
de vias e praças. Secretaria Municipal de Obras. Sessão 
pública realizada on line com início dia 22/04/2021, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: 
ELETROCIDADE COMÉRCIO DE ELETROFERRAGENS 
EIRELI itens 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18; VOLTS 
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA itens 4, 5, 6, 10, 11 e 12. O 
item 1 foi fracassado. 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. Israel Cestari Junior – Secretá-
rio Municipal de Obras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 161/2021 – Processo 
11.411/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipos com 
controlador de fl uxo para os atendimentos de Covid 19. 
Secretaria Municipal de saúde. Sessão pública realizada on 
line com início dia 04/05/2021, sendo adjudicados o item 
à empresa declarada vencedora: PLASTIMED DO BRA-
SIL LTDA item 1. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim – Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 142/2021 – Processo 
11.233/2021
Objeto: Aquisição de insumos para reparos em equipamen-
tos de informática. Secretaria Municipal de saúde. Sessão 
pública realizada on line com início dia 27/04/2021, sendo 
adjudicados os itens à empresa declarada vencedora: BELA 
BELI STORE LTDA itens 1, 2 e 4. O item 3 foi fracassado.  
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Prego-
eira.
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 167/2021 – Processo 
11.463/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares para o combate ao Covid 19. Secretaria Muni-
cipal de saúde. Sessão pública realizada on line com início 
dia 10/05/2021, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA itens 
4, 5, 6 e 7; MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME itens 1, 2, 3. 
O item 9, 10 e 11 foram fracassados e o item 8 foi deserto.  
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Prego-
eira.
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 154/2021 – Processo 
11.330/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de fi ltro umidi-
fi cador e pulseira de identifi cação em função do covid 19. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on 
line com início dia 03/05/2021, sendo adjudicados os itens 
às empresas declaradas vencedoras: BE CARE COMÉRCIO 
DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA item 1; 
MAIARA GOMES INFORMÁTICA ME item 2.  Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” – Lucia Helena Anto-
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nio -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim – Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 216/2021, 
PROCESSO 11.788/2021
Objeto: aquisição de insumos(aplicador cateter, bomba de 
insulina e outros) para atender ação judicial. Secretaria mu-
nicipal de saúde.
Informamos que fi ca RETIFICADO o Termo de Referência, 
elaborado pela Sec. Mun. De Saúde, do Anexo I do Edital 
Licitatório. O edital está disponibilizado na nova versão no 
sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo e Anexos” 
à disposição dos interessados. Fica redesignada a data de 
processamento do pregão da seguinte forma: O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 11/06/2021, às 14h00min 
e abertura a partir das 14h02min. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes – Pregoeira.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Modalidade; Pregão Eletrônico 202/2021 Processo: 
11704/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
postos de trabalho terceirizados de atendimento ao público e 
encaminhamento de ligações telefônicas. Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer.
IMPUGNANTE: PAULO CESAR MARCO JÚNIOR OAB/RS 
69.923
Decido pelo improvimento da impugnação lançada. Fica 
mantida os termos atuais do processo licitatório. Mariana 
Correa Pedroso Fernandes

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
164/2021 – PROCESSO Nº 11.440/2021
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços 
de instalação e aquisição de sistema modular de cobertura 
com estrutura metálica e lona de polietileno tensionada para 
o estacionamento da sede administrativa do Parque Tecno-
lógico. Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, 
Ciência Tecnologia e Inovação.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 28/05/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Prego-
eira
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS-
TRUÇÃO DE 1.192 GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. Recorrente: 
EK EXPRESSO EM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E ENGE-
NHARIA LTDA, contra a decisão que a declarou inabilitada a 
prosseguir no certame licitatório. Recebo o recurso eis que 
tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. Fica suspensa 
“sine die” a sessão de abertura das propostas fi nanceiras 
que estava designada para ocorrer no dia 28/maio/2021 às 
08:30 horas. Oportunamente será informado, através de 
publicação na imprensa ofi cial, sobre o prosseguimento do 
processo. Publique-se para ciência. Wanderley Ap. de Souza 
– Diretor de Compras e Contratos e Presidente da C.M.L.  
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
222/2021, processo 11.864/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de notebook e tablet para a Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 15/06/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 199/2021, processo 11.649/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de software (sistema operacional) 
para ser instalado nos microcomputadores novos adquiridos 
pela Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 11/06/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO  
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
224/2021, processo 11.875/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de lixeiras para a Secretaria Munici-
pal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 11/06/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
198/2021, processo 11.648/2021, objetivando a aquisição de 
bicicletas destinadas a polícia militar. Secretaria Municipal de 
trânsito, Transportes e Segurança. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 11/06/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
189/2021, processo 11.618/2021, objetivando a contratação 
de empresa para prestação de serviços para fornecimento 
de software para gerenciamento de processos de licencia-
mento de obras, com inclusão de implantação, manutenção, 
treinamento, infraestrutura em nuvem e suporte. Secretaria 
Municipal de Obras. O recebimento das propostas dar-se-

-á até o dia 15/06/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 226/2021, processo 11.878/2021, objetivando a aquisi-
ção de notebook e software pacote offi ce para a Secretaria 
Municipal de Planejamento. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 15/06/2021, às 14:00h. e abertura a partir 
das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

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

PORTARIA N.º 35.290 DE 26 DE MAIO DE 2021

ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 1047676-81.2019.8.26.0576, da 2ª Vara da 
Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, a 
Portaria nº 28.854 de 19 de junho de 2017, de concessão de 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) 
MANOEL CARLOS DE MORAIS, Motorista, onde se lê “com 
efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagin-
do os efeitos desta a 02/12/2011”.
PORTARIA N.º 35.291 DE 26 DE MAIO DE 2021
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial transitada 
em julgado, proferida nos autos do Processo n.º 1052193-
95.2020.8.26.0576, do Anexo do Juizado Especial da Fa-
zenda Pública de São José do Rio Preto, a(o) servidor(a) 
OSWALDO CORREA DA SILVEIRA, Pedreiro, a 6ª (SEXTA) 
PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 
12/08/2012.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.923
DE 26 DE MAIO DE 2021.

Nomeia a Comissão para acompanhamento das atividades 
do Convênio “PROJETO ESTADUAL VIVA LEITE.”
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  Nomeia comissão para acompanhamento das ativida-
des do convênio no município de São José do Rio Preto no 
PROJETO ESTADUAL “VIVA LEITE”, desenvolvido por meio 
de convênio entre a Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado 
de São Paulo, conforme disposto no Decreto n° 44.569/99 e 
alterações posteriores, as seguintes representatividades:
I- Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo:
Titular: Silvia Maria de Castilho Laguna - RG: 6.812.688
Suplente: Gláucia Soares de Oliveira - RG: 17.932.769-0
II- Representante da Prefeitura Municipal na área da Saúde:
Titular: Andrea Gonçalves Paes - RG: 26.138.639-6
Suplente: Keila Cassandra Ribeiro Felix de Araújo - RG: 
30.872.445-8
III- Representante do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente:
Titular: Rita Beatriz de Seixas - RG: 10.490.497-5
Suplente: Aira Casagrande de Oliveira Calore - RG: 
54.944.429-4
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogados os Decretos nos 18.277, de 08 de abril de 
2019 e 18.431, de 07 de outubro de 2019.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 26 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
Local.

DECRETO Nº 18.924
DE 26 DE MAIO DE 2021.

Designa gestores do Convênio fi rmado junto ao Estado de 
São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes, obje-
tivando a transferência de recursos fi nanceiros destinados 
à execução da obra de “Construção de Vestiários e Salas 
de Atividades em Área Esportiva” no Campo de Futebol do 
Parque Quinta das Paineiras.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica 
deste Município; 
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam designados como gestores do Convênio nº 
101/2020 – SESP-EXP-2019/00217- SDP nº 2019.202.024-4 
celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Esportes e o Município de São José do Rio 
Preto, objetivando a transferência de recursos fi nanceiros 
destinados à execução da obra de “Construção de Vestiários 
e Salas de Atividades em Área Esportiva” no Campo de Fu-
tebol do Parque Quinta das Paineiras – situado à Rua Maria 
Barreto Daud, s/n, conforme segue:
- Gestor Municipal do Convênio: JOSÉ ROBERTO VERONE-
SE, escriturário;
- Responsável Técnico: GILBERTO PEREIRA DA SILVA JU-
NIOR, engenheiro civil, inscrito no CREA nº 0506.306.838-1-
SP;
- Contador: LEANDRO JAMIL MORGADO, inscrito no CRC 
SP- 277121/O-2.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 26 de maio de 2021; 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FÁBIO FERREIRA DIAS MARCONDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.925
DE 26 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre a nomeação do Conselho Municipal do FUN-
DEB.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Munici-
pal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profi ssionais da Educação – FUNDEB, os 
seguintes membros:
I -  representantes do Poder Executivo municipal;
a) Patrícia Cazarim Pinheiro – Titular
b) Renata de Aquino Ignácio Peral – Suplente
c) Ronieri Araujo Costa – Titular
d) Matilde Leite Nogueira – Suplente
II -  representantes dos professores da educação básica 
pública municipal;
a) Gabriela Pedroso Cardoso – Titular
b) Patrícia Neri de Arruda Signorini – Suplente
III -  representantes dos diretores das escolas básicas 
públicas municipais;
a) Patrícia de Cássia Tedesco Verni – Titular 
b) Silvia Elaine da Silva Ganzela – Suplente 
IV -  representantes dos servidores técnicos-administrati-
vos das escolas básicas públicas municipais;
a) Alisson Marques Silva – Titular
b) Santana Reis Zozzi – Suplente
V -  representantes dos pais de alunos da educação 
básica pública municipal;
a) Juscilene Maroto Rocha Brandão – Titular 
b) Brunna Grazielle Arias Vendramini – Suplente 
c) Milena Ferreira Goularte Florencia – Titular
d) Silvana Aparecida de Freitas Castro – Suplente
VI -  representantes dos estudantes da educação básica 
pública;
a) José Wellington Silva de Souza – Titular
b) Fátima Ricardo – Suplente
c) Márcia da Silva Lanis – Titular
d) Camila Perez Guiraldelo - Suplente
VII -  representantes do Conselho Municipal de Educa-
ção;
a) Silvana Bassetto de Freitas – Titular
b) Adriana Marques Guimarães Dias – Suplente
VIII -  representantes do Conselho Tutelar
a) Priscilla Bernardes Aires Pedrosa – Titular
b) Wilson Tadeu Correia – Suplente
IX -  representantes de organizações da sociedade civil;
a) Fabiano de Jesus – Titular
b) Eugenio Maria Duarte – Suplente
c) Mario Tosio Yano – Titular
d) Keith Luiz Maeda Hallal – Suplente
Art. 2º A vigência do mandato dos representantes indicados 
no artigo 1º terá início em 1º de abril de 2021 e encerrar-se-
-á em 31 de dezembro de 2022. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 26 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e pela Im-
prensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA ABERTURA DA PROPOSTA COMER-
CIAL – TOMADA DE PREÇOS 08/2020 – PROC. nº 69/2020
Objeto: Elaboração de anteprojeto e projeto executivo da re-
cuperação estrutural e hidráulica do reator UASB 1 e projeto 
básico dos reatores UASB 1 e 2.
Foi aberta a proposta comercial da licitante STENGPRO 
PROJETOS ESTRUTURAIS S/S, que apresentou proposta 
pelo valor de R$378.882,43, a proposta foi encaminhada 
para a análise e julgamento pela Comissão Técnica designa-
da pela Portaria SeMAE nº 66/2020. 
S. J. do Rio Preto, 26.05.2021 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da C.L.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
28/2021 – PROCESSO SICOM 3120/2021
Objeto: Aquisição de tubo corrugado PEAD parede dupla, 
DN 400mm e DN 1.200 para utilização na coleta e afasta-
mento de esgoto sanitário.
Sessão pública realizada on line no dia 12.05.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora TUBOS TIGRE-ADS DO 
BRASIL LTDA. A íntegra da sessão está disponível no “Por-
tal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
28/2021 – PROCESSO SICOM 3120/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 25.05.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2021 - PREGÃO ELE-
TRÔNICO 30/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 33/2021. 
Contratada: GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA 
LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para manutenção corretiva 
e preventiva, com revisão, substituição de peças e revi-
são em Grupo Gerador de Energia Elétrica instalados nas 
Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) do SeMAE e Sede 
Administrativa.
Valor: R$ 144.750,00 Prazo: 12 meses  Data da 
assinatura: 26.05.2021.



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
27 de maio de 2021

Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2021 - PREGÃO ELE-
TRÔNICO 33/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 37/2021. 
Contratada: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO 
LTDA ME
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços 
de outsourcing de impressão, compreendendo a cessão de 
direito de uso de equipamentos e softwares, serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças 
e acessórios, fornecimento dos ambientes de impressão e 
reprografi a, suporte técnico e fornecimento de softwares de 
gestão dos serviços e contabilização.
Valor: R$ 300.000,00 Prazo: 12 meses  Data da 
assinatura: 26.05.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
31/2021 – PROCESSO SICOM 3123/2021
Objeto: Aquisição de cabo elétrico 95 mm2 EPR 105 3,6/6 
kV e acessórios.
Sessão pública realizada on line no dia 14.05.2021, com 
continuidade no dia 18.05.2021, sendo adjudicado o objeto 
à vencedora BIDDING ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 
para o item 1. Os itens 02, 03 e 04 foram declarados FRA-
CASSADOS. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 31/2021 – PROCESSO SICOM 3123/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 25.05.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 26.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20206/2021

Fica notifi cado(a): S CRISTINA DA SILVA CASA DE CAR-
NES, Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS - PRESIDENTE 
Nº: 569 Compl.: SALA 01 Bairro: SÃO FRANCISCO - JD. 
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15086080 
Inscrição Municipal / Cadastro: PFJ: 1690971 CPF/CNPJ/
RG: 40013482/0001-39, De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notifi cação, o abaixo relacionado: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos ENVIAR PARA 
FCNEVES@RIOPRETO.SP.GOV.BR COMPROVANTE DE 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS (OSSO/SEBO), 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, prazo de 5dia(s), Multa de 
2002,59 UFIR (x1 R$7.930,26). O não cumprimento da pre-
sente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) 
fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação vi-
gente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIANE 
CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR BR 39152860 6 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20175/2021

Fica notifi cado(a): SHINKO JAPA FOOD LTDA, Endere-
ço: R. JORGE TIBIRIÇA Nº: 3638 Compl.: Bairro: SANTA 
CRUZ - VILA Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15014040 Inscrição Municipal / Cadastro: 3775490 PFJ: 
1694239 CPF/CNPJ/RG: 40099926/0001-09, De acordo 
com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por 
infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir 
da ciência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: Arma-
zenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no 
empreendimento. Informar a destinação fi nal desses resí-
duos ENVIAR PARA FCNEVES@RIOPRETO.SP.GOV.BR 
COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
(ÓLEO DE COZINHA), 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, 
prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$7.930,26). O 
não cumprimento da presente Notifi cação no prazo esta-
belecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades 
impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR BR 
39150931 5 BR, acusando “não procurado”.

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 14/2021 – SME  
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando 
atender as necessidades de substituições no Ensino Fundamental nos 
Ciclos III e IV (6ª ao 9ª ano) e EJA – Educação de Jovens e Adultos da 
Rede Municipal de Ensino, convoca 3 (três) Professores de Educação 
Básica II abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 02/2019 para 
contratação em substituição de docentes em caráter temporário. 

Os professores abaixo relacionados deverão comparecer no dia 28 de 
maio de 2021 às 09 horas na Secretaria Municipal da Educação (Rua 
General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os convocados que não 
comparecerem na data, hora e local supracitados terão um prazo de 
tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação desta, para 
comparecerem na Secretaria Municipal da Educação. O não 
comparecimento dos convocados no prazo estabelecido será considerado 
como desistência.     
 Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão 
o prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação 
desta, devendo, para tanto, apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal 
(Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro).  
 Estes professores deverão ter disponibilidade de horário em 03 (três) 
períodos: manhã, tarde e noite.  
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS 

Class. Nome Data 
Exame Horário 

14º TAIZA MASCHIO DE LIMA 31/05/2021 15h00 
15º ALINE MARGARETE FURUYAMA LIMA 01/06/2021 14h00 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA 

Class. Nome Data 
Exame Horário 

09º LETICIA APARECIDA GUIMARAES 02/06/2021 15h30 
  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – 
EDITAL SME Nº 02/2019  
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade)  
1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH; 

 

 

3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
4) Comprovante de Endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – Cópia das páginas onde constam a foto, os 
dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e 
Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas 
as Carteiras de Trabalho).  
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que sejam feitas as 
pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos que 
serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número 
de inscrição); 
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;  
8) Certificado de reservista (cópia); 
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia); 
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: 
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste 
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da documentação. 
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade 
e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia); 
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do item 2.1, 
Capítulo 2 do Edital Normativo -  Certificado, Certidão ou Diploma de 
Conclusão de Curso (cópia); 
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no 
site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para 
verificação de acúmulos. 

Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas 
respectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou a baixa 
na Carteira de Trabalho; 

15) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de 
Educação Física (cópia); 
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as 
penas da lei:  
16.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória; 

 

 

 16.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa 
ou a bem do serviço público); 
16.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa 
da última Declaração de Imposto de Renda; 
16.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, 
trazer comprovante; 
16.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos; 
16.6) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público 
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do 
Rio Preto, por justa causa; 

17)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de 
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé. 
Obs: Podem ser expedidos via Internet: 
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria 
da Segurança Pública); 
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente). 
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades 
onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e 
residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de 
Objeto e pé. 
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – 
SP: 
Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no 
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de 
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 
– Centro. 
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal. 
19) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, conforme agendamento 
acima – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço Municipal, 
munido da Carteira de Vacinação (cópia); 
20) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido também de cópia do RG, CPF 
e comprovante de endereço para abertura da Conta Salário – vinculada 
ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Trazer 
 

 

cópia do comprovante de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta 
Prefeitura)  
21)  Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar 
necessário. 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

O atendimento para entrega da documentação para contratação será 
feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.   
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 14/2021 – SME      Publicado em 27/05/2021      
Término 16/06/2021       

São José do Rio Preto, 26 de maio de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
24/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedi-
das de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 41.863.245/0001-20
Razão Social: BEBIDAS ONLINE FRANCHISING LTDA
CNPJ: 41.773.028/0001-49
Razão Social: REDE AMAZONAS COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 41.449.798/0001-30
Razão Social: PFS SERV LTDA
CNPJ: 41.929.442/0001-02
Razão Social: MARQUES & LORENCETI LTDA
CNPJ: 41.646.747/0001-07
Razão Social: RBC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Conforme processamento realizado, em 26 de Maio de 2021, 
pela Receita Federal do Brasil as empresas acima mencio-
nadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal 
irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da 
Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 
15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 26 de Maio de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Carla Santos Lima -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitá-
ria (div 033) vencimento em 13/11/2020.

Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Ana Paula Santos)”, na data 21/05/2021.
São José do Rio Preto, 26 de maio de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Catricala e Cia Ltda -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa da Vigilância 
Sanitária (div 033) vencimento em 23/09/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada noti-
fi cação via correio e a mesma voltou por motivo de “mu-
dou-se (segundo Guilherme Carlos de Freitas)”, na data 
21/05/2021.
São José do Rio Preto, 26 de maio de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Mariane Torres João -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária 
(div 033) vencimento em 18/11/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não existe o 
número”, na data 21/05/2021.
São José do Rio Preto, 26 de maio de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Monise Frabes Pereira -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitá-
ria (div 033) vencimento em 01/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Roberto Calda)”, na data 21/05/2021.
São José do Rio Preto, 26 de maio de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Na condição de gestor do Sistema Único de Saúde Munici-
pal, convidamos toda a população a participar da Audiência 
Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 
de Saúde referente ao 1º quadrimestre (jan/fev/mar/abr) de 
2021, que será realizada no dia 31/05/2021, segunda-feira, 
às 17h00, na Plenária da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, com presença de no máximo 20 pessoas.
A correta fi scalização dos recursos do SUS por parte da 
população e dos vereadores proporcionará o aprimoramento 
do sistema, possibilitando maior visibilidade para que possa 
atender com efi ciência e efi cácia todo cidadão brasileiro.
Sua participação é, portanto, de extrema relevância não só 
para conhecimento do trabalho realizado e das metas atingi-
das neste período, mas também para discussão e sugestões 
dos temas relacionados à área da saúde municipal, exer-
cendo assim, seu verdadeiro papel de fi scalizador do SUS 
Municipal.
 Atenciosamente,
Aldenis A Borim
Secretário Municipal de Saúde

Extrato de portaria N °004/2020 CGCM de 10 de fevereiro 
de 2020, publicado em diário ofi cial dia 22 de fevereiro de 
2020, ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 004/2020 
CGCM/SMTTS: onde averiguou-se eventual ilegalidade na 
conduta do Guarda Civil Municipal: Matheus Vilela Cortezia, 
decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  com base no art. 
233, I, combinado com o artigo 263 ambos da Lei Comple-
mentar 05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETARIA MU-
NICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 

EDI
TAL 
DE 

AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO AUTO 

CLAUDIO ROBERTO GUAREZI PEREIRA ME 00261/
18 

AIP-A-N 
000388 

DIVIPAES COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA ME 

02429/
17 

AIP-A-LF 
000266 

FARMA SEVEN RIO PRETO EIRELI EPP 00212/
18 

AIP-P-C 
000231 

FC FERREIRA SERV FESTAS ME 00252/
18 

AIP-A-N 
000389 

FRANCISCO BARBOSA ALVARES SÃO JOSE 
DO RIO PRETO ME 

00260/
18 

AIP-A-S 
000179 

IZADORA SILVEIRA SALVADOR 42744373885 02430/
17 

AIP-A-LF 
000268 

M M NOGAROTO BOIATE RIO PRETO ME 02406/
17 

AIP-A-LF 
000267 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CLAUDIO ROBERTO 
GUAREZI PEREIRA ME 00261/18 2018000072849 AIF-A-V 

00070 
DIVIPAES COMERCIO DE 
PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA ME 

02429/17 2017000400127 AIF-A-F 
0026 

FRANCISCO BARBOSA 00260/18 2018000060303 AIF-A-V 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

BASSUS SPORTS RIO PRETO LTDA ME 01558/21 AIF-P-H 
000128 

BRUNO GOMES BAR ME 01562/21 AIF-S-E 
000064 

FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI 01561/21 AIF-P-C 
000300 

LIMA E COSTA ACADEMIA LTDA ME 01560/21 AIF-P-H 
000131 

 

 

ALVARES SÃO JOSE DO 
RIO PRETO ME 

00069 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
JOYCE CARDOSO 
CONCEICAO FELICIO 
33192724897 

00588/18 2019000205019 AIP-A-N 
000188 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE 

DEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

FARMA SEVEN RIO 
PRETO EIRELI EPP 00212/18 2018000018129 AIF-P-C 

000033 
 

EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE PARCIALMENTE 
DEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
A R TALHATTI & 
SANCHES LTDA ME 01011/18 2018000152183 AIF-I-E 

000694 
 

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

3 MARIAS FESTAS 
EIRELI EPP 

01142/
20 

1.807,20 (UM MIL, 
OITOCENTOS E 

SETE REAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000089 

A R TALHATTI & 
SANCHES LTDA ME 

01011/
18 

265,30 (DUZENTOS E 
SESSENTA E CINCO 

REAIS E TRINTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000152 

CLAUDECIRA MARIA 
DE SOUZA 
12180191820 

01132/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-S 
000098 

DPRI 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA 

00697/
17 

1.656,60 (UM MIL, 
SEISCENTOS E 

CINQUENTA E SEIS 
REAIS E SESSENTA 

CENTAVOS) 

NRM-M-L 
000032  

 

FIORELLA COSTA 
RAIA & CIA LTDA 

01034/
20 

1.506,00 (UM MIL, 
QUINHENTOS E 

SEIS REAIS) 

NRM-A-LF 
000086 

FONTANELI 
COMERCIO DE 
INFORMATICA EIRELI 

00883/
20 

2.409,60 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000083 

GUI PRESENTES LTDA 00987/
20   

JOYCE CARDOSO 
CONCEICAO FELICIO 
33192724897 

00588/
18 

1.591,80 (UM MIL, 
QUINHENTOS E 
NOVENTA E UM 

REAIS E OITENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000151 

MERRY BABY 
COMERCIO DE 
CONFECÇÕES EIRELI 
ME 

01047/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000087 

REGINALDO MANOEL 
FERREIRA LEITE ME 

01681/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-S 
000099 

SANTA FE LM 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

01203/
17 

1.807,20 (UM MIL, 
OITOCENTOS E 

SETE REAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-M-L 
000033 

SCARAN EVENTOS 
LTDA ME 

01844/
15 

2.653,00 (DOIS MIL, 
SEISCENTOS E 

CINQUENTA E TRÊS 
REAIS) 

NRM-E-K 
000009 

VALDEIR GINO LEMES 
– MINIMERCADO E 
AÇOUGUE – EIRELI 

01053/
20 

2.710,80 (DOIS MIL, 
SETECENTOS E DEZ 

REAIS E OITENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000088 

WESLEY ALEXANDRE 
DA SILVA 

00890/
20 

4.216,80 (QUATRO 
MIL, DUZENTOS E 

DEZESSEIS REAIS E 

NRM-A-LF 
000084 

 

 

OITENTA 
CENTAVOS) 

XING & CAI 
BIJUTERIAS E 
ACESSÓRIOS EIRELI 
ME 

00948/
20 

2.409,60 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000085 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
CLAUDIO ROBERTO GUAREZI PEREIRA 
ME 00261/18 AIF-A-V 

00070 
DIVIPAES COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA ME 02429/17 AIF-A-F 

0026 

FARMA SEVEN RIO PRETO EIRELI EPP 00212/18 AIF-P-C 
000033 

FC FERREIRA SERV FESTAS ME 00252/18 AIF-A-V 
00064 

FRANCISCO BARBOSA ALVARES SÃO 
JOSE DO RIO PRETO ME 00260/18 AIF-A-V 

00069 
IZADORA SILVEIRA SALVADOR 
42744373885 02430/17 AIF-A-F 

0025 

M M NOGAROTO BOIATE RIO PRETO ME 02406/17 AIF-A-F 
0024 

São José do Rio Preto, 27 de Maio de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Extrato de portaria n°011/2017 GCM de 06 de SETEMBRO 
de 2017 ref. a Despacho Saneador de Processo Administra-
tivo nº 011/2017: onde o responsável pela pasta determinou 
anulação de atos praticados por meio de despacho sanea-
dor, decidiu-se pela ABERTURA DE NOVA PORTARIA para 
apuração de fatos constantes em Procedimento Investigativo 
54/2016 e Processo Administrativo Disciplinar 011/2017 com 
base no artigo 264 da Lei Complementar 05 de 28 de de-
zembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Portaria N°005/2021 - CGCM/SMTTS de 26 de abril de 
2021; INSTAURA Procedimento Administrativo Disciplinar e 
DESIGNA: Adenilson de Morais Luca, GCM 2ª Classe, Mat. 
60139, Renata Sueli De Paula Lima, GCM 1ª Classe, Mat. 
53093 e Wellington Aurélio Aparecido da Silva, Subinspetor 
GCM Mat. 53106, todos da Guarda Civil Municipal, lotados 
na SMTTS, para, sob a presidência do primeiro, constitu-
írem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e 
apurar fatos oriundos do Processo Administrativo Disciplinar 
011/2017 e Procedimento Investigativo 54/2016, onde se 
averiguou eventual ilegalidade na conduta do agente da  
Guarda Civil Municipal: R.D.O., foi emitido despacho sane-
ador pelo responsável da pasta que determinou a anulação 
dos atos praticados entre as folhas 110 a 278 do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 011/2017, com base no art. 264 
da LC 05/90 e REENQUADRAMENTO do fato em possível 
violação de deveres e proibições funcionais, previstos no art. 
51, inciso XXXIII e XLIV da Lei Complementar Municipal 331 
de 30 de dezembro de 2010.
O inteiro teor desta Portaria está à 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

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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Editais de
CONVOCAÇÃO

EMPRO

 

d_ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o Procedimento 
Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2.021, empreitada do Tipo Menor 
Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que objetiva realizar “Registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de materiais esportivos, visando atender 
a demanda dos municípios consorciados ao Cindesp.” 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 10 de Junho de 
2.021, as 14h00min pelo Portal de Compras do Governo Federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão obter 
maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, 
nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal de expediente, 
ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. A cópia do 
edital estará disponível no sítio oficial do CINDESP www.cindesp.sp.gov.br, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 26 de Maio de 2021. 

 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

PRESIDENTE DO CINDESP 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o Procedimento 
Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2.021, empreitada do Tipo Menor 
Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que objetiva realizar “Registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de móveis permanentes em geral, 
visando atender a demanda dos municípios consorciados ao Cindesp.”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 10 de Junho de 
2.021, as 09h00min pelo Portal de Compras do Governo Federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão obter 
maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, 
nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal de expediente, 
ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. A cópia do 
edital estará disponível no sítio oficial do CINDESP www.cindesp.sp.gov.br, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 26 de Maio de 2021. 

 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

PRESIDENTE DO CINDESP 

 

 

d_ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o Procedimento 
Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2.021, empreitada do Tipo Menor 
Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que objetiva realizar “Registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de materiais esportivos, visando atender 
a demanda dos municípios consorciados ao Cindesp.” 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 10 de Junho de 
2.021, as 14h00min pelo Portal de Compras do Governo Federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão obter 
maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, 
nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal de expediente, 
ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. A cópia do 
edital estará disponível no sítio oficial do CINDESP www.cindesp.sp.gov.br, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 26 de Maio de 2021. 

 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

PRESIDENTE DO CINDESP 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o Procedimento 
Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2.021, empreitada do Tipo Menor 
Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que objetiva realizar “Registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de materiais esportivos, visando atender 
a demanda dos municípios consorciados ao Cindesp.” 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 10 de Junho de 
2.021, as 14h00min pelo Portal de Compras do Governo Federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão obter 
maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, 
nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal de expediente, 
ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. A cópia do 
edital estará disponível no sítio oficial do CINDESP www.cindesp.sp.gov.br, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 26 de Maio de 2021. 

 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

PRESIDENTE DO CINDESP 

 

 

 

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 04 de junho de 2021, às 10:00 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 patrimônio da FEN; 
2- Outros assuntos de ordem legal e estatutária. 
 

São José do Rio Preto/SP, 26 de maio de 2021. 
 

 
Ovasco Roma Altimari Resende                         Ulisses Ramalho de Almeida 
Presidente Diretoria Executiva                    Presidente Conselho de Curadores 
 

 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE SESSÃO e HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 – PROCESSO Nº 
7204/2021

Objeto: Aquisição de licença de uso temporário de sistema 
integrado de gerenciamento dos serviços de posturas muni-
cipais e de perfi s cadastrais dos estabelecimentos (comer-
ciais, industriais, de prestação de serviços e entidades do 
Município), contemplando serviços de implantação, treina-
mento, manutenção, suporte e infraestrutura necessária para 
funcionamento em ambiente WEB, conforme detalhamentos 
e especifi cações constantes no Termo de Referência, anexo 
I, deste Edital.
Sessão pública realizada online no dia 14/05/2021, sendo 
adjudicado o objeto à empresa: 
C M PINGO AR CONDICIONADO EPP.
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
003/2021 – PROCESSO Nº 7204/2021.
“HOMOLOGO este processo licitatório por entende-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”

São José do Rio Preto (SP), 26 de maio de 2021 – Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO – RETOMADA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 – PROCESSO 
7205/2021

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
004/2021 – PROCESSO 7205/2021. 
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços es-
pecializados em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde 
Ocupacional, com titulação de especialista na área, para de-
sempenhar atividades atinentes às Legislações Federal, Es-
tadual e Municipal, conforme especifi cação técnica contida 
no Anexo I, deste Edital. Fica designado o dia 28/05/2021, 
às 9h, para a retomada da sessão do pregão eletrônico em 
epígrafe para a continuidade do certame. São José do Rio 
Preto/SP, 26 de maio de 2021. Fernando Geromel Prette – 
Pregoeiro.

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

RESOLUÇÃO Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2021. 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso 

de suas atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal nº. 

8.567/2002 e pela Lei Federal nº. 8.142/90. 

 

Considerando a Resolução nº. 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde que 

define as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento 

dos Conselhos de Saúde, especialmente a Quarta Diretriz que fixa medidas de 

autonomia administrativa para o pleno funcionamento do órgão de controle social à 

saúde. 

 

Considerando a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria 

GM/MS nº. 356, de 11 de março de 2020, que estabelecem as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19). 

 

Considerando o Decreto Estadual nº. 64.881, de 22 de março de 2020 que 

decreta quarentena no Estado de São Paulo; e, o Decreto Municipal nº. 18.571, de 

24 de março de 2020 que reconhece o estado de calamidade pública no Município. 

 

Considerando que o período em que estamos vivendo, marcado pela 

pandemia pela Covid-19 e pelas necessárias políticas de distanciamento social, os 

municípios, estados e o Distrito Federal devem manter as normas sanitárias 

sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde. 

 

Considerando que é inviável a realização das atividades relativas às 

conferências de modo virtual, visto que é necessária a garantia de participação de 

representantes de toda a sociedade, especialmente, dos usuários que na maioria das 

vezes são pessoas mais precarizadas, que precisam de apoio ou auxílio para acessar 

os ambientes virtuais em que se realizarão as atividades e debates da conferência de 

saúde. 

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

 

Considerando as orientações contidas na Resolução CNS nº 649, de 12 de 

novembro de 2020, que disciplina medidas relativas ao funcionamento excepcional 

dos Conselhos de Saúde, diante das possibilidades de retomada das atividades do 

controle social e que tal retomada, conforme prevê a resolução acima citada, deve 

seguir as normas nacionais e internacionais de segurança sanitária e epidemiológica 

vigentes, dada a sua necessidade para a garantia e o zelo pela integridade física 

dos/as participantes. 

 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio 

Preto -  SP, na Reunião Ordinária do dia 11 de maio de 2021, no uso de 

suas atr ibuições legais, deliberaram  e aprovaram: 

 

Artigo 1º - Prorrogar a Conferência Municipal de Saúde e as pré-conferências.  

 

Parágrafo único: Fica suspensa a Conferência Municipal de Saúde e as pré-

conferências, podendo ser realizadas presencialmente no segundo semestre de 

2021, ou no 1º semestre de 2022, caso as condições sanitárias nacionais e locais 

permitam. 

 

Artigo 2º - A presente resolução foi apreciada e votada pelo Plenário do 

Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto -  SP, no dia 11 

de maio de 2021 em Reunião Ordinária.  

 

Art. 3º. Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

                                             
                                                        Dr. Antônio Fernando de Araújo 

    Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2021. 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso 

de suas atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal nº. 

8.567/2002 e pela Lei Federal nº. 8.142/90. 

 

Considerando a Resolução nº. 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde que 

define as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento 

dos Conselhos de Saúde, especialmente a Quarta Diretriz que fixa medidas de 

autonomia administrativa para o pleno funcionamento do órgão de controle social à 

saúde. 

 

Considerando a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria 

GM/MS nº. 356, de 11 de março de 2020, que estabelecem as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19). 

 

Considerando o Decreto Estadual nº. 64.881, de 22 de março de 2020 que 

decreta quarentena no Estado de São Paulo; e, o Decreto Municipal nº. 18.571, de 

24 de março de 2020 que reconhece o estado de calamidade pública no Município. 

 

Considerando que o período em que estamos vivendo, marcado pela 

pandemia pela Covid-19 e pelas necessárias políticas de distanciamento social, os 

municípios, estados e o Distrito Federal devem manter as normas sanitárias 

sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde. 

 

Considerando que é inviável a realização das atividades relativas às 

conferências de modo virtual, visto que é necessária a garantia de participação de 

representantes de toda a sociedade, especialmente, dos usuários que na maioria das 

vezes são pessoas mais precarizadas, que precisam de apoio ou auxílio para acessar 

os ambientes virtuais em que se realizarão as atividades e debates da conferência de 

saúde. 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 27/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44/2021
OBJETO: Aquisição de aparelho de ultrassom destinado a 
Centro de Saúde II "Hélio Lischiotto".
Data da realização da Sessão Pública: 15/06/2021
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, 25 de maio de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
27 de maio de 2021

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

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

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
OTHAVIO DE CASTRO E SILVA e MARÍLIA AMORIM MENE-
ZES. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nas-
cido em Frutal, MG, no dia 04 de maio de 1991, fi lho de CICIO 
CIRO DA SILVA e de LEIA MENEZES DE CASTRO E SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, estudanate, solteira, nascida 
em Itapagipe, MG, no dia 29 de dezembro de 1991, fi lha de 
EDSON GONÇALVES DE MENEZES e de MARIA MARCIA 
AMORIM MENEZES. 
MARCOS CEZAR DA COSTA e FELICIA MATEUS DE OLIVEI-
RA. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de novembro de 1981, 
fi lho de GILSON CEZAR DA COSTA e de LUCILIA MARIA 
MARTINS DA COSTA. Ela, de nacionalidade brasileira, autono-
ma, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 18 de junho 
de 1988, fi lha de LUIZ SILVESTRE ALVES DE OLIVEIRA e de 
MARLENE STEFANO DE OLIVEIRA. 
ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA LOURENÇON e MIRELLE DIB 
VIEIRA PINTO. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
solteiro, nascido em Monte Aprazível, SP, no dia 09 de dezem-
bro de 1983, fi lho de LUIS LOURENÇON e de FÁTIMA APA-
RECIDA DE ALMEIDA LOURENÇON. Ela, de nacionalidade 
brasileira, professora, divorciada, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 14 de fevereiro de 1980, fi lha de ANTONIO 
VIEIRA PINTO e de SUELI DIB VIEIRA PINTO. 
EVANDRO LEAL e LETICIA DOS SANTOS FRANÇA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, gerente de supermercado, viúvo, 
nascido em Presidente Prudente, SP, no dia 11 de dezembro de 
1972, fi lho de ÉLCIO LEAL e de CECILIA CRELIS LEAL. Ela, de 
nacionalidade brasileira, operadora de caixa, divorciada, nasci-
da em Presidente Prudente, SP, no dia 09 de outubro de 1979, 
fi lha de CELESTINO RODRIGUES FRANÇA e de CLEONICE 
DOS SANTOS FRANÇA. 
ANTONIO CARLOS RIZATTO e FABIANA MARIA TIBIRIÇÁ. 
Ele, de nacionalidade brasileira, administrador de empresas, 
divorciado, nascido em MERIDIANO, SP, no dia 02 de março de 
1959, fi lho de ANTONIO RIZATTO e de ESMERALDA MARTINS 
RIZATTO. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, divor-
ciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 29 de março de 1976, 
fi lha de DECIO TIBIRIÇÁ e de DALVA APARECIDA CHIARELLI 
TIBIRIÇÁ. 
GLAUCO SANTOS SENHORINO e PAULA CRISTINA NEVES 
SAEKI. Ele, de nacionalidade brasileira, corretor de seguros 
de imóveis, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 18 de 
setembro de 1990, fi lho de ADILSON ROBERTO SENHORINO 
e de NORMA PEREIRA GAMA DOS SANTOS SENHORINO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, bióloga, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de janeiro de 1990, fi lha 
de PAULO CEZAR SAEKI CECATO e de SANDRA CRISTINA 
DOURADO NEVES SAEKI. 
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, 25 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 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
NICHOLAS DIAS FORCATO e LOUANA LETÍCIA DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, policial militar rodoviário, soltei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia 15 de julho de 1994, fi lho 
de JOEL FORCATO e de NALVA CRISTINA DIAS FORCATO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, analista de departamento pes-
soal, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 
de julho de 1993, fi lha de IZAEL BRAZ DA SILVA e de APARE-
CIDA DE FATIMA SILVA. 
ANDRÉ DOS SANTOS FILHO e ÉRIKA VERÍSSIMO DE AN-
DRADE. Ele, de nacionalidade brasileira, promotor de vendas, 
solteiro, nascido em Deodápolis, MS, no dia 13 de outubro de 
1985, fi lho de ABEDIAS ANDRE AVELINO e de ILDA BATISTA 
DOS SANTOS AVELINO. Ela, de nacionalidade brasileira, pro-
motora de vendas, divorciada, nascida em Campo Grande, MS, 
no dia 15 de outubro de 1988, fi lha de EZEQUIAS DE ANDRA-
DE e de NEUZA MACHADO VERÍSSIMO DE ANDRADE. 
GUSTAVO VICENTIM DE OLIVEIRA e LAYARA STRINGHET-
TA DINIZ. Ele, de nacionalidade brasileira, gerente de produção, 
solteira, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 04 de 
setembro de 1983, fi lho de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e de 
APARECIDA VICENTIM DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, cabeleireira, solteira, nascida em Araçatuba, SP, no 
dia 17 de dezembro de 1997, fi lha de RAFAEL PEREIRA DINIZ 
e de SILMARA CRISTINA STRINGHETTA DINIZ. 
RENATO HENRIQUE MONTEIRO BRITO e ALCIONE MARIA 
GOMES DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, músico, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de 
janeiro de 1977, fi lho de JOSÉ GERALDO MONTEIRO BRITO e 
de SANDRA MARIA ZANARDO MONTEIRO BRITO. Ela, de na-
cionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Codó, MA, no 
dia 23 de maio de 1981, fi lha de RAIMUNDO ALVES DA SILVA e 
de MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA. 
GENEL ALPHONSE e GERAMENE ELIPHICE. Ele, de nacio-
nalidade Haitiana, ajudante geral, solteiro, nascido em Repúbli-
ca do Haiti, EX, no dia 08 de junho de 1984, fi lho de CHRISA 
DIEU ALPHONSE e de DELOURDES ANCILUS. Ela, de nacio-
nalidade Haitiana, ajudante geral, solteira, nascida em Repúbli-
ca do Haiti, EX, no dia 25 de março de 1985, fi lha de LITAUS 
ELIPHICE e de LOUIMENE AMONI. 
JOAQUIM DOMINGUES VIEIRA NETO e LETÍCIA GABRIELA 
CUPAIOLI VIEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário 
público, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 19 de julho de 1991, fi lho de MARCOS DOMINGUES VIEI-
RA e de MARCIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, autonoma, divorciada, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 01 de julho de 1992, fi lha de CLÉLIO 
MARCOS CUPAIOLI e de CLEONICE NANTES DA CRUZ. 
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, 13 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. GABRIEL CIPRIANO SOARES e GISELY RODRI-
GUES GOMES, sendo ELE fi lho de RAIMUNDO NONATO SOA-
RES e de ANTONIA CIPRIANO DA SILVA SOARES e ELA fi lha 
de FRANCISCO GENILDO DE SOUZA GOMES e de MARIA 
IMACULADA RODRIGUES GOMES; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
26/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
 
CONVITE Nº. 004/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 - TERMO DE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO, o procedimento 
e ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU 
PROFISSIONAL AUTÔNOMO PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONSULTIVA E PREVENTIVA, em prol da empresa VERA 
CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pelo valor global de R$ 97.800,00 
(noventa e sete mil e oitocentos reais) pelo período de 12 (doze) meses, nos termos e 
condições da proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, competente contrato com as 
cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 01 de março de 2021. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 004/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 – EXTRATO DE 
CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL AUTÔNOMO PARA A 
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONSULTIVA E 
PREVENTIVA. CONTRATADA: VERA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. 
VALOR: R$ 97.800,00 (noventa e sete mil e oitocentos reais) pelo período de 12 (doze) meses. 
ASSINATURA: 01 de março de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 006/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021 - TERMO DE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO, o procedimento 
e ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente à AQUISIÇÃO DE FRALDAS 
DESCARTÁVEIS, em prol da empresa MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
E HOSPITALARES EIRELI, pelo valor global de R$ 82.455,00 (oitenta e dois mil, quatrocentos 
e cinquenta e cinco reais) e da empresa ROSANA PEREIRA DISTRIBUIDORA, pelo valor 
global de R$ 78.545,20 (setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)  
nos termos e condições da proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, competente 
contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 01 de março de 
2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 006/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021 – EXTRATO DE 
CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. CONTRATADOS: MEDCEDRAL 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, pelo valor global de R$ 
82.455,00 (oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) e da empresa ROSANA 
PEREIRA DISTRIBUIDORA, pelo valor global de R$ 78.545,20 (setenta e oito mil, quinhentos e 
quarenta e cinco reais e vinte centavos). ASSINATURA: 01 de março de 2021. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 

CONVITE Nº. 008/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021 – TERMO DE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO o procedimento 
e ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
EXPEDIENTE E PAPELARIA, em prol da empresa SOUZA & FURLANETO RIO PRETO LTDA, 
pelo valor global de R$ 169.470,50 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais e 
cinquenta centavos), nos termos e condições da proposta apresentada, lavrando-se se for o 
caso, competente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - 
SP, 25 de março de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 008/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021 – EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA. CONTRATADO: 
SOUZA & FURLANETO RIO PRETO LTDA. VALOR: R$ 169.470,50 (cento e sessenta e nove 
mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos), ASSINATURA: 25 de março de 2021. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 009/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 - TERMO DE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO, o procedimento 
e ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE NOMENCLATURA DE RUAS E AVENIDAS 
NOS BAIRROS RESIDENCIAL LAGO SUL 2, RESIDENCIAL BORBOLETA, RESIDENCIAL 
BORBOLETA 2, RESIDENCIAL MENEZES 2, RESIDENCIAL CAMPO BELO, BOSQUE DAS 
LARANJEIRAS, BOSQUE DAS LARANJEIRAS 2 E JARDIM DOS IPÊS, EM BADY BASSITT - 
SP, em prol da empresa CARDOSO COMÉRCIO DE FERRAGENS RIO PRETO EIRELI, CNPJ 
nº15.464.919/0001-03, pelo valor de R$ 95.710,20 (noventa e cinco mil, setecentos e dez reais 
e vinte centavos), nos termos e condições da proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, 
competente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 25 
de março de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 009/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 – EXTRATO DE 
CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA 
DE NOMENCLATURA DE RUAS E AVENIDAS NOS BAIRROS RESIDENCIAL LAGO SUL 2, 
RESIDENCIAL BORBOLETA, RESIDENCIAL BORBOLETA 2, RESIDENCIAL MENEZES 2, 
RESIDENCIAL CAMPO BELO, BOSQUE DAS LARANJEIRAS, BOSQUE DAS LARANJEIRAS 
2 E JARDIM DOS IPÊS, EM BADY BASSITT – SP. CONTRATADO: CARDOSO COMÉRCIO 
DE FERRAGENS RIO PRETO EIRELI, CNPJ nº15.464.919/0001-03. VALOR: R$ 95.710,20 
(noventa e cinco mil, setecentos e dez reais e vinte centavos). ASSINATURA: 25 de março de 
2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 010/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021 - TERMO DE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO, o procedimento 
e ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE PINTURA DA E.M.E.F. NICE BEOLCHI NUNES FERREIRA, LOCALIZADA NA 

RUA INDALÉCIO THOMAZ DE AQUINO, 2315, EM BADY BASSITT - SP, em prol da empresa 
DANILO HENRIQUE RIZZO RICCI 39541089844, CNPJ nº 38.366.311/0001-41,  pelo valor de 
R$ 80.294,41 (oitenta mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), nos 
termos e condições da proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, competente contrato 
com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 16 de março de 
2021.LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 010/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021 – EXTRATO DE 
CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DA E.M.E.F. 
NICE BEOLCHI NUNES FERREIRA, LOCALIZADA NA RUA INDALÉCIO THOMAZ DE 
AQUINO, 2315, EM BADY BASSITT – SP. CONTRATADO: DANILO HENRIQUE RIZZO RICCI 
39541089844, CNPJ nº 38.366.311/0001-41. VALOR: R$ 80.294,41 (oitenta mil, duzentos e 
noventa e quatro reais e quarenta e um centavos). ASSINATURA: 16 de março de 2021.LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 011/2020 - TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO, o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS, em prol 
das empresas FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA - CNPJ 58.302.506/0001-35, 
VANESSA ALMAGRO ME - CNPJ 11.730795/0001-00, MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI EPP - CNPJ 17.046.477/0001-00 e MARLON DAMIÃO MENDES MILANNI 
ME - CNPJ 27.949.711/0001-63, referente aos itens e valores unitários abaixo relacionados. 
 
 
Item 

Frigoboi Comercio de Carnes LTDA 
CNPJ: 58.302.506/0001-35 
 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Quant. 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

1 ALMONDEGA BOVINA 25 GRAMAS KG 2000 16,90 33.800,00 
3 CARNE MOIDA ACEM KG 12000 29,59 355.080,00 
6 FILÉ DE FRANGO ISCA KG 8000 13,30 106.400,00 
 Total do Proponente    495.280,00 
 
Item 

VANESSA ALMAGRO - ME 
CNPJ: 11.730.795/0001-00 
 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Quant. 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

2 CARNE ISCA PATINHO KG 13000 35,90 466.700,00 
9 EMPANADO DE FRANGO KG 1000 19,90 19.900,00 
10 EMPANADO DE LEGUMES KG 1000 23,95 23.950,00 
 Total do Proponente    510.550,00 
 
Item 

MARLON DAMIAO MENDES MILANNI - ME 
CNPJ: 27.949.711/0001-63 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Quant. 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

4 COXA DE FRANGO EM CUBO SEM OSSO KG 3000 16,89 50.670,00 
5 FILÉ DE FRANGO CUBO KG 1800 16,70 30.060,00 
 Total do Proponente    80.730,00 
 
Item 

MUNDO SELETIVO COMERCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI - EPP 
CNPJ: 17.046.477/0001-00 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Quant. 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

7 HAMBURGUER BOVINO (56 GRAMAS) KG 1600 18,89 30.224,00 
8 LINGUICA CALABRESA DEFUMADA RETA KG 2300 20,00 46.000,00 
11 SALSICHA KG 4600 7,87 36.202,00 
 Total do Proponente    112.426,00 
 
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 08 de março de 2021. 
 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 


