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EM RIO PRETO

Quinze suspeitos de receptação de fios de cobre furtados 
de residências e comércios foram levados para delegacia na 
manhã desta terça-feira, 20, durante a Operação Blackout, 
comandada pela Polícia Civil de Rio Preto, com o apoio da 
PM, GCM e fiscais da Vigilância Sanitária e da Prefeitura. Uma 
pessoa foi presa em flagrante. Ao todo, segundo o delegado 
João Lafayette Sanches Fernandes, coordenador do Núcleo 
de Polícia Judiciária, foram vistoriados dez comércios do 
tipo ferro-velho ou sucatões, resultando na apreensão de 300 
quilos de fiação.
CIDADES Pág.4

IMPOSTO

IPVA poderá 
ser pago em 
até cinco vezes 
ano que vem
O Governo de São Paulo 
vai permitir o pagamento 
parcelado em até cinco 
vezes para o Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) em 
2023. A decisão mantém, 
pelo segundo ano consecu-
tivo, um prazo maior aos 
proprietários de veículos 
paulistas para recolher o 
IPVA.  POLÍTICA Pág.3

RIO PRETO

Rede Municipal 
mantém 
matrículas 
até 6 de janeiro
A rede municipal de ensino 
de Rio Preto tem matrículas 
abertas para alunos de fora 
até dia 6 de janeiro. 
POLÍTICA Pág.3

HB tem a UTI Pediátrica com menor 
número de óbitos de todo estado

EFICIÊNCIA

O menor número de pacientes cardíacos que morrem em UTI durante o tratamento no estado de São Paulo é no 
Hospital de Base de Rio Preto. Eles ficam sob a responsabilidade do Serviço de Cirurgia Cardiovascular. O índice de 
mortalidade no HB Rio Preto foi de 3,71% no período de 10 anos, entre 2012 e 2022, segundo dados do Ministério da 
Saúde. Metade do índice médio, de 7,05%, registrado nos outros seis grandes hospitais estaduais. CIDADES  Pág.5

CARNAVAL

OBA Festival 
apresenta 
line-up final 
para evento

FUTEBOL

Mirassol traz 
12º reforço 
para 2023
GERAL Pág.B6

UTI Cardíaca do HB tem o menor número de mortes no estado

Operação desarticula quadrilha 
de furto e receptação de fios

Mais de 300 quilos de fios de cobre furtados de residências e comércios de Rio Preto foram apreendidos durante a operação ontem

NA REDENTORA

Abelhas em 
árvores 
suspendem 
obra em praça
Os funcionários da Secre-
taria de Serviços Gerais 
que estão trabalhando nas 
obras de reforma e revitali-
zação da Praça Aldo Tonelli, 
na Vila Redentora, suspen-
deram as atividades após 
encontrarem abelhas em 
árovores. CIDADES Pág.5

TRÂNSITO

Acidente na 
Andaló tem 
fuga e omissão 
de socorro
O 1º DP tenta identificar 
o motorista de um Palio 
Weekend que provocou 
um acidente de trânsito na 
avenida Alberto Andaló, 
por volta das 9h40 desta se-
gunda-feira, 19, e fugiu sem 
prestar socorro à vítima, de 
25 anos.  CIDADES Pág.4

Divulgação Polícia CIVIL Divulgação Polícia CIVIL 

TJ SUSPENDE LEI QUE ALTERA ESTRUTURA DE PODER NO CIECC
POLÍTICA  Pág.3

ADIN

GERAL Pág.B6

ENFERMAGEM E 
O PISO SALARIAL
O Senado aprovou ontem o 
piso salarial da enfermagem 
indicando recursos para o 
pagamento para profissionais 
com ligação de atendimento 
pelo SUS. Saiba quais.
CIDADES Pág.5

Divulgação

Divulgação

D
ivulgação
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Domingo já é Natal. Nossa 
Igreja se preparou durante 
semanas para acolher o Se-
nhor que vem. O Advento nos 
prepara para essa grande festa, 
lembrando que Jesus virá uma 
segunda vez.

Monsenhor Jonas Abib, 
fundador da Canção Nova, que 
completaria 86 anos neste dia 
21, bem que poderia ser cha-
mado de “padre do advento”. 
Além da alegria do Natal, ele 
anunciava com insistência a 
segunda vinda de Cristo.

Padre Jonas sempre viveu 
esta época com empolgação. 
Lembro-me dos chamados 
“Natal com os pobres”, quan-
do, após a missa, colocava um 
gorro vermelho e organizava a 
entrega de cestas básicas e um 
almoço para os mais carentes, 

No próximo dia 21 começa, 
oficialmente, o verão. A chega-
da desta estação nos propor-
ciona lindos dias de sol e calor. 
Mas, infelizmente, a exposição 
prolongada ao sol é um fator de 
preocupação. Entre as 10 e 16 
horas, a incidência da radiação 
solar é mais agressiva, pois é 
neste período em que mais se 
concentra a emissão de radia-
ção UVA (representando 95% 
dos raios solares que chegam 
até nós). Por isso, de bebês a 
adultos, nessa faixa horária é 
importante evitar a exposição 
direta ao sol para que haja 
menos riscos de surgimento 
de câncer de pele. A campanha 
Dezembro Laranja faz este aler-
ta todos os anos, desde 2014, 
atuando pela conscientização 
e prevenção do câncer de pele, 
cada vez mais comum no Brasil.  

Atualmente, o câncer de 
pele é considerado a segunda 
principal causa de morte no 
Brasil e no mundo, perdendo 
apenas para as doenças car-
diovasculares. No país, ele 
corresponde a 30% de todos os 
tumores malignos registrados 
anualmente. De acordo com a 
pesquisa do Instituto Nacional 
do Câncer, nos anos de 2023, 
2024 e 2025 serão diagnosti-
cados 704 mil casos por ano. 
Globalmente, a OMS afirma 
que haverá 27 milhões de novos 
casos até 2030, com 17 milhões 
de óbitos e 75 milhões de pes-
soas vivas anualmente com 

ARTIGO

ARTIGO

Natal feliz é Natal com Cristo! 

Verões são maravilhosos, cuide de 
sua pele para ter muitos pela frente  

Osvaldo LUIZ

Rossana Vasconcelos  

Paiva Netto

 Lembro-me dos chamados “Natal com 
os pobres”, quando, após a missa, colo-
cava um gorro vermelho e organizava a 
entrega de cestas básicas e um almoço 
para os mais carentes, em Cachoeira 
Paulista (SP).
em Cachoeira Paulista (SP).

O sacerdote, falecido no dia 
de Nossa Senhora de Guada-
lupe, 12 de dezembro, aguar-
dava ansiosamente a vinda 
definitiva de Jesus. Sonhava 
com o que será o ponto alto da 
história humana: Jesus sendo 
avistado entre as nuvens, vol-
tando para libertar os povos 
da terra de todos seus males e 
sofrimentos.

Vivia nessa expectativa. 
Tinha, por isso, pressa, me-
lhor dizendo, foco. Pregava, 
cantava, vivia a necessidade 
de nos prepararmos para esse 
momento, com vidas transfor-
madas, vivendo a bondade, a 
misericórdia e a fé.

Como o apóstolo Paulo, 
monsenhor Jonas de certo 
pensava: “viver pra mim é Cris-
to, morrer pra mim é ganho” 
(Cf. Fl 1,21). Mas, no momen-
to mais difícil da doença que 
enfrentava,  ele demonstrou 
tamanha força e vontade de 
viver, lutando até o fim. Seria 
uma contradição?

câncer. O maior efeito desse au-
mento vai incidir em países de 
baixa e média rendas. Porém, 
inúmeros estudos mostram que 
os cuidados de prevenção e o 
diagnóstico precoce ajudam a 
desacelerar esse crescimento 
e a ampliar os casos em que a 
cura é possível.   

O câncer de pele é resultado 
dos efeitos da exposição solar 
em médio e longo prazo e pode 
aparecer a partir do surgimento 
de lesões pigmentadas – conhe-
cidas como pintas ou nervos 
melanocíticos, os quais podem 
evoluir ou não para um quadro 
maligno durante a vida. Ele 
aparece em adultos, crianças 
e adolescentes, pois nossa pele 
tem “memória” e acumula 
os danos solares ao longo da 
vida. Desta forma, os cuidados 
devem começar na infância e se 
estender por toda a vida.   

Entre os tipos de câncer de 
pele, o não-melanoma é o de 
maior incidência e mais baixa 
mortalidade. Considerado o 
mais comum em pessoas acima 
dos 40 anos, o câncer de pele é 
relativamente raro em crianças. 
Pacientes portadores de doen-
ças cutâneas anteriores, como 
o vitiligo, tem menor proteção 
da pele contra o sol e maior 
risco de incidência do câncer de 
pele carcinoma espinocelular 
(tumor maligno).   

Embora mais comum em 
pessoas de pele branca, o cân-
cer de pele pode surgir também 
em pessoas pretas e asiáticas. 
Outro fator a ser observado é 

A cofundadora da Comuni-
dade Canção Nova, Luzia San-
tiago, que o acompanhou por 
mais de 40 anos, testemunhou, 
antes do seu sepultamento, 
um dos motivos: monsenhor 
Jonas entendia que sua missão 
ainda não tinha terminado. 
O discípulo Jonas desejava 
muito se encontrar com Je-
sus, mas o missionário Abib 
pensava nos seus irmãos de 
Comunidade e em tantos fiéis 
que ainda precisavam de sua 
presença de pastor.

Jonas Abib vive agora seu 
primeiro Natal pleno e, se 
prestarmos atenção, podere-
mos ainda escutar o eco de 
uma frase por ele tantas vezes 
repetida: “Natal feliz é Natal 
com Cristo!”

* Osvaldo Luiz é jor-
nalista, trabalha há 32 
anos na Canção Nova e 
escreveu o livro “A Vida 
é Caminhar”, que relata 
fatos da década de 1970 da 
vida de Padre Jonas Abib.

que ele pode aparecer embaixo 
da unha, na planta do pé e por 
meio do HPV, tanto na região 
bucal quanto na genital.   

Se for à praia ou passar o 
dia em um local com piscina, 
lembre-se de aplicar protetor 
solar com FPS a partir de 30, 
reaplicando-o a cada quatro 
horas e, caso se molhe, reapli-
cando-o logo depois, na pele 
seca. Tentar evitar o horário 
de pico é importante, mas no 
verão o calor nos atrai para o 
sol e para a água, não é mes-
mo? Assim, abuse do protetor 
solar e corra para a sombra nos 
intervalos entre um mergulho e 
outro. Além disso, usar roupas 
de proteção UV ou mesmo 
roupas comuns, bonés e cha-
péus constituem uma ótima 
alternativa de cuidado.   

Evitar a exposição solar 
contínua é, sem dúvida, o me-
lhor caminho. Hábitos saudá-
veis também são fundamentais: 
diminuir o consumo de bebidas 
alcoólicas e não fumar, fazer 
atividades físicas constantes 
e manter uma alimentação 
saudável são atitudes que con-
tribuem muito para evitar a 
doença. Cuide de si mesmo 
e cuide de suas crianças. O 
câncer de pele é evitável, mas 
depende diretamente da sua 
atenção na prevenção.  

* Rossana Vasconcelos 
é médica dermatologista 
e professora do curso de 
Medicina da Universidade 
Santo Amaro – Unisa.  
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Os temas de natureza 
espiritual devem ser pri-
meiro pressentidos. Por-
quanto, falam ao coração 
diretamente, vencendo 
obstáculos, com maior 
desenvoltura, se houver 
bom ânimo e simplicidade 
de alma. E por nossa parte 
eterna, quando vigilante 
e boa, ouve-se a mensa-
gem de Deus com maior 
clareza. Com frequência 
se alcança pelo sentimen-
to (na acepção em que é 
entendido pelos poetas) 
o que demora a vir pela 
mente. Despertá-lo é abrir 
a Alma para o Criador. A 
intuição é a inteligência de 
Deus em nós.

O  p r ó p r i o  E i n s -
tein (1879-1955) conta 
que muitas vezes pensa-
va, pensava, pensava a 
respeito de um assunto da 
física, da matemática, da 
razão, do raciocínio e não 
conseguia obter resultado 
qualquer. Ia dormir e, em 
sonho, como ele mesmo 
relatou, descortinava-se, 
diante de si, o monumento 
do Universo, e, lá, a famosa 
Equação da Relatividade, 
E=mc², pairando no es-
paço.

“Há mais coisas entre 
o céu e a terra, Horácio, 
do que sonha a vossa fi-
losofia.” Pôs Shakespea-
re (1564-1616) estas pala-
vras na boca de Hamlet, 
que segurava a caveira do 
amigo: “To be or not to be, 
that is the question”. (“Ser 
ou não ser, eis a questão”.)

Aqui, uma curiosidade 
sobre essa frase, constante 
da peça do brilhante dra-
maturgo inglês. No Ato 1, 
Cena 5, lemos: “There are 
more things in Heaven and 
Earth, Horatio, than are 
dreamt of in your philo-
sophy”. (“Há mais coisas 
entre o céu e a terra, Horá-
cio, do que sonha a vossa 
filosofia”.) No original in-
glês, não existe o adjetivo 
“vã”, como geralmente é 
acrescentado em algumas 
versões para o idioma por-
tuguês.

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialis-
ta e escritor.

paivanetto@lbv.
org.br — www.boa-
vontade.com

Hamlet, Einstein e a 
imprescindível intuição

Festas de fim de ano : o grande 
desafio para nosso coração 
Certamente o final de 

ano é a época de maior 
convívio familiar, festas 
de confraternização e tam-
bém período de muitas ex-
travagâncias no âmbito da 
alimentação. Os cardápios 
mudam freneticamente, 
tudo em geral é permitido 
pelo fato de ser fim de mais 
um ano.

As pessoas entendem 
que podem ingerir todos 
os tipos de alimentos, con-
sumir bebidas desregrada-
mente, sempre com a espe-
rança de um ano vindouro 
que possa compensar e 
eliminar todos os excessos.

No entanto , as doenças 
cardiovasculares não esco-
lhem datas para acontecer 
e, surpreendentemente, 
estas doenças costumam 
ter preferência pelo final 
de ano. Um dos fatores 
desencadeadores disto é 
exatamente o

fato de as pessoas abu-
sarem mais nesta época, 
consumindo mais gordu-
ras, frituras, doces e bebi-
das alcoólicas.

Mas então o que pode 
e não pode nesta época 
do ano? Na verdade, pode 
tudo, com algumas res-
salvas é claro. O ponto de 
partida deve ser o conceito 
de que os alimentos podem 
ser “remédios “naturais e 
contribuir positivamente 
para uma melhor saúde 
cardiovascular ou, even-
tualmente, os alimentos 
podem ser o caminho mais 
rápido para se desenvolver 
ou agravar quadros de hi-
pertensão arterial, arritmia 
cardíaca, infarto miocár-
dico e derrame cerebral. O 
limite é muito tênue entre 
estas duas possibilidades.

Dentre as carnes mais 
consumidas no fim de ano, 
temos a carne de peru, 
uma carne de baixo teor 
de gordura , fonte protei-
ca considerável e rica em 
vitaminas . A carne de peru 
pode ser um bom “remédio 
“para esta época, além dos 
peixes, sobretudo aqueles 
oriundos de águas frias. As 
carnes de porco e carneiro, 
por outro lado, devem ser 
consumidas com maior 
moderação, visto que ofer-
tam maior teor de gorduras 
saturadas. Aquelas pessoas 
que apresentam placas 
de gorduras em algumas 
artérias do corpo e que es-
tão sendo acompanhadas 
periodicamente, devem 
comer preferencialmente 
carne de peru e os peixes.

Para aqueles pesso-
as que são diabéticas, as 
principais restrições são 
a ingestão de doces, prin-
cipalmente os doces com 
muito creme e recheio, 
e o consumo de bebidas 
alcoólicas. O diabetes tem 

relação direta com a doença 
cardiovascular, tanto como 
fator causal como também 
fator complicador. Assim, 
uma descompensação do 
diabetes, possivelmente 
causada pelo consumo ex-
cessivo de doces e bebidas 
alcoólicas, pode desenca-
dear arritmias cardíacas 
, retenção hídrica , crise 
hipertensiva e até mesmo 
algo mais sério como um 
infarto do coração.

Uma das principais re-
comendações para esta 
época do ano, sobretudo 
no tocante aos benefícios 
cardiovasculares, é prio-
rizar alimentos da dieta 
mediterrânea. As frutas 
cítricas, ricas em vitamina 
C e as frutas vermelhas , 
ricas em antocianina, fa-
vorecem a eliminação de 
toxinas orgânicas e  têm 
propriedades antioxidan-
tes. Analogamente, alguns 
tipos de castanhas , como 
nozes, amêndoas e avelãs 
, ricas em óleos vegetais , 
ômegas, vitamina E e selê-
nio , são importantes para 
atenuar os efeitos inflama-
tórios de uma alimentação 
mais copiosa e contribuem 
para regularidade da fun-
ção tireoidiana. 

A hidratação vigorosa é 
fundamental, como forma 
de compensar o consumo 
de alimentos gordurosos, 
doces e ricos em temperos 
processados. Esta hidra-
tação pode ser obtida pelo 
consumo de água mine-
ral, água de côco, sucos 
naturais, chás e também 
algumas frutas, cujo teor 
hídrico é muito significati-
vo, como melão, melancia 
e pêssego. Na verdade, a 
verdadeira hidratação não 
é somente na forma líquida, 
mas também sob a forma 
destas frutas e até de alguns 
vegetais.

Não é exagero afirmar 
que muitas pessoas que já 
acumulam antecedentes 
cardiovasculares, costu-
mam descompensar mais 
no final de ano, na época 
das festas natalinas e de 
ano novo. Devido ao des-
controle alimentar, muitos 
agravos cardiovasculares 
aparecem com maior fre-
quência. O coração, mais 
especificamente a saúde 
cardiovascular, precisa ter 
paz nesta época do ano, 
tanto do ponto de vista sen-
timental como metabólico . 
O coração precisa suportar 
as festas de fim de ano.

*Cardiologista com 
especialização em Ci-
rurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutro-
logia e Longevidade e 
coordenador da Facul-
dade de Medicina da 
Unilago

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br



As escolas da rede munici-
pal de ensino continuam com 
as matrículas abertas para o 
ano letivo de 2023. Este perío-
do, é a vez dos alunos que estão 
fora da rede pública e desejam 
frequentar uma das escolas 
municipais em 2023. 

Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, Creche. 

Alunos que pretendem se 
matricular e frequentar a rede 

pública no próximo ano, de-
vem procurar as secretarias 
das escolas de interesse e fazer 
a inscrição para matrícula até o 
dia 6 de janeiro de 2023. 

As vagas remanescentes es-
tão disponíveis e os resultados 
serão divulgados a partir do 
dia 22 de dezembro, quando 
os responsáveis começarão a 
ser chamados para efetivar a 
matrícula. A ação é necessária 

  | A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

Política Socialistas
O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da 
Silva, conversou por telefone, com o 
presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Desarmada
O Supremo Tribunal Federal suspendeu a 
autorização de porte de arma da deputada 
federal Carla Zambelli (PL-SP)

Prefeitura de Rio Preto mantém matrículas abertas

O Órgão Especial do Tribu-
nal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ) concedeu medida 
cautelar suspendendo os efei-
tos da Lei 669, de 2022, de au-
toria do Professor Doutor Elso 
Drigo Filho (Psol), que altera 
a estrutura administrativa do 
Centro Integrado de Ciência e 
Cultura (CIECC) Prof. Dr. Aziz 
Ab’Saber e obriga que ele seja 
administrado pela Prefeitura e 
pelo Instituto de Biociências, 
Letras e Ciências Exatas (Ibil-
ce/Unesp). 

O desembargador Luís Fer-
nando Nishi diz em seu des-
pacho que os argumentos da 
Procuradoria Geral do Municí-
pio (PGM) estão corretos. “No 
caso dos autos, constata-se o 
preenchimento dos requisitos 
necessários à concessão da 
medida cautelar.” 

TJ suspende lei que altera 
estrutura de poder no CIECC

LIMINAR

No despacho cautelar o  
desembargador deu 30 
dias para a Câmara de Rio 
Preto se posicionar

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Ele diz que é cabível a con-
cessão de medida cautelar e 
que a Lei pode causar “danos 
causados ao município”, pela 
Lei. Para ele, constata-se o 
preenchimento dos requisitos 
necessários à concessão da 
medida. Ele viu ofensa aos 
princípios da reserva da ad-
ministração, separação dos 
poderes e desrespeito à lei 

orçamentária. 
“A aprovação de projeto de 

lei que estabelece a estrutura 
de funcionamento de insti-
tuição de ensino a compor a 
estrutura do Executivo local e 
resulta em despesas adicionais 
ao erário, sem sequer indicar 
a origem dos recursos para o 
atendimento da regra estabe-
lecida, em desrespeito ao or-

çamento municipal aprovado, 
caracteriza hipótese de usurpa-
ção de competência privativa 
do chefe do Poder Executivo”, 
diz trecho do despacho. 

Como a ação para pôr fim 
à Lei continua, o desembarga-
dor dá 30 dias para a Câmara 
de Rio Preto se posicionar e 
pede o acompanhamento pela 
Procuradoria Geral do Estado.

HISTORIA

Livro “Edinho Araújo, 50 Anos de Vida Pública” 
é lançado no Riopreto Shopping

O prefeito recebeu os ami-
gos às 19h desta terça-feira, 
na livraria Saraiva, no Rio-
preto Shopping Center, para 
o lançamento do livro Edinho 
Araújo, 50 Anos de Vida Públi-
ca. Uma noite de autógrafos e 
de conversa. O livro é assinado 
pelos jornalistas Mario Soler e 
Milton Rodrigues. Ele narra a 
trajetória do jovem Edinho que 
entrou na via pública em 1972, 
perdeu a primeira eleição, na 
segunda foi eleito prefeito de 
Santa Fé do Sul e, desde então, 
nunca mais perdeu nenhuma 
outra. 

A vida pública do prefeito 
se confunde com a história da 
região Noroeste. Na oposição 
assim que deixou a Prefeitura 
de Santa Fé do Sul, no PMDB 
foi de deputado estadual à se-
cretário nacional, com status 
de ministro de Estado. É o 
maior líder político da história 
de Rio Preto ao permanecer 

no poder por 16 anos. Feito 
que nunca foi realizado por 
nenhum outro político nos 170 
anos da vida de Rio Preto. 

Pertencente ao grupo polí-

tico de André Franco Montoro 
e Ulisses Guimarães, esteve 
presente nos momentos mais 
importantes e difíceis da Re-
pública antes e durante a re-

democratização. 
Parte importante desse 

período da vida pública do 
prefeito Edinho Araújo foi 
dedicação a causas bem mais 
amplas do que um único mu-
nicípio. O maior exemplo é a 
ponte rodoferroviária sobre o 
rio Paraná, uma reivindicação 
de 1901, de Euclides da Cunha, 
que ele conseguiu concretizar 
no governo José Sarney. Suas 
últimas intervenções abriram  
as portas para a Região metro-
politana com 37 municípios. 

O livro é sobre essa cami-
nhada, as histórias pessoais 
durante os anos de chumbo, 
a redemocratização e a de-
mocracia. O livro conta suas 
passagens por Prefeituras, As-
sembleia Legislativa, Câmara 
Federal e Ministério Federal. 
Na verdade, a história de 50 
anos da vida pública de Edinho 
Araújo é um recorte da história 
contemporânea do Brasil.

O desembargador deu 30 dias para a Câmara de Rio Preto se posicionar

Livro “Edinho Araújo, 50 Anos de Vida Pública” ér lançado

EM 2023

IPVA poderá ser pago em até 5 vezes

O Governo do Estado de 
São Paulo vai permitir o paga-
mento parcelado em até cinco 
vezes para o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) em 2023. A 
decisão mantém, pelo segundo 
ano consecutivo, um prazo 
maior aos proprietários de ve-
ículos paulistas para recolher 
o IPVA e aliviar as contas de 
início do ano. Já os proprie-
tários que decidirem quitar 
antecipadamente o tributo em 
janeiro, o desconto será de 3%, 
que é uma opção atrativa, pois 
é maior que um rendimento 
em poupança, por exemplo. 

Passada as fases mais agu-

das da economia brasileira 
com os reflexos da pandemia 
de Covid-19 - quando o setor 
de automóveis passou por falta 
de peças e componentes para 
produção de veículos novos -, 
o mercado reaqueceu sua pro-
dução e as montadoras deram 
vazão aos veículos represados. 
Esse movimento influenciou 
nos valores de mercado dos 
automóveis seminovos para 
o ano de 2022, não mais re-
gistrando a grande variação 
verificada em 2021, de 22,54% 
nos carros usados. 

Tal situação já não ocorreu 
em 2022, sendo que o valor 
venal dos veículos seminovos 
ou usados teve variação média 
bem menor, atingindo 10,77%, 
segundo a pesquisa anual feita 

pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) 
encomendada pela Secretaria 
de Fazenda e Planejamento. 
O levantamento da Fipe é ba-
seado nos valores de mercado 
apurados em setembro/outu-
bro de 2022, em comparação 
com igual período de 2021. 

Neste contexto, o Governo 
do Estado optou por perma-
necer com o prazo mais longo 
de parcelamento aos proprie-
tários e ainda um desconto 
de 3% para o pagamento à 
vista, observando a responsa-
bilidade fiscal com as contas 
públicas e a devida previsão 
no Orçamento enviado à Alesp 
(Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo). A novidade 
para 2023, é que, dependendo 

do valor do IPVA, o sistema 
calculará automaticamente o 
número de parcelas: em três, 
em quatro ou em cinco par-
celas, iguais e consecutivas, 
-- desde que o valor mínimo 
por cota seja de R$ 68,52 (duas 
Ufesps -- Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo). 

A maior valorização foi 
registrada nos preços de ven-
da de motocicletas usadas, 
que apresentaram 14,04%. 
A alta foi seguida por cami-
nhões, com 13,37%. As camio-
netas e utilitários fecharam em 
10,46%. Já os preços de venda 
de automóveis registraram 
média de 9,36% acima do valor 
apurado no ano anterior. Os 
ônibus e micro-ônibus tiveram 
8,57% de variação.

Da REDAÇÃO

EDUCAÇÃO

Prefeitura de Rio Preto 
mantém matrículas abertas 
para ensino municipal

para alunos de 4 a 10 anos 
(Etapa 1 até Fundamental 1 – 
anos finais) que em 2022 esta-
vam matriculados em escolas 
particulares ou em escolas de 
outros municípios e desejam 
transferência. 

Creche 
As inscrições para solici-

tação de vagas em creches de 
período integral devem ser fei-
tas no Poupatempo ou Ganha 
Tempo na região Norte. Pais 
ou responsáveis interessados 
em matricular em período 
parcial devem fazer inscrição 
diretamente na secretaria da 
creche desejada. 

Calendário 
As aulas nas escolas da 

rede pública municipal termi-
naram nesta terça (20) e, con-
forme calendário publicado no 
Diário Oficial, o ano letivo de 
2023 terá início em 30 de ja-
neiro com início das aulas para 
a Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). 

O calendário garante a im-
plementação do Projeto Políti-
co Pedagógico e Plano Escolar, 
com o mínimo de 200 dias 
letivos e a carga horária anual 
estabelecida para o período

Interessados devem 
procurar a matrí-
cula até o próximo 
dia 6 de janeiro; 
ontem encerrou-se 
o calendário escolar 
municipal de 2022

O Programa Wi-Fi Brasil, 
coordenado pelo Ministério 
das Comunicações (MCom), 
já instalou, até dezembro deste 
ano, 21,3 mil pontos de inter-
net gratuita banda larga via 
satélite e por conexões terres-
tres em todo o país. No total, 
a iniciativa beneficia mais de 
11 milhões de brasileiros em 
cerca de 3,2 mil cidades. Desse 
total, 16.195 conexões (76,2%) 
foram instaladas em escolas e 
quase 70% (14.824) dos pontos 
de internet estão localizados 
em áreas rurais. 

“O Wi-Fi Brasil tem como 
um dos seus grandes objetivos 
conectar todas as escolas pú-
blicas de ensino básico no país. 
Por isso, nosso programa vem 
atender essas comunidades 
e populações que se encon-
tram isoladas e deficientes de 
infraestrutura alternativa ter-
restre”, ressaltou a secretária 

Mais de 21,3 mil pontos 
de internet do Wi-Fi Brasil 
são instalados no país

Nacional de Telecomunica-
ções, Nathalia Lobo. 

O Wi-Fi Brasil instala gra-
tuitamente antenas e roteado-
res em locais específicos, como 
escolas, assentamentos, Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS), 
comunidades indígenas, qui-
lombolas ou ribeirinhas, além 
de telecentros comunitários, 
por exemplo. São todos pontos 
de acesso com velocidade de 
conexão que varia entre 10 e 20 
megabites por segundo, para 
conexões via satélite. 

As antenas recebem o sinal 
enviado pelo Satélite Geoesta-
cionário de Defesa e Comuni-
cações Estratégicas (SGDC), 
um equipamento brasileiro 
que fica na órbita da Terra, a 36 
mil quilômetros de distância. 
Desenvolvido pelo MCom, o 
programa é realizado com a 
parceria operacional da Te-
lebras.

INCLUSÃO DIGITAL

Marcos Morelii

Divulgação

Divulgação

Guilherme Batista
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CIDADES A partir de hoje
A CET da capital estima que 2,2 mi-
lhões de veículos devem deixar a cida-
de em direção ao litoral e ao interior

Contra Ibama
O MPF abriu um inquérito para investi-
gar a liberação recente de exploração 
de madeira dentro de terras indígena

FLAGRANTE

Jovem é preso pela PM ao invadir 
casa do avô no João Paulo II

Policiais militares prende-
ram em flagrante, na madru-
gada desta terça-feira, 20, no 
João Paulo II, na Região Norte 
de Rio Preto, um jovem, de 25 
anos, por violência doméstica, 
injúria e ameaça contra o avô, 
de 75 anos. 

A corporação foi chamada 
para um caso de tentativa de 
invasão de domicílio e quando 
a guarnição chegou na residên-
cia encontrou o acusado nos 
fundos do imóvel, aparentan-
do estar sob o efeito de drogas. 

Para os pms, o idoso contou 
que criou o suspeito até o ano 
passado, quando ele passou a 
lhe agredir e jurar de morte. 
Com medo, solicitou medida 
protetiva de urgência, mas o 
neto aparece quase que diaria-

mente em sua casa para exigir 
dinheiro e lhe fazer ameaças. 

Conforme o boletim de 
ocorrência, por volta da uma 
hora desta terça-feira, o indi-
ciado chegou no endereço e 
aos berros passou a ofender e 

ameaçar o avô. 
Após chutar o portão, foi 

na casa de uma vizinha, onde 
a esposa do aposentado estava 
cuidando de uma idosa e pas-
sou a gritar o nome dela, que 
chamou a PM.

Quinze suspeitos de recepta-
ção de fios de cobre furtados 
de residências e comércios fo-
ram levados para delegacia na 
manhã desta terça-feira, 20, 
durante a Operação Blackout, 
comandada pela Polícia Civil 
de Rio Preto, com o apoio da 
PM, GCM e fiscais da Vigilân-
cia Sanitária e da Prefeitura. 
Uma pessoa foi presa em fla-
grante. 
Ao todo, segundo o delega-

300 quilos em materiais apreendidos, 
em 10 ‘sucatões’ e com 15 detidos

OPERAÇÃO BLACKOUT

De acordo com La-
fayette, também foram 
confiscados durante a 
ação policial R$ 10.950

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Quinze suspeitos 
de receptação de 
fios de cobre fur-
tados foram leva-
dos à delegacia

Um morador do Loteamen-
to Residencial Regissol, em 
Mirassol, fez um PIX de R$ 
1.530,00 para um bandido e 
só descobriu que havia caído 
em um golpe de estelionato 
quando recebeu horas depois 
um novo pedido de emprés-
timo. A vítima, de 54 anos, 
compareceu na Central de 
Flagrantes de Rio Preto, na 
madrugada desta terça-feira, 
20, e contou que na manhã da 
véspera recebeu uma mensa-
gem em seu WhatsApp de um 

WHATSAPP

Mirassolense cai em 
golpe da falsa irmã 

número desconhecido, mas 
com a foto de perfil da irmã. 
O marginal, se passando pela 
familiar, pediu dinheiro para 
pagar uma pessoa, se com-
prometendo a devolver poste-
riormente. 
Mais tarde o criminoso en-
viou nova mensagem e disse 
que tinha calculado errado o 
valor e precisava de mais R$ 
940. Desconfiado, o homem 
ligou para a verdadeira irmã, 
que negou ter pedido empres-
tado o dinheiro

A vítima, de 54 anos, compareceu na Central de Flagrantes de Rio Preto

Juiz manda apreender garota 
O juiz da Vara da Infância 

e Juventude de Rio Preto, 
Evandro Pelarin, determinou 
a  apreensão de uma adoles-
cente, de 15 anos, e o seu aco-
lhimento em uma instituição 
no bairro Santa Cruz. 

A menor ficou desapareci-
da por 17 dias, tendo sido apre-
sentada na Central de Flagran-
tes nesta segunda-feira, 19. 

Polícia 
investiga 
morte de 
idoso

Um aposentado, de 71 
anos, foi encontrado com 
sangramento na face em 
uma residência no Jardim 
Maria Lúcia, na Região 
Norte de Rio Preto, na 
noite desta segunda-fei-
ra, 19. 

O Corpo de Bombei-
ros e o GRAU (Grupo 
de Resgate e Atenção às 
Urgências e Emergên-
cias) foram acionados e o 
médico constatou o óbito 
de João Jonas Ferreira às 
20h30. Policiais militares 
que atenderam a ocorrên-
cia conversaram com a 
cuidadora, de 42 anos, e 
outra mulher, de 33 anos, 
que estavam no imóvel e 
elas afirmaram que en-
contraram o aposentado 
caído no chão da cozinha. 

Registrado como mor-
te suspeita na Central de 
Flagrantes, o caso seguiu 
para investigação no 4º 
DP. 

O cadáver passou por 
autópsia no IML (Institu-
to Médico Legal) rio-pre-
tense e o laudo deve ficar 
pronto em até 30 dias.

do João Lafayette Sanches 
Fernandes, coordenador do 
Núcleo de Polícia Judiciária, 
foram vistoriados dez comér-
cios do tipo ferro-velho ou 
sucatões, resultando na apre-
ensão de 300 quilos de fia-
ção, objetos relacionados com 
energia elétrica, como ar-con-
dicionado, e peças diversas 

CEDRAL

Traficante fugiu
Durante uma operação 

na rodovia Washington Luís 
(SP-310), nas proximidades 
de Cedral, no sábado, 17, 
policiais militares do Tático 
Ostensivo Rodoviário (TOR) 
apreenderam 289,3 quilos de 
maconha. 

Segundo a Polícia Militar 

Rodoviária (PMR), a equipe 
solicitou parada de uma GM 
S10, cujo motorista desobe-
deceu a ordem e empreendeu 
fuga. 

O condutor abandonou o 
veículo e fugiu a pé. Na cami-
nhonete, foram apreendidos 
321 tijolos do entorpecente.

O boletim de ocorrência do 
sumiço da estudante foi re-
gistrado no último dia 2 pela 
sua avó, que teve a guarda 
revogada por Pelarin no dia 
15 deste mês. 

No registro policial, não 
constam os motivos para a re-
vogação da guarda  da menor 
e acolhimento institucional 
dela.

em cobre, como torneiras e 
hidrômetros. 
De acordo com Lafayette, 
também foram confiscados 
durante a ação policial R$ 
10.950,00 em dinheiro. 

BLACKOUT 
O objetivo da ação, conforme 
o delegado, foi cumprir 10 

mandados de busca e apre-
ensão contra receptadores de 
fios de cobre furtados de re-
sidências e comércios na área 
central da cidade. 
Lafayette explicou que vários 
boletins de ocorrência foram 
registrados nas últimas se-
manas em que as vítimas ao 
chegarem em seus estabele-

cimentos comerciais para tra-
balharem ou em suas residên-
cias encontravam os locais às 
escuras por causa do furto da 
fiação. 
Os ladrões são moradores de 
rua e dependentes químicos 
que, em sua maioria, trocam 
os objetos furtados por droga, 
conforme o delegado

Quinze suspeitos de receptação de fios de cobre furtados de residências e comércios foram levados para delegacia ontem durante a Operação

OURINHOS

Traficante é preso
Um traficante de drogas foi 

preso em flagrante, por volta 
das 4h40 desta terça-feira, 
20, no quilômetro 345 da BR-
153, em Ourinhos. Ele dirigia 
um Mercedes Benz GLA200 
com aproximadamente 300 
quilos de maconha. Os tijolos 
da droga estavam espalhados 

pelo veículo, que chamou a 
atenção da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) por apa-
rentar estar muito pesado. 
O veículo, segundo a corpo-
ração, tinha queixa de furto. 
O acusado foi levado à car-
ceragem local, onde ficou à 
disposição da Justiça.

Acidente 
com fuga 
na avenida 
Andaló

O 1º DP de Rio Preto 
tenta identificar o mo-
torista de um Palio We-
ekend que provocou um 
acidente de trânsito na 
avenida Alberto Andaló, 
por volta das 9h40 desta 
segunda-feira, 19, e fu-
giu sem prestar socorro 
à vítima, de 25 anos. 

Moto
Para a Polícia Militar, o 
jovem contou que tran-
sitava com sua Honda 
CG 150 Fan pela faixa da 
esquerda, quando o car-
ro que estava na pista da 
direita colidiu na moto-
cicleta. 

Batida
Com o impacto da bati-
da, o piloto foi ao chão, 
sofrendo várias lesões. 
Um bombeiro que esta-
va de folga, e seguia logo 
atrás, parou seu veículo 
para prestar socorro.

Upa 
Uma equipe da Cene-
med imobilizou o mo-
tociclista até a chegada 
do Samu, que o socorreu 
para a UPA Tangará.

Da REPORTAGEM

Acusado foi preso pela Polícia Militar em flagrante
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O menor número de pacien-
tes cardíacos que morrem em 
UTI durante o tratamento no 
estado de São Paulo é no Hos-
pital de Base de Rio Preto. 
Eles ficam sob a responsabi-
lidade do Serviço de Cirurgia 
Cardiovascular. O índice de 
mortalidade no HB Rio Preto 
foi de 3,71% no período de 10 
anos, entre 2012 e 2022, se-
gundo dados do Ministério da 
Saúde. Metade do índice mé-
dio, de 7,05%, registrado nos 
outros seis grandes hospitais 
estaduais. 
O levantamento analisou as 
internações e mortes do HB 
de Rio Preto, Instituto do Co-
ração (InCor) do Hospital das 
Clínicas de São Paulo (USP), 
Hospital das Clinicas (HC) 
de Ribeirão Preto (USP), HC 
da Unicamp, HC da Unesp de 
Botucatu e HC de Marília. 
Segundo o cirurgião car-
diovascular Antônio Carlos 

Brandi, a melhoria nas téc-
nicas utilizadas nas cirurgias 
feitas no HB é a principal 
responsável pelo resultado. 
“Conseguimos reduzir o tem-
po médio de operação de 6h 
para 4h. Com isso, o paciente 
corre menos riscos, além de 
melhorar a recuperação no 
pós-operatório”. 
Desde julho o Hospital de 
Base intensificou os cuidados 
com procedimentos cardio-
vasculares, a partir da aber-
tura da Unidade de Cardioin-
tensivismo (UCI) médico 
Domingo Marcolino Braile. 
Ao todo, 23 leitos foram ins-
talados para pacientes que 
precisam de atendimentos 
cardíacos, totalmente voltado 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
“Aprimoramos a equipe mé-
dica do hospital, que conta 
com 28 profissionais, desde 
enfermeiros até cirurgiões. A 
meta é não ter mortes durante 
os procedimentos e, para isso, 
estamos sempre melhorando 
nossos procedimentos”, afir-
ma chefe de cirurgia cardio-
vascular Carlos Alberto dos 
Santos. 
Segundo o Dr. Antônio Car-
los Brandi, são realizados até 
45 procedimentos todos os 
meses. O local proporcionou 
uma nova experiência aos pa-
cientes, que além dos cuida-
dos médicos, contam também 
com quartos climatizados e 
com frigobar. 
Uma das pacientes que foi 
atendida no novo complexo 
é a dona de casa Maria José 
Aparecida de Souza. Ela conta 
que sentiu muita falta de ar e 
em menos de 15 dias realizou 
o procedimento cardiovas-
cular necessário. “O atendi-
mento foi muito humanitá-
rio, fiquei internada tomando 
medicamentos ao longo dos 
15 dias. Durante o processo, 
a equipe me explicou todos 
os procedimentos e como a 
cirurgia seria realizada”, diz.

HB tem UTI Cardíaca com menor 
número de mortes no estado

ORGULHO RIO-PRETENSE

Levantamento foi feito 
durante dez anos e con-
siderou os 10 maiores 
centros cardiológicos 
do estado

Os funcionários da Secre-
taria de Serviços Gerais que 
estão trabalhando nas obras 
de reforma e revitalização da 
Praça Aldo Tonelli, na Vila Re-
dentora, tiveram de enfrentar 
um problema que obrigou os 
trabalhadores a desligarem 
rapidamente suas máquinas. 
Eles passaram a correr risco ao 
encontrar enxames de abelhas 
no alto de três árvores. 

De acordo com o coorde-
nador do serviço de poda e 
supressão, Décio de Paula, 
na última sexta-feira(16) os 
podadores se preparavam para 
cortar mais três árvores (sete 
copas, abacateiro e figueira) 

NA REDENTORA

Abelhas param obra em praça
que conforme laudo da Secre-
taria de  Meio Ambiente estão 
condenadas, quando vários 
enxames começaram a sair dos 
troncos. Os funcionários sus-
penderam o serviço de cortee 
pediram ajuda para encontrar 
apicultores ou outros técnicos 
para retirarem as abelhas. 

“As árvores são muito altas 
e após orientação da Defesa 
Civil a Secretaria de Serviços 
Gerais localizou apicultores 
que, com a ajuda dos Bombei-
ros, deverão dar uma solução 
para as abelhas nos próximos 
dias”, informou o secretário 
Ulisses Ramalho.Mas para 
dar sequência à reforma, nesta 

quarta-feira (21), a partir das 
7h30, a equipe da CPFL estará 
na praça fazendo a poda dos 
galhos de árvores que estão 
próximas à fiação elétrica.

A Secretaria de Trânsito 
fará interdição parcial das 
vias ao redor da praça com 
acompanhamento da GCM. 
Quem puder, deve evitar pas-
sar pelas proximidades. O 
Semae - Serviço de Água e 
Esgoto - também está fazendo 
acompanhamento.As obras 
de reforma e revitalização 
da praça começaram no fim 
de outubro. Estão dentro do 
cronograma, com previsão de 
conclusão em 120 dias.

Levantamento foi feito durante dez anos e considerou os 10 maiores centros cardiológicos do estado

Da REPORTAGEM
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Senado 
aprova piso 
para a 
enfermagem

O Senado aprovou por 
unanimidade emenda à 
Constituição que viabili-
za pagamento do piso da 
enfermagem. Na semana 
passada, o texto foi apro-
vado em dois turnos na 
Câmara dos Deputados. 
Para aprovar a PEC, foi 
necessário direcionar re-
cursos do superávit finan-
ceiro de fundos públicos 
e do Fundo Social. 

O dinheiro, vai bancar 
o piso da enfermagem 
no setor público, nas en-
tidades filantrópicas e 
de prestadores de ser-
viços com um mínimo 
de atendimento de 60% 
de pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A 
votação foi nesta terça-
-feira (20). 

Os enfermeiros e en-
fermeiras têm direito a 
um piso de R$ 4.750. O 
valor é a referência para 
o cálculo dos vencimen-
tos de técnicos (70%), 
auxiliares de enferma-
gem (50%) e das partei-
ras (50%).

STF 
O pagamento do piso 

está suspenso pelo Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) por decisão liminar 
do ministro Luís Roberto 
Barroso. O ministro de-
terminou que a União, 
entes públicos e privados 
se manifestassem sobre 
o impacto financeiro da 
medida na qualidade dos 
serviços prestados na 
rede de saúde. 

À época, Barroso aca-
tou o argumento das en-
tidades privadas de que 
o Legislativo e Executivo 
aprovaram e sanciona-
ram o projeto sem tomar 
providências que viabi-
lizariam a sua execução, 
como o aumento da ta-
bela de reembolso do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) à rede conveniada.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

A Prefeitura de Catanduva 
abriu dois processos seletivos. 
Um deles visa a formação de 
cadastro reserva para Agente 
Comunitário de Saúde e, o 
outro, irá preencher 11 vagas 
de Agentes de Combate às 
Endemias. O salário mensal 
é de R$ 2.424,00, para um 
total de 40 horas semanais 
de trabalho. As contratações, 
por ocasião do chamamento, 
serão por período indetermi-
nado, e vinculadas ao Regime 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

De acordo com o edital, 
os candidatos devem possuir 
ensino médio completo. No 
caso da função de Agente Co-
munitário de Saúde deverão, 
obrigatoriamente, o interes-
sado deve residir na área da 
Unidade de Saúde em que 
pretende atuar. 

As inscrições ficarão aber-
tas exclusivamente via inter-
net, pelo site do IBAM: www.
ibamsp-concursos.org.br , no 
período de 15 de dezembro 
de 2022 ao dia 10 de janeiro 
de 2023. O valor da taxa de 
inscrição é de R$ 73. 

A classificação dos candi-
datos ocorrerá por meio de 
prova objetiva. A previsão é de 
que a prova, tanto para Agente 

CATANDUVA

Região abre seleção para 
agentes de Saúde e Endemias

Comunitário de Saúde quanto 
para Agente de Combate às 
Endemias, seja realizada no 
dia 29 de janeiro de 2013. O 
conteúdo consiste na aplica-
ção de 30 questões objetivas 
de múltipla escolha, de língua 

portuguesa, matemática e co-
nhecimentos específicos. 

O edital completo está pu-
blicado no site da Prefeitura 
de Catanduva, por meio do 
link https://dosp.com.br/
exibe_do.php?i=MzA5MDAw

Segundo o cirur-
gião Antônio Carlos 
Brandi, a melhoria 
nas técnicas utili-
zadas nas cirurgias 
feitas trouxeram o 
resultado

Reforma da praça da Redentora tem atraso por causa de abelhas

Sesi abre 
inscrições 
para férias 
escolares

As férias escolares 
já começaram e o Sesi 
Rio Preto está com uma 
programação imperdível. 
A nova edição irá ofer-
tar oficinas de esporte, 
gincanas e competições, 
danças, atividades rítmi-
cas e aquáticas, oficinas 
de artes e muito mais.  
O programa terá início a 
partir do dia 9 e vai até 
27 de janeiro de 2023. 
Todas as atividades se-
rão realizadas no CAT 
SESI, que conta com 
playground, quadras, 
campo society, além da 
supervisão de monitores 
especializados e toda se-
gurança e higiene neces-
sárias para as crianças.  
As Super Férias poderão 
ser contratadas por dia, 
semana ou mês, com va-
lores a partir de R$ 75,00. 
Para a inscrição da crian-
ça, é necessário que os 
pais ou representante 
legal compareçam à uni-
dade de interesse com 
RG e CPF do partici-
pante e do responsável. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Prefetiura de Catanduva contrata agentes de saúde

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Os proprietários da Imobiliária Condomínium – Hamilton e Ma-
ria Helena Ferreira- viajaram com os filhos João Pedro e Maria 
Fernanda, para a Itália. Hoje embarcam para Paris e depois Lis-
boa. Retornam dia 5 de janeiro, felizes como passarinhos.

*Hoje, quarta-feira, inicia-se às 18h48, a esta-
ção do verão, que termina dia 20 de março de 2023.

*Em comemoração aos seus 60 
anos, a exuberante Soraya Bassitt recebe hoje, para 

um jantar no Pipper Steak House, restaurante onde Rio 
Preto faz fronteira com os rincões gaúchos. Aliás, a 

luminosidade de Soraya é a cara do verão.

*O empresário Sinvalzinho Célico tem 
enfrentado um regime rigoroso. Está com um novo 

shape. Já perdeu 24 kg. E quer continuar.

*Fabiano Ottoboni, que está che-
gando de Londres, onde reside, promove amanhã,a 
festa “ Viver é não ter a vergonha de ser feliz”, para 

confraternização do final de ano. Convoca os amigos, a 
partir de 19h30 no Balbek, na Boa Vista, com animação 

do Sinfonia do Samba e do DJ Cláudio Gorayeb.

*Sinvalzinho e Denise Pimenta 
Célico viajam com a família para Orlando, onde passam 

o Natal e o Ano Novo. 

*A Copa do Catar, que terminou domingo com 
a vitória da seleção Argentina sobre a França, ofereceu 

um bombardeio de exuberantes e emocionantes ima-
gens captadas pela tevê.

*Heitor e Ana Cristina Jalles Guimarães- 
ela diretora comercial do Riopreto Shopping Center- 

embarcam hoje para Miami e se instalam em seu apar-
tamento num luxuoso condomínio em Bonaventure. 

Por lá passam as festas e retornam  dia 26 de janeiro.

*E já que fazem assunto, souberam que vão 
ganhar mais um netinho, o segundo filho de seu caçula 

Matheus e de Ariel Guimarães, que será um menino.

*Maury Buchala, pai do maestro Paulo 
de Tarso e do concertista Maury Buchala, que reside em 

Paris, faleceu sábado aos 86 anos. Da coluna as condolên-
cias à família enlutada. A missa será celebrada amanhã às 

19 horas, a Redentora.

LIVRO
O prefeito Edinho Araújo lançou na noite de ontem no 
Riopreto Shopping Center, o livro autobiográfico “Edinho 
Araújo- 50 anos de vida pública” escrito a quatro mãos 
pelos ghost writers Mário Soler- seu secretário de Comu-
nicação- e Milton Rodrigues. A renda da venda dos livros 
será distribuída entre Apae, Renascer e AACD.

DELÍCIA
Um simples churrasco, na Estância Bassitt, se transforma 
numa orgia da carne,pelo desfile de delícias que eles debru-
çam no buffet. Desses banquetes em que o palato não conse-
gue disfarçar um fiapo de sorriso: “Vou mergulhar de cabeça”. 
Domingo no almoço depois do final da Copa do Mundo, além 
das carnes deliciosas preparadas por Cristina e o chef de cui-
sine da saison, elencava  um exuberante plâteau de legumes 
e frutas braseados e uma variedade de saladas, receberam 
sua atenção respeitosa, um porto seguro para os amantes do 
churrasco. O deles, para usar uma expressão usada na Copa 
antes do almoço, deixa os outros no banco de reservas.

LULA PALOOZA
A festa da posse de  Lula  foi orçada em pelo menos R$ 
8 milhões. Quem paga a fatura de toda a estrutura para 
os muitos shows que rolarão nos dois palcos que serão 
montados? A turma que assessora Janja, a coordenadora 
das festividades do dia 1º de janeiro de 2023, já está pas-
sando a sacolinha entre empresários e entidades empre-
sariais para arcar com os custos da folia. Ué, os lulistas 
não vão cantar de graça? Fazer o L assim é facíl!

ALMOÇO
Embora italiano de quatro costados, tive a felicidade de 
conviver desde criança, com amigos cujas famílias sem-
pre prezaram por oferecer uma mesa de alta qualidade 
culinária, cujo trivial diário era sempre um cipoal de pra-
zer para o palato, como os Homsi, os Bassitt, os Miziara, 
os Cury, para citar apenas alguns. Daí meu rigor e apurado 
paladar quando experimento uma comida síria ou libane-
sa. O doublé de corretor de imóveis e cookie Zé Figueira, 
que cozinha como poucos, promoveu um almoço árabe no 
Automóvel Clube e a comida com pratos ancestrais, esta-
va dos deuses. Desses nos quais a gente mergulha  como 
o pássaro faminto dos méis da flor,como diria o escritor 
uruguaio Eduardo Galeano. A animação do grupo Bozó e 
Amigos completou a festa. Se repetir o evento, com certe-
za, terá um número muito maior de adesões.

JANTAR
O médico Agnelo Oliveira,que muito bem sabe evitar a so-
listência-que vocês sabem, é a solidão da existência-rece-
beu com a mulher, Fátima Haikel Oliveira, para um jantar 
de fim de ano em sua casa.Nada grandioso como número 
de convidados, mas uma noitada carregada de identidade 
pelo envolvimento emocional, pois tinha a finalidade de dar 
beijos castos na memória afetiva. Reunia principalmente, 
os colegas de turma dele que latrasmente se formaram na 
Famerp, alguns - como Paulo Padovez, que veio de Maringá 
e Cláudio Buzzini Moreno, de Birigui- e um grupo de plus in-
times. Distribuíram em cada canto da casa, uma atmosfera 
irretocável e serviram delícias que acrescentam os encan-
tos da convivência. Quando Agnello e Fatima são anfitriões, 
o convidado pode mergulhar de cabeça no cardápio, por-
que a hostess tem grande fluência nos fazeres culinários e 
portanto merece um olhar respeitoso. O inconfundível to-
que que ela dá aos temperos, sutil sem ser frágil, leve sem 
perder a contundência, enfatiza sempre um resultado dos 
melhores. Imperando como estrela de primeira grandeza 
no cardápio, depois de deliciosas entradas, duas versões 
de um Haddock esplêndido, generosamente regado aos 
melhores rótulos de scotch,gin e vodka. Porque o que não 
existe na casa deles é open água.Tudo perfeito, com o fun-
do musical enaltecendo interpretações de Ella Fitzgerald, 
Michael Bublé, Frank Sinatra e Sarah Vaugham.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
DECISÃO
CONTRATADA: SUPRACIL COMERCIAL LTDA ME
EMPENHO 17584/22
Considerando os fatos narrados no procedimento Administrativo, 
dando conta do descumprimento contratual por parte da contratada. 
Considerando as diversas oportunidades dadas para a empresa para 
regularização das obrigações contratuais inclusive com a devida 
observância da ampla defesa e contraditório. Considerando o parecer 
jurídico exarado pela Douta PGM, DECIDO: Com fundamento no 
artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, aplicar pena de SUSPENSÃO 
do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 02 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
empresa em querendo apresentar o contraditório em atendimento 
aos ditames constitucionais. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: CIRURGICA UNIAO LTDA
EMPENHO 23813/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total 
do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no art. 
87, I, da Lei nº 8.666/93,l aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc., aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA de 
20% do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar 
a entrega total do item. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHO 25156/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  II do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, MULTA de 1,8% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total do item. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo 
da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
EMPENHO 20602/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  II do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, MULTA de 2,1% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total do item. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo 

da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA
EMPENHO 7629/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total/montagem do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 
6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, 
e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão 
contratual e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 
87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  II do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA de 3,3% do valor 
referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total do item. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO 
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
EMPENHO 19916/22
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHOS 19909/22, 19954/22 E 20546/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual 
por parte das empresas referentes aos empenhos em epígrafe. 
Considerando que foi garantido à contratada o direito ao contraditório 
e a ampla defesa e as empresas efetuaram as entregas. DECIDO: 
EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada de multa de 1,8% 
do valor referente às obrigações contratuais não cumpridas. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO 
CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
EMPENHO 7223/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento 
contratual por parte da empresa referente ao empenho em epígrafe. 
Considerando que foi garantido à contratada o direito ao contraditório 
e a ampla defesa e a empresa efetuou a entrega. DECIDO: 
EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada de multa de 20% 
do valor referente às obrigações contratuais não cumpridas. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO 
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 23555/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento 
contratual por parte da empresa referente ao empenho em epígrafe. 
Considerando que foi garantido à contratada o direito ao contraditório 
e a ampla defesa e a empresa efetuou a entrega. DECIDO: 
EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada de multa de 1% 
do valor referente às obrigações contratuais não cumpridas. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHO 24845/22
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
EMPENHO 25846/22
CONTRATADA: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
EMPENHO 23065/22
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHO 26028/22
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
EMPENHO 25777/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, 
para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: EUNICE GARCIA DA SILVA ME
EMPENHO 25320/22
Considerando informações da Gerência da Upa Jaguaré. 
Considerando previsão contratual itens 2.3 e 2.6. Fica a empresa 
NOTIFICADA a PRESTAR ESCLARECIMENTOS E REGULARIZAR 
OS SERVIÇOS no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais, 
tendo em vista os fortes indícios de descumprimento da obrigação 
assumida.– SMS – DADM
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO
RT – SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA.
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2019 – PROCESSO Nº 
11.102/2019 – CONTRATO: PRE/0217/19
O Município de São José do Rio Preto, por meio da Secretária 
Municipal da Educação, NOTIFICA A EMPRESA RT – SERVIÇOS 
DE ENFERMAGEM LTDA, para atendimento e cumprimento das 
solicitações feitas pelo e-mail enviado no dia 06/12/2022.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 45/22
Contratada: LANCO LTDA. 
Objeto: Aquisição De Mesas De Anestesia Com Rodizio para o 
Hospital Municipal. Fundamento: ART. 24, IV e V da LF 8666/93. SMS
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 46/22
Contratada LNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 
Objeto: Aquisição De Dispositivos De Anestesia Reutilizável (Adulto 
E Infantil) De Silicone para o Hospital Municipal. Fundamento: ART. 
24, IV da LF 8666/93. SMS
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 44/22

Edital de Convocação da Eleição do Conselho Municipal dos 
Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA de São José do Rio Preto/SP
Estabelece regulamentos para a Eleição de
conselheiros membros (titular e suplente) para o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente nos segmentos da Sociedade Civil, para o
exercício fevereiro 2023 / fevereiro 2025.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA de São José do Rio Preto/SP, no uso de suas atribuições 
legais torna pública a abertura do processo eleitoral e faz publicar o 
Edital de Convocação para a eleição das organizações da sociedade 
civil de promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos da 
criança e do adolescente, nos termos da Lei Municipal nº 4.956/92 
e suas alterações e da Lei Federal 8.069/90 – ECA, conforme 
deliberado na Reunião Extraordinária do dia 20 de dezembro de 2022 
– vide ata nº 06/2022:
Art. 1º - Considerando a Resolução nº 500 – CMDCA, Reunião 
Ordinária do CMDCA realizada em 13/12/2022 vide ata nº 12/2022, a 
Comissão de Processo Eleitoral terá a atribuição de analisar, divulgar, 
normatizar, coordenar e decidir em primeira instância administrativa, 
os pedidos de registro e impugnação de candidaturas do processo de 
escolha dos Conselheiros do CMDCA representantes da Sociedade 
Civil para o próximo mandato que se iniciará na primeira Assembleia/
Reunião Ordinária de Fevereiro de 2023.
Art. 2º - O CMDCA CONVOCA, nos termos do presente Edital as 
Instituições que integram a SOCIEDADE CIVIL para participarem da 
Eleição de Conselheiros titulares e suplentes, para o Biênio fevereiro 
2023 / fevereiro 2025, nos seguintes segmentos:
a) Atendimento às Crianças de Adolescentes (4 titulares e 4 
suplentes);
b) Entidades e Movimentos Populares de Defesa da Criança e do 
Adolescente (1 titular e 1 suplente);
c) Comunidades de Bairros (1 titular e 1 suplente);
d) Conselhos Profissionais (1 titular e 1 suplente);
e) Universidades (1 titular e 1 suplente).
Parágrafo Único – Para concorrer nos segmentos: Atendimento às 
Crianças de Adolescentes; e Entidades e Movimentos Populares 
de Defesa da Criança e do Adolescente, a Entidade representada 
por seu Candidato eleitor, deverá estar atuando junto à política de 
atendimento da criança e do adolescente e ter Registro ativo no 
CMDCA, ou seja, ter a aprovação do seu Registro neste Conselho 
até a data da publicação deste Edital.
Art. 3º - A eleição será realizada de forma presencial, no dia 09 de 
fevereiro de 2023 às 08h30 em primeira chamada e às 08h45 em 
segunda chamada, na sede do CMDCA – Casa dos Conselhos (Av. 
Bady Bassitt, nº 3697 – Centro).
Art. 4º – DOS REQUISITOS – Para participar do presente processo 
eleitoral, a instituição deve estar em plena execução das suas 
atividades e o representante indicado para concorrer deve ser 
maior de idade, capaz, ter vínculo formal com a Instituição (diretor/
funcionário), estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares 
no caso de homem, não possuir condenação penal, e que tenha 
apresentado toda a documentação exigida dentro do prazo estipulado 
no presente edital.
Art. 5º - As Instituições que integram a Sociedade Civil poderão 
indicar somente um Candidato eleitor.
Art. 6º - Cada Candidato eleitor poderá representar apenas uma 
instituição.
Art. 7º - Cada Candidato eleitor poderá votar somente para os 
Candidatos do segmento que o representa, inclusive nele mesmo.
Parágrafo Único - Estarão aptos a votar os representantes legais das 
Entidades registradas no CMDCA, ou seja, o Diretor ou preposto por 
ele indicado através de procuração com fim específico para votação.
Art. 8º - O Candidato eleitor deverá enviar até às 12 horas do dia 20 de 
janeiro de 2023 para o e-mail do CMDCA os seguintes documentos 
em arquivo digital (tipo PDF editável e com nome do que contém no 
arquivo):
a) Carta de indicação de representante Candidato eleitor, emitida pela 
instituição, por quem tenha poderes para tanto (conforme modelo em 
anexo ao final desta resolução);
b) Cópia dos documentos pessoais do indicado (CPF, RG e TÍTULO 
DE ELEITOR);
c) Certidão de antecedentes criminais;
d) Comprovação de vínculo legal com a Organização ou movimentos 
sociais;
e) Declaração de próprio punho de que não esteja exercendo cargo 
de confiança e ou função comissionada junto ao poder público 
municipal.
Parágrafo 1º - Não poderão se candidatar a Conselheiro titular ou 
suplentes que já tenham sido reconduzidos sequencialmente ao 
mandato de Conselheiro Municipal.
Parágrafo 2º - Enviar os documentos para o e-mail do CMDCA: 
cmdca@riopreto.sp.gov.br 
Art. 9º - A relação dos Candidatos eleitores considerados elegíveis 
será publicada em Edital pela comissão eleitoral no dia 24 de janeiro 
de 2023 no Diário Oficial do Município.
Parágrafo Único - Da decisão de deferimento ou indeferimento 
caberá recurso ao CMDCA – Comissão de Processo Eleitoral, a 
ser protocolado em sua sede (Casa dos Conselhos), ou por e-mail, 
dentro do prazo de 48 (quarenta e oito horas), a contar da publicação.
 Art. 10º - Das impugnações: Os Candidatos eleitores cujas inscrições 
tenham sido indeferidas poderão interpor recurso que deverá ser 
encaminhado à Comissão Eleitoral, no prazo de 48 horas da data 
da divulgação do resultado dos elegíveis, por e-mail, com exposição 
de motivos e fundamentação comprobatória e, com a qualificação 
completa do impugnante, sob pena de indeferimento independente 
da análise do conteúdo de mérito.
Parágrafo 1º - A Comissão Eleitoral dará ciência das decisões por 
afixação em quadro do CMDCA no prédio da Casa dos Conselhos.
Art. 11º - A relação definitiva dos Candidatos eleitores elegíveis será 
publicada em Edital no dia 27 de janeiro de 2023 no Diário Oficial do 
Município.
Art. 12º Serão nomeados Conselheiros Titulares: 
a) O Candidato indicado pela entidade da sociedade civil que obtiver 
maior número de votos das Entidades Registradas no CMDCA. 
b) O suplente será o segundo mais votado.
Parágrafo Único - Em havendo empate no número de votos, será 
utilizado o critério das entidades que há mais tempo atua junto à 
política de atendimento da criança e do adolescente, o critério de 
desempate é a data de fundação, vide Estatuto Social, considerando 
a vencedora aquela que primeiro foi fundada.

Art. 13º - Os Conselheiros eleitos serão empossados na Reunião 
Ordinária de fevereiro de 2023.
Art. 14º - Caso alguma vaga, como titular ou como suplente, não seja 
preenchida neste pleito, repetir-se-á a eleição tantas vezes forem 
necessárias para o preenchimento da respectiva.
Art. 15º Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da 
Comissão Eleitoral mediante a aplicação da legislação específica 
e subsidiariamente legislação federal, estadual e eleitoral, no que 
couber.
Art. 16º - A função de membro do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público 
relevante e não será remunerada, conforme estabelece o artigo 89 
da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
São José do Rio Preto/SP, 20 de dezembro de 2022
Fernanda Paula Magossi Arado
Presidente CMDCA
Jessé Fernandes
2º Secretário
Comissão de Processo Eleitoral – CMDCA
Anexo do Edital de Eleição no CMDCA
(publicado em 21 de dezembro de 2022)
Modelo de Carta de Indicação
(Com Papel Timbrado, fazer o seguinte documento)
Para a Comissão de Processo Eleitoral do CMDCA,
Conforme disposto no Edital de Eleição no CMDCA publicado em 
XX de dezembro 2022, a OSC: (colocar o nome da entidade), 
representada por seu Presidente ou Representante Legal: (colocar o 
nome completo), indica através deste o(a) (nome do representante da 
OSC, qual a função na entidade – funcionário ou parte da diretoria), 
para representar a entidade no processo eleitoral do CMDCA como 
Candidato e Eleitor para concorrer ao cargo de Conselheiro no 
Segmento: (colocar o Segmento), no dia 10/02/2023, para a gestão 
do novo biênio fevereiro de 2023 a fevereiro de 2025.
Declaro que a pessoa designada participa das atividades desta 
entidade/equipamento público na qualidade de (esclarecer vínculo).
Dados do Representante da OSC
Nome completo:
Nº do RG:           Órgão expedidor:
CPF:
Endereço Residencial:
Telefone: (   ) 
E-mail:
Data: ___/___ /___
Assinatura 1 - Assinatura do Presidente ou Representante Legal
(Informar a identificação e qualificação de quem assina)
Assinatura 2 - Assinatura da pessoa designada para representar a 
instituição no pleito.
(Informar o nome completo do Candidato)
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Contratada: AR CENTER SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO 
LTDA. 
Objeto: Contratação de empreitada de mão de obra com fornecimento 
de materiais e equipamentos visando a execução da obra de 
infraestrutura de tratamento e climatização de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) em Unidade de Saúde. Fundamento: ART. 24, IV e V 
da LF 8666/93. SMS
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 42/22
Contratada: Wagner Lanfredi Veronezi e Angela Maria Medici 
Veronezi. 
Objeto: Locação do imóvel situado a Rua João Baptista Ferreira, 
n° 201, neste município, destinado as instalações do Centro de 
Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos – CADI da 
Secretaria Municipal de Saúde. ART. 24, X da LF 8666/93. SMS.
EXTRATO 
36º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 484/17; Contrato: PRE/0192/17
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica suprimido na ordem 
de 0,962677% do valor inicial do contrato supramencionado. SMA – 
Adilson Vedroni
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 53/22; ATA n°0217/22
Contratada: Contattos Mais Ltda
Nos termos do art. 65 II da Lei 8666/93 fica alterado o preâmbulo da 
ATA supramencionada. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Inexigibilidade nº 16/21; Contrato: INL/0009/21
Contratada: Sociedade Portuguesa de Beneficência de São José do 
Rio Preto
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 
meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 652/2022
ATA Nº 1002/22
CONTRATADA: RENATO MARANA25062588847
OBJETO: Fornecimento de caixas plásticas para Unidades Escolares 
- Valor Unitário – Item 2 – R$80,00 – SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 652/2022
ATA Nº 1003/22
CONTRATADA: GABRIEL SELEM SILVA 46757607832
OBJETO: Fornecimento de caixas plásticas para Unidades Escolares 
- Valor Unitário – Item 1 – R$28,30 – SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 695/2022
ATA Nº 1004/22
CONTRATADA: GABRIEL SELEM SILVA 46757607832
OBJETO: Fornecimento de materiais de manutenção em sistemas de 
alarme para Unidades Escolares - Valor Unitário – Item 1 – R$44,30 
– SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 701/2022
CONTRATO nº PRE/0298/22
CONTRATADA: LUMIERE VEICULOS LIMITADA
OBJETO: Aquisição de aquisição de veículo para a Guarda Civil 
Municipal – Item 1 - SMTTS – Amaury Hernandes
– Prazo de Vigência: 12 meses. Valor total: R$90.800,00
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 49/2022
CONTRATO Nº TOP/0054/22
CONTRATADA: CONHIDRO CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
OBJETO: Execução de mão de obra de reforma/readequação da 
UBS CENTRAL – SMS - Prazo de vigência: 225 dias – Valor Total 
R$269.663,96

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 409/2022 – Processo n.º 
13.942/2022
Objeto: Registro de preços para prestação de serviço de pintura 
predial, com fornecimento de material e mão de obra para o 
atendimento as Unidades Escolares e demais locais da Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 08/09/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: CONSTRUTORA CNT EIRELI (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 vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Secretaria 
Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 649/2022 – Processo n.º 
15.398/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras em atendimento 
as Unidades Escolares. Secretaria Municipal de Educação. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 08/11/2022, sendo adjudicados 
os itens às empresas declaradas vencedoras: DG INDUSTRIA E 
DISTRIBUIÇÃO LIMITADA ( itens 1 e 3) e FZ DE CASTRO (item 2). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Secretaria 
Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 713/2022 – Processo n.º 
15.868/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de panelas de pressão 
para o atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia 
01/12/2022, sendo adjudicados os itens à empresa declarada 
vencedora: SUPREMA SOLUÇÕES COM. E SERVIÇOS LTDA ( itens 
2 e 3). Os itens 1 e 4 foram fracassados. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras –  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Secretaria 
Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 736/2022 – Processo n.º 
16.060/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA 
O PROCON - GABINETE DO PREFEITO. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 12/12/2022, sendo adjudicados os itens à 
empresa declarada vencedora: BELA BELI STORE LTDA ( itens 1 
e 2). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – José Roberto Moreira – Gabinete do 
Prefeito.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
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HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 741/2022 – Processo n.º 
16.115/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂMERA TPZ PARA ESTRUTURAR A 
REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - SUAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. Sessão pública realizada on-line com início dia 13/12/2022, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: GABRIEL 
SELEM SILVA (item 01). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras 
– Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni 
– Secretária Municipal de Assistência Social.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 622/2022 
– PROCESSO Nº 15.050/2022. 
Objeto: Aquisição de equipamento (tomógrafo de coerência ótica – 
OCT) para o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 22/12/2022 às 14:30hs, para continuidade dos trabalhos – 
Celia Candida Faria – Pregoeira
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA EM AREAS URBANAS E DE EXPANSÃO URBANA, 
COM PARCELAMENTO DE SOLO IRREGULAR EM NUCLEOS 
URBANOS INFORMAIS DE USO HABITACIONAL - SEC. MUN. DE 
HABITAÇÃO. À vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela 
Secretaria Municipal de Habitação, que é utilizado como razões de 
decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão 
Municipal de Licitações prolata a classificação da proposta: 1º 
Colocado: MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA  R$ 
44.300,00  - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos 
autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se para 
ciência.
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 nº 747/2022, 
processo 16.174/2022 objetivando o registro de preços para 
aquisição de sinalizadores para uso da Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança.. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 06/01/2023, às 08h30min e abertura a partir das 
08h32 min. 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 nº 773/2022, 
processo 16.358/2022 objetivando a contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de lavatórios para o Centro Cirúrgico do 
Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 05/01/2023. às 14h00min e abertura 
a partir das 14h02 min. 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 nº 776/2022, 
processo 16.376/2022 objetivando o registro de preços para 
aquisição de medicamentos para atender ações judiciais. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
06/01/2023. às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO
Inexigibilidade nº 002/2021
PRIMEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 038/2022.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 037/2021.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Hewlett Packard Brasil Ltda
OBJETO: Contratação de prestação de serviços especializados 
de suporte técnico de hardware e software em equipamentos 
computacionais de Data Center.
VALOR: R$ 141.270,91 (cento e quarenta e um mil, duzentos e 
setenta reais e noventa e um centavos )
VIGÊNCIA: 26 de dezembro de 2022 a 25 de dezembro de 2023
DATA ASSINATURA: 14 de dezembro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 20 de dezembro de 2022.
João Pereira Curado Junior – Diretor Administrativo e Financeiro no 
exercício da Presidência.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 030/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2022
Objeto: Permissão de uso do GUICHE T17 – Localizada no TERREO 
- ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 17,90 m2, para a 
finalidade de Bilhetagem (venda de Passagens), com Valor Inicial de 
Permissão de Uso Mensal de R$ 1.455,86.
Aos 19/12/2022 às 08:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO designada, conforme indicado no Edital, na sala de 
reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto,  localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – 
Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-
390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da 
Comissão de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-
Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, Membro-Suplente e 
Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e 
julgamento das propostas e documentação, da licitação supracitada. 
Aberta a sessão pública pela presidente, ficou constatada o não 
comparecimento de proponentes interessados em participar da 
presente licitação, caracterizando desta forma, nos termos da 
Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não houve 
apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando 
em consideração a efetiva e ampla publicação do aviso licitatório, 
conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-
se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 19/10/2022 – 08:40 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 031/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2022
Objeto: Permissão de uso do GUICHE T18 – Localizada no TERREO 
- ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 21,00 área + 21,00 

Mezanino = Área Total: 42,00 m2, para a finalidade de Bilhetagem 
(venda de Passagens), com Valor Inicial de Permissão de Uso Mensal 
de R$ 3.416,00.
Aos 19/12/2022 às 10:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO designada, conforme indicado no Edital, na sala de 
reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto,  localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – 
Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-
390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da 
Comissão de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-
Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, Membro-Suplente e 
Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e 
julgamento das propostas e documentação, da licitação supracitada. 
Aberta a sessão pública pela presidente, ficou constatada o não 
comparecimento de proponentes interessados em participar da 
presente licitação, caracterizando desta forma, nos termos da 
Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não houve 
apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando 
em consideração a efetiva e ampla publicação do aviso licitatório, 
conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-
se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 19/10/2022 – 10:40 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022
Objeto: Permissão de uso do GUICHE T19 – Localizada no TERREO 
- ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 15,07 m2, para a 
finalidade de Bilhetagem (venda de Passagens), com Valor Inicial de 
Permissão de Uso Mensal de R$ 1.192,19.
Aos 19/12/2022 às 13:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO designada, conforme indicado no Edital, na sala de 
reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto,  localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – 
Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-
390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da 
Comissão de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-
Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, Membro-Suplente e 
Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e 
julgamento das propostas e documentação, da licitação supracitada. 
Aberta a sessão pública pela presidente, ficou constatada o não 
comparecimento de proponentes interessados em participar da 
presente licitação, caracterizando desta forma, nos termos da 
Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não houve 
apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando 
em consideração a efetiva e ampla publicação do aviso licitatório, 
conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-
se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 19/10/2022 – 13:40 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 033/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022
Objeto: Permissão de uso do GUICHE T20 – Localizada no TERREO 
- ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 19,20 área + 19,20 
Mezanino = Área Total: 38,40 m2, para a finalidade de Bilhetagem 
(venda de Passagens), com Valor Inicial de Permissão de Uso Mensal 
de R$ 3.123,00.
Aos 19/12/2022 às 15:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO designada, conforme indicado no Edital, na sala de 
reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto,  localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – 
Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-
390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da 
Comissão de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-
Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, Membro-Suplente e 
Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e 
julgamento das propostas e documentação, da licitação supracitada. 
Aberta a sessão pública pela presidente, ficou constatada o não 
comparecimento de proponentes interessados em participar da 
presente licitação, caracterizando desta forma, nos termos da 
Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não houve 
apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando 
em consideração a efetiva e ampla publicação do aviso licitatório, 
conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-
se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 19/10/2022 – 15:40 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
RESUMO DE ATA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2022
Objeto: Permissão de uso de GUICHE T21 – Localizada no 
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 36,53 m2, 
para a finalidade de Bilhetagem (venda de Passagens), com Valor 
Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 3.031,99.
Aos 20/12/2022, às 08:30 horas, dado início aos trabalhos, conforme 
indicado no Edital, reuniram-se na sala de reunião da Empresa 
Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  localizada na 
Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. 
Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-390, os membros 
da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, composta pela Sra. Patrícia 
Aragão Marcello - Presidente da Comissão de Licitação; Eduardo 
de Souza Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves 
de Souza, Membro e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-
Suplente para abertura do  ENVELOPE 01 – Documentos de 
Habilitação e ENVELOPE 02 – Proposta Financeira; relativo 
à CONCORRÊNCIA PÚBLICA EM EPÍGRAFE. Observadas as 
formalidades legais, inicialmente foi realizado o credenciamento 
dos representantes das empresas licitante VTR TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA e EXPRESSO SATÉLITE 
NORTE, não presente representante da empresa REAL EXPRESSO 
LTDA. Questionada pela empresa licitante VTR TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA quanto ao erro constante 
da Procuração apresentada pela empresa EXPRESSO SATÉLITE 



  | B3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
NORTE LTDA quanto ao número da Concorrência Pública (consta 
nº 32/2022) sendo esta concorrência pública nº 034/2022, entretanto 
tendo em vista que o número do processo licitatório encontra-se 
correto (Processo nº 062/2022) e demais documentos identificados 
com o objeto do certame, sendo GUICHÊ T21, aceita a comissão 
a respectiva Procuração para credenciamento por considerar erro 
material, e apresentou certidão JUCEG atualizada nos termos 
do item 3.2.1 do Edital, fazendo-se constar. Posteriormente foram 
realizadas as consultas de apenados, e tendo em vista a emissão 
das certidões referentes a empresa REAL EXPRESSO LTDA e 
VTR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA e em 
processo  licitatório anterior – Concorrência Pública nº 019/2022 em 
14/12/2022, pelo princípio da eficiência e economia junte-se a esses 
autos cópia das respectivas certidões, ato continuo a Presidente da 
Comissão  determinou a verificação de todos os envelopes pelos 
presentes que rubricaram os envelopes, os quais encontravam-
se devidamente lacrados, posteriormente abertos os envelopes 
de habilitação e analisados todos os documentos e rubricados por 
todos os membros da Comissão e presentes, foi constatado que a 
empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, foi considerada  
INABILITADA, tendo em vista  não apresentou a última alteração 
do ato constitutivo, apresentou a Certidão de regularidade do 
FGTS vencida em 17/12/2022, não apresentou a CND Emurb 
referente aos sócios (itens 10.2, alínea b; 10.3. alínea e, h e 
10.8 do Edital); não cumpriu com todas as exigências estipuladas 
no edital.  Quanto a empresa  REAL EXPRESSO LTDA; tendo em 
vista que apresentou CND Federal vencida em 06/11/2022, não 
apresentou CND referente aos Débitos de ISS e ICMS (CND 
Estadual e Municipal) apenas apresentando cadastro no Sintegra 
e Certidão Municipal de Débitos Imobiliários (IPTU e TLP) e não 
apresentou CND-Emurb referente aos sócios, não apresentou 
a Declaração Unificada (item 4 do Edital); não cumprindo com 
todas as exigências estipuladas no edital e, portanto, foi considerada 
INABILITADA; item 10.3, alíneas c, d e h e 10.8 do Edital. Quanto 
a empresa VTR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 
LTDA, foi considerada HABILITADA, pelo cumprimento de todas 
as exigências editalícias. Ato continuo, de acordo com o Artigo 109 
da Lei 8666/93 das Licitações abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos aos interessados. Ficam os mesmos 
notificados e aberto o prazo de direito de recurso previsto na Lei 
para interposição de recurso, contados da assinatura desta ata ou/
publicação no Diário Oficial do Município e subsequentemente aberto 
o prazo idêntico para Contrarrazões de Recurso aos interessados, 
estando os mesmos intimados e assegurada a vista dos autos. A 
sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente 
Ata. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-
se a sessão, a ata foi lavrada, lida e achada conforme, aprovada, 
assinada pelos membros da Comissão e presentes. São José do Rio 
Preto, 20/12/2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
RESUMO DE ATA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 035/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2022
Objeto: Permissão de uso de GUICHE T22/T23 – Localizada 
no TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), 
com 24,00 área + 34,92 área = Área Total: 58,92 m2, para 
a finalidade de Bilhetagem (venda de Passagens), com 
Valor Inicial de Permissão de Uso Mensal de R$ 4.850,36                                                                                                                                         
Aos 20/12/2022, às 10:30 horas, dado início aos trabalhos, conforme 
indicado no Edital, reuniram-se na sala de reunião da Empresa 
Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  localizada na 
Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. 
Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-390, os membros 
da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, composta pela Sra. Patrícia 
Aragão Marcello - Presidente da Comissão de Licitação; Eduardo 
de Souza Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves de 
Souza, Membro e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-
Suplente para abertura do  ENVELOPE 01 – Documentos de 
Habilitação e ENVELOPE 02 – Proposta Financeira; relativo 
à CONCORRÊNCIA PÚBLICA EM EPÍGRAFE. Observadas as 
formalidades legais, inicialmente foi realizado o credenciamento 
do representante das empresas licitante VIAÇÃO COMETA S/A, 
não presente representante da empresa REAL EXPRESSO LTDA 
e GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/A. Ato Continuo 
empresa GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/A; CNPJ Nº 
72.543.978/0001-00 foi desclassificada, nos termos do item 2.2 do 
Edital e Lei Complementar nº 627/2020, posto que já foi vencedora 
da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  019/2022 – PROCESSO 
LICITAÓRIO Nº 047/2022 para Permissão de Uso do GUICHE T01/
T02/T03/T04 – Localizada no TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
(CADERNO), com 51,40 m2, para a finalidade de Bilhetagem 
(venda de Passagens), retidos para arquivamento os respectivos 
envelopes; posteriormente foram realizadas as consultas de 
apenados, e tendo em vista a emissão das certidões referentes a 
empresa REAL EXPRESSO LTDA em processo  licitatório anterior 
– Concorrência Pública nº 019/2022 em 14/12/2022, assim como 
a VIAÇÃO COMETA S/A, Concorrência Pública nº 008/2022 em 
29/11/2022, pelo princípio da eficiência e economia junte-se a esses 
autos cópia das respectivas certidões, ato continuo a Presidente da 
Comissão  determinou a verificação de todos os envelopes pelos 
presentes que rubricaram os envelopes, os quais encontravam-se 
devidamente lacrados, posteriormente abertos os envelopes de 
habilitação e analisados todos os documentos e rubricados por 
todos os membros da Comissão e presentes, foi constatado que a 
empresa VIAÇÃO COMETA S/A, cumpriu com todas as exigências 
estipuladas no edital e, portanto, foi considerada HABILITADA. 
Quanto a empresa  REAL EXPRESSO LTDA; inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 25.634.551/0001-38; apresentou CND Federal vencida em 
06/11/2022, não apresentou CND referente aos Débitos de ISS e 
ICMS (CND Estadual e Municipal) apenas apresentando cadastro 
no Sintegra e Certidão Municipal de Débitos Imobiliários (IPTU 
e TLP) e não apresentou CND-Emurb referente aos sócios; 
não apresentou a Declaração Unificada (item 4 do Edital); não 
cumprindo com todas as exigências estipuladas no edital e, portanto, 
foi considerada INABILITADA; item 10.3, alíneas c, d e h e 10.8 do 
Edital, e de acordo com o Artigo 109 da Lei 8666/93 das Licitações 
abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos 
aos interessados. Ficam os mesmos notificados e aberto o prazo 
de direito de recurso previsto na Lei para interposição de recurso, 
contados da assinatura desta ata ou/publicação no Diário Oficial 
do Município e subsequentemente aberto o prazo idêntico para 
Contrarrazões de Recurso aos interessados, estando os mesmos 
intimados e assegurada a vista dos autos. A sessão foi suspensa 
pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Nada mais 
havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, a ata foi 
lavrada, lida e achada conforme, aprovada, assinada pelos membros 
da Comissão e presentes. São José do Rio Preto, 20/12/2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

RESUMO DE ATA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 036/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2022
Objeto: Permissão de uso de GUICHE T24/T25 – Localizada no 
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 40,90 área 
+ 29,77 Mezanino = Área Total: 70,67 m2, para a finalidade de 
Bilhetagem (venda de Passagens), com Valor Inicial de Permissão 
de Uso Mensal de R$ 5.747,83.
Aos 20/12/2022, às 13:30 horas, dado início aos trabalhos, conforme 
indicado no Edital, reuniram-se na sala de reunião da Empresa 
Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  localizada na 
Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. 
Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-390, os membros 
da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, composta pela Sra. Patrícia Aragão 
Marcello - Presidente da Comissão de Licitação; Eduardo de Souza 
Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves de Souza, 
Membro e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente 
para abertura do  ENVELOPE 01 – Documentos de Habilitação e 
ENVELOPE 02 – Proposta Financeira; relativo à CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA EM EPÍGRAFE. Observadas as formalidades legais, 
inicialmente foi realizado o credenciamento do representante das 
empresas licitante EXPRESSO ITAMARATI S. A., não presente 
representante da empresa REAL EXPRESSO LTDA e GUERINO 
SEISCENTO TRANSPORTES S/A. Ato Continuo empresa GUERINO 
SEISCENTO TRANSPORTES S/A; CNPJ Nº 72.543.978/0001-00 foi 
desclassificada, nos termos do item 2.2 do Edital e Lei Complementar 
nº 627/2020, posto que já foi vencedora da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº  019/2022 – PROCESSO LICITAÓRIO Nº 047/2022 
para Permissão de Uso do GUICHE T01/T02/T03/T04 – Localizada 
no TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 51,40 
m2, para a finalidade de Bilhetagem (venda de Passagens), retidos 
para arquivamento os respectivos envelopes; posteriormente foram 
realizadas as consultas de apenados, e tendo em vista a emissão 
das certidões referentes a empresa REAL EXPRESSO LTDA em 
processo  licitatório anterior – Concorrência Pública nº 019/2022 
em 14/12/2022, assim como a EXPRESSO ITAMARATI S. A., 
Concorrência Pública nº 017/2022 em 01/12/2022, pelo princípio da 
eficiência e economia junte-se a esses autos cópia das respectivas 
certidões, ato continuo a Presidente da Comissão  determinou a 
verificação de todos os envelopes pelos presentes que rubricaram 
os envelopes, os quais encontravam-se devidamente lacrados, 
posteriormente abertos os envelopes de habilitação e analisados 
todos os documentos e rubricados por todos os membros da Comissão 
e presentes, foi constatado que a empresa EXPRESSO ITAMARATI 
S. A., cumpriu com todas as exigências estipuladas no edital e, 
portanto, foi considerada HABILITADA. Quanto a empresa  REAL 
EXPRESSO LTDA; inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.634.551/0001-
38; apresentou CND Federal vencida em 06/11/2022, não 
apresentou cópia autenticada do Ato Constitutivo e  cópia 
autenticada  das cédulas de identidade dos representantes, ( 
item 10.2 alíneas a e b ); CND referente aos Débitos de ISS e 
ICMS (CND Estadual e Municipal) apenas apresentando cadastro 
no Sintegra e Certidão Municipal de Débitos Imobiliários (IPTU 
e TLP) e não apresentou CND-Emurb referente aos sócios; 
não apresentou a Declaração Unificada (item 4 do Edital); não 
cumprindo com todas as exigências estipuladas no edital e, portanto, 
foi considerada INABILITADA; item 10.3, alíneas c, d e h e 10.8 do 
EditaL, e de acordo com o Artigo 109 da Lei 8666/93 das Licitações 
abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos 
aos interessados. Ficam os mesmos notificados e aberto o prazo 
de direito de recurso previsto na Lei para interposição de recurso, 
contados da assinatura desta ata ou/publicação no Diário Oficial 
do Município e subsequentemente aberto o prazo idêntico para 
Contrarrazões de Recurso aos interessados, estando os mesmos 
intimados e assegurada a vista dos autos. A sessão foi suspensa pelo 
prazo necessário à lavratura da presente Ata. Nada mais havendo 
digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, a ata foi lavrada, 
lida e achada conforme, aprovada, assinada pelos membros da 
Comissão e presentes. São José do Rio Preto, 20/12/2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
RESUMO DE ATA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 037/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022
Objeto: Permissão de uso de BOX TA1 – Localizada no TERREO 
- ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 21,98 área + 43,23 
Mezanino = Área Total: 65,21 m2, para a atividade comercial lícita 
de “LANCHONETE”, com Valor Inicial de Permissão de Uso Mensal 
de R$ R$ 4.835,60.
Aos 20/12/2022, às 15:30 horas, dado início aos trabalhos, conforme 
indicado no Edital, reuniram-se na sala de reunião da Empresa 
Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  localizada na 
Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. 
Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-390, os membros 
da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, composta pela Sra. Patrícia Aragão 
Marcello - Presidente da Comissão de Licitação; Eduardo de Souza 
Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves de Souza, Membro 
e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura 
do  ENVELOPE 01 – Documentos de Habilitação e ENVELOPE 
02 – Proposta Financeira; relativo à CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
EM EPÍGRAFE. Observadas as formalidades legais, inicialmente foi 
realizado o credenciamento do representante das empresas licitante 
MARIAL LIPARE COSTA 46920184885 e ELIZABETE APARECIDA 
MARCO LANCHONETE não tendo representante presente e 
credenciado empresa TAN LIYAN. Ato Continuo a Presidente da 
Comissão  determinou a verificação de todos os envelopes pelos 
presentes que rubricaram os envelopes, os quais encontravam-
se devidamente lacrados, posteriormente abertos os envelopes 
de habilitação e analisados todos os documentos e rubricados por 
todos os membros da Comissão e presentes, foi constatado que a 
empresa MARIAL LIPARE COSTA 46920184885,  apresentou a 
CND Municipal Mobiliário vencida 18/12/2022 ( itens 10.3 alíneas d e 
10.8 do Edital ),  e apresentando a CND Estadual de Débitos inscritos 
vencida 18/11/2022, em estando HABILITADA tendo em vista que 
a empresa é MEI, e tratando-se de documentos de regularidade 
Fiscal, nos termos da Lei Complementar 147, Capítulo V, Seção I, 
parágrafo 1º, do Art. 43, que alterou  Lei Complementar no 123, em 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para apresentar as 
respectivas Certidões, prorrogáveis a critério da Administração, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame. Quanto a empresa ELIZABETE 
APARECIDA MARCO LANCHONETE, não apresentou a CND 
Estadual de inscritos, sendo entendido pela Comissão e Assessoria 
que a apresentação das CND constante supriria o solicitado no item 
10.3, alínea d do Edital, apresentou a Certidão de Regularidade com 
FGTS vencida 19/12/2022 ( itens 10.3 alíneas e 10.8 do Edital ), 
estando HABILITADA tendo em vista que a empresa é MEI/ME, e 
tratando-se de documentos de regularidade Fiscal, nos termos da 
Lei Complementar 147, Capítulo V, Seção I, parágrafo 1º, do Art. 
43, que alterou  Lei Complementar no 123, em havendo alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para apresentar as respectivas 
Certidões, prorrogáveis a critério da Administração, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame. Quanto a empresa TAN LIYAN, apresentou a 
Certidão de Regularidade com FGTS vencida 19/12/2022 ( itens 10.3 
alíneas e 10.8 do Edital ), estando HABILITADA tendo em vista que 
a empresa é MEI/ME, e tratando-se de documentos de regularidade 

Fiscal, nos termos da Lei Complementar 147, Capítulo V, Seção I, 
parágrafo 1º, do Art. 43, que alterou  Lei Complementar no 123, em 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para apresentar as 
respectivas Certidões, prorrogáveis a critério da Administração, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame. Cientes os licitantes do resultado 
supra, a Comissão de Licitação, mediante o acima exposto, e 
de acordo com o Artigo 109 da Lei 8666/93 das Licitações abre 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos aos 
interessados. Ficam os mesmos notificados e aberto o prazo de direito 
de recurso previsto na Lei para interposição de recurso, contados 
da assinatura desta ata ou/publicação no Diário Oficial do Município 
e subsequentemente aberto o prazo idêntico para Contrarrazões 
de Recurso aos interessados, estando os mesmos intimados e 
assegurada a vista dos autos. A sessão foi suspensa pelo prazo 
necessário à lavratura da presente Ata. Nada mais havendo digno 
de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, a ata foi lavrada, lida e 
achada conforme, aprovada, assinada pelos membros da Comissão 
e presentes. São José do Rio Preto, 20/12/2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pelo presente, a Comissão de Licitação da Empresa Municipal de 
Urbanismo São José do Rio Preto, adjudica a proposta a empresa 
VIAÇÃO COMETA S/A, CNPJ sob nº 61.084.018/0001-03, tendo 
oferecido Permissão de Uso mensal no valor de R$ 3.500,00 (Três 
Mil e Quinhentos Reais) mensais, para PERMISSÃO DE USO 
PARA SALA VIP - SV 06 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de 
Sala de Espera, nos termos do processo licitatório em questão, 
apresentando a melhor oferta, consoante os termos da respectiva 
ata.
São José do Rio Preto, 20/12/2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente                                  

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pelo presente, a Comissão de Licitação da Empresa Municipal de 
Urbanismo São José do Rio Preto, adjudica a proposta a empresa 
VIAÇÃO COMETA S/A, CNPJ sob nº 61.084.018/0001-03, tendo 
oferecido Permissão de Uso mensal no valor de R$ 3.500,00 (Três 
Mil e Quinhentos Reais) mensais, para PERMISSÃO DE USO 
PARA SALA VIP - SV 07 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de 
Sala de Espera, nos termos do processo licitatório em questão, 
apresentando a melhor oferta, consoante os termos da respectiva 
ata.
São José do Rio Preto, 20/12/2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente                                                             

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – 
PROCESSO Nº 025/2022
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: FAZSEG PARTICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: Contratação, sob demanda, de empresa especializada 
para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação 
predial, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade 
e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes 
domissanitários, materiais e equipamentos com atuações no 
Terminal Rodoviário Governador Laudo Natel, Terminal Suburbano 
(terminal rodoviário e suburbano provisório), na sede da EMURB 
no Parque Setorial, na Terminal Turístico - Pedra “Viaduto Jordão 
Reis”, no Prédio Administrativo do Estacione Digital (Área Azul), 
todos em São José do Rio Preto/SP, conforme especificações no 
Termo de Referência - Anexo I, deste Edital.
VALOR GLOBAL: R$ 2.884.168,80 (dois milhões oitocentos e 
oitenta e quatro mil e cento e sessenta e oito e oitenta centavos 
reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste termo aditivo 
será por 12(doze) meses, tendo seu início na data de 21 de dezembro 
de 2022 e seu final na data de 20 de dezembro de 2023.
DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 014/2022, Processo 
nº 025/2022 e Contrato nº 028/2022, Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e Lei Complementar nº 123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 19 de dezembro de 2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.257 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, MARIANA DE SOUZA, para exercer a Função de 
Confiança de Assistente de Programas e Projetos - Intermediário 
– Nível III - FG.103.1, no Setor de Apoio Administrativo da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, criada pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei 
Complementar n.º 685/2022, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente, surtindo os efeitos desta a partir de 15 de dezembro 
de 2022.
PORTARIA N.º 37.267 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, DANIELLY PEREIRA DE PAIVA DA SILVA para substituir 
o(a) servidor(a) MARIANA PUGLIERI BARBOZA – ocupante da 
função de confiança gratificada – Chefe de Centro de Referência 
de Assistência Social - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 21/12/2022 a 30/12/2022, e de 03/01/2023 a 12/01/2023.
PORTARIA N.º 37.268 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022
TRANSFERE, o(a) servidor(a) BRUNA LOMBARDI ZEVOLI 
BORGES, ocupante da Função de Confiança de Assistente de 
Programas e Projetos - Intermediário – Nível III - FG.103.1 do 
Setor de Apoio Administrativo para o Departamento Administrativo e 
de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência 
Social.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretário Municipal de Assistência Social
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.266 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, ROMEU CARLOS ALVARES para substituir o(a) 
servidor(a) RAFAELA DINIS SILVA RODRIGUES – ocupante da 
função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de 
Políticas Públicas – Nível III – FG.103.6, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 19/12/2022 a 28/12/2022.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
– PREGÃO ELETRÔNICO 13/2022
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 8.100 kg de hidróxido 
de sódio líquido a 50% acondicionado em bombonas com capacidade 
de 50 a 100 litros, para utilização na torre de lavagem do sistema 
dosador de cloro gasoso da ETE/Rio Preto.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022
DETENTORA DA ATA: JASIEL VELOSO SPINELLI - ME 
Valor total Registrado: Item 1 - R$ 5,75. Prazo de Vigência: 12 
meses 
Data da Assinatura: 24.03.2022 Autoridade que assinou a ATA: 
José Roberto Biroli.
S. J. Rio Preto, 20.12.2022 – Nicanor Batista Júnior – 
Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 05/2022 – 
PROC. nº 100/2022.
Objeto: Execução de serviços de Perfuração e instalação completa 
de quatro poços tubulares profundos nos bairros Solo Sagrado (2) e 
Polo Tecnológico (2) no município de São José do Rio Preto/SP.
Após análise dos documentos e fundamentados nos pareceres do 
Departamento de Sistema de Água e da Coordenadoria Administrativa 
e Contábil, a Comissão de Licitações DECIDIU INABILITAR a 
licitante SILVAGEO FUNDACOES LTDA por ter deixado de atender 
ao requerido no item 3.3.3, alínea A do Edital e INABILITAR a 
licitante GEOZAN LTDA, por ter deixado de atender ao requerido 
no item 3.3.4, alínea B do Edital; DECIDIU também, HABILITAR a 
licitante  SALES & MATTA LTDA EPP por ter atendido a todos os 
itens requeridos no Edital. Não havendo impedimento legal dentro do 
prazo recursal, fica designado o dia 04.01.2023 as 9h00 no mesmo 
local, para a sessão de abertura da proposta comercial. 
S. J. Rio Preto, 20.12.2022 - Alan Sinibaldi Cornachioni – 
Presidente Interino da CL.
EXTRATO DA ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
02/2022 – PROC 107/2022
Objeto: Aquisição de bombas submersas para bombeamento de 
água de poços profundos exploratórios do aquífero Guarani (PTG).
Foram credenciadas as licitantes PSI BOMBAS – COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA e WILO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
IMPORTAÇÃO. A etapa de lances e negociação ficou finalizada, 
com o menor lance apresentado pela licitante WILO INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO, para os itens 2 e 3, no valor total 
de R$ 440.000,00 e R$ 960.000,00, respectivamente, totalizando 
R$ 1.400.000,00. Após análise dos documentos de habilitação pelo 
pregoeiro e representante do Departamento de Sistema de Água 
foi declarada vencedora do processo a licitante WILO INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO para os itens 2 e 3. O item 1 foi 
declarado fracassado em virtude de o valor estar acima do estimado 
no edital. Os representantes das licitantes declinaram do direito de 
recurso. A empresa declarada vencedora fica notificada para que 
no prazo de até 1 (um) dia útil apresente sua proposta comercial 
atualizada conforme ofertado na sessão. 
S.J.R.P., 20.12.2022 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – 
SeMAE.
S.J. Rio Preto, 20.12.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
Processo Administrativo: nº 21/2022 – SEMAS - Dispensa de 
Chamamento Público nº 16/2022.  
Na qualidade de Secretária de Assistência Social, e de acordo com 
o disposto no art. 32 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 
13.204 de 2015, bem como, da Resolução CNAS n.º 21/2016 e no 
âmbito do município de São José do Rio Preto, o art. 35, do Decreto 
17.708 de 2017, apresento os relevantes fundamentos que justifica a 
dispensa de chamamento público para celebração de parceria entre 
esta municipalidade, através da Secretaria de Assistência Social e o 
Instituto Comboniano de São Judas Tadeu, para transferência de 
recursos financeiros, destinado a execução do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes.  
Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados a 
Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para crianças e adolescentes, objetivando ofertar a criança e ao 
adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, de 
acordo seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência 
comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para 
a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco 
pessoal e social.
Processo Administrativo: nº 21/2022 - SEMAS
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração 
Organização da Sociedade Civil - OSC: Instituto Comboniano de 
São Judas Tadeu
CNPJ: 59.978.023/0001-18
Endereço da OSC:  Rua José Bonifácio, 1598 Jardim Roseiral – S. 
J. Rio Preto/SP.
Valor da Parceria: até R$ 3.646.961,40 (três milhões, seiscentos e 
quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta 
centavos), sendo  de até R$ 3.386.192,40 (três milhões, trezentos e 
oitenta e seis mil, cento e noventa e dois reais e quarenta centavos)  
com recurso de origem municipal e de até R$260.769,00  (duzentos 
e sessenta mil, setecentos  sessenta e nove reais) com recurso de 
origem estadual.
Vigência inicial do Termo de Colaboração:  1º de janeiro de 2.023 
a 30 de junho de 2.025.
A escolha do Instituto Comboniano de São Judas Tadeu para a 
execução do serviço de proteção social básica deu-se considerando 
o reconhecimento da sociedade pela sua história e experiência na 
atuação com crianças e adolescentes desde a sua fundação em 28 
de outubro de 1962. Desde 2014 executa serviços para crianças e 
adolescentes em parceria com o município, por meio de convênio, 
atendendo a todas as normativas referentes às orientações técnicas 
do Serviço. Portanto, possui experiência na sua execução, além de 
vínculos estabelecidos com os usuários e a rede local do território 
referenciado ao CRAS Centro. 
A Organização selecionada está devidamente credenciada pela 
política de assistência social, cumprindo os requisitos da Resolução 
21 do CNAS, a seguir: I – ser constituída em conformidade com o 
disposto no artigo 3º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; 
II – estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência 
Social, na forma do artigo 9º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993; III – estar cadastrada no Cadastro Nacional de entidades de 
Assistência Social – CNEAS,  de que trata o inciso XI do art. 19 da 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, na forma estabelecida pelo 
Ministério da Cidadania.   
E ainda, manifestou interesse em executar a parceria apresentando 
toda a documentação requisitada no §1º. do art. 33 do Decreto 
17.708/2017 e alterações, bem como documentos comprobatórios 
de que possui condições de estrutura física, recursos humanos e de 
gestão adequados às exigências específicas destes serviços. 
Além do mais, a formalização da parceria para continuidade da oferta 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para as 
crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos e 11 meses, 
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residentes no município de São José do Rio Preto, representa 
a manutenção dos vínculos entre educadores e adolescentes já 
atendidos.
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 37 
do Decreto Municipal nº 17.708/2017, do art. 32 da Lei Federal n.º 
13.019/2014, e alterações, bem como as disposições específicas da 
Resolução n.º 21 de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional 
de Assistência Social, cujo cumprimento foi devidamente atestado no 
processo administrativo. 
Conforme artigo 32 §2º da Lei 13.019/2014 e art. 37 §2º do Decreto 
Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, e alterações, admite-
se a impugnação à esta justificativa, apresentada no prazo de cinco 
dias a contar de sua publicação.
São José do Rio Preto/SP, 20 de dezembro de 2022. 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS: 31.943- 
Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
Processo Administrativo: nº 22/2022 – SEMAS - Dispensa de 
Chamamento Público nº 17/2022.  
Na qualidade de Secretária de Assistência Social, e de acordo com 
o disposto no art. 32 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 
13.204 de 2015, bem como, da Resolução CNAS n.º 21/2016 e no 
âmbito do município de São José do Rio Preto, o art. 35, do Decreto 
17.708 de 2017, apresento os relevantes fundamentos que justifica 
a dispensa de chamamento público para celebração de parceria 
entre esta municipalidade, através da Secretaria de Assistência 
Social e a Associação Filantrópica Mamãe Idalina – AMAI, para 
transferência de recursos financeiros, destinado a execução do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças 
e adolescentes.  
Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados a 
Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para crianças e adolescentes, objetivando ofertar a criança e ao 
adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, de 
acordo seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência 
comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para 
a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco 
pessoal e social.
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração 
Organização da Sociedade Civil - OSC: Associação Filantrópica 
Mamãe Idalina - AMAI
CNPJ: 03.470.261/0001-63
Endereço da OSC: Rua Azaim Pinto Murta, 136 – Jardim Vitória 
Régia – S. J. Rio Preto/SP.
Valor da Parceria: até R$951.830,00 (novecentos e cinquenta e um 
mil, oitocentos e trinta reais), com recurso de origem municipal.
Vigência inicial do Termo de Colaboração:  1º de janeiro de 2.023 
a 30 de junho de 2.025.
A escolha da AMAI, para execução do serviço de proteção social 
básica, deu-se considerando o reconhecimento da sociedade pela 
sua história e experiência na atuação tendo em vista que desenvolve 
serviços socio comunitários às pessoas carentes visando minimizar 
a situação de vulnerabilidade social, desde a sua fundação em 13 de 
setembro de 1999; Comprovação pela Organização de que possuem 
condições de estrutura física, recursos humanos e de gestão 
adequados às exigências específicas deste Serviço, uma vez que o 
prédio, os equipamentos e móveis são de propriedade da Entidade. 
A organização da sociedade civil realiza o serviço desde 2010 por 
meio de convênio, atendendo a todas as normativas referentes às 
orientações técnicas do Serviço. Portanto, possui experiência na sua 
execução, além de vínculos estabelecidos com os usuários e a rede 
local do território. 
A Organização selecionada está devidamente credenciada pela 
política de assistência social, cumprindo os requisitos da Resolução 
21 do CNAS, a seguir: I – ser constituída em conformidade com o 
disposto no artigo 3º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; 
II – estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência 
Social, na forma do artigo 9º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993; III – estar cadastrada no Cadastro Nacional de entidades de 
Assistência Social – CNEAS,  de que trata o inciso XI do art. 19 da 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, na forma estabelecida pelo 
Ministério da Cidadania.   
E ainda, manifestou interesse em executar a parceria apresentando 
toda a documentação requisitada no §1º. do art. 33 do Decreto 
17.708/2017 e alterações, bem como documentos comprobatórios 
de que possui condições de estrutura física, recursos humanos e de 
gestão adequados às exigências específicas destes serviços. 
Além do mais, a formalização da parceria para continuidade da oferta 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para as 
crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 14 anos e 11 meses, 
residentes no município de São José do Rio Preto, representa 
a manutenção dos vínculos entre educadores e adolescentes já 
atendidos.
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 37 
do Decreto Municipal nº 17.708/2017, do art. 32 da Lei Federal n.º 
13.019/2014, e alterações, bem como as disposições específicas da 
Resolução n.º 21 de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional 
de Assistência Social, cujo cumprimento foi devidamente atestado no 
processo administrativo. 
Conforme artigo 32 §2º da Lei 13.019/2014 e art. 37 §2º do Decreto 
Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, e alterações, admite-
se a impugnação à esta justificativa, apresentada no prazo de cinco 
dias a contar de sua publicação.
São José do Rio Preto/SP, 20 de dezembro de 2022. 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS: 31.943- 
Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
Processo Administrativo: nº 23/2022 – SEMAS - Dispensa de 
Chamamento Público nº 18/2022.  
Na qualidade de Secretária de Assistência Social, e de acordo com 
o disposto no art. 30 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 
13.204 de 2015, bem como, da Resolução CNAS n.º 21/2016 e no 
âmbito do município de São José do Rio Preto, o art. 35, do Decreto 
17.708 de 2017, apresento os relevantes fundamentos que justifica a 
dispensa de chamamento público para celebração de parceria entre 
esta municipalidade, através da Secretaria de Assistência Social 
e o Projeto Educacional Profissionalizante do Adolescente – 
PROEPAD, para transferência de recursos financeiros, destinado a 
execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para crianças e adolescentes.  
Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados a 
Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para crianças e adolescentes, objetivando ofertar a criança e ao 
adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, de 
acordo seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência 
comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para 
a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco 
pessoal e social.
I – DA IDENTIFICAÇÃO
Processo Administrativo: nº 23/2022 - SEMAS
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração 
Organização da Sociedade Civil - OSC: Projeto Educacional 
Profissionalizante do Adolescente – PROEPAD
CNPJ: 04.925.919/0001-47
Endereço da OSC: Rua Manoel Moreno, 1591, Jardim Maria Lúcia – 
São José do Rio Preto/SP.
Valor da Parceria: até R$ 807.618,00 (oitocentos e sete mil e 
seiscentos e dezoito reais).
Vigência inicial do Termo de Colaboração:  1º de janeiro de 2.023 
a 30 de junho de 2.025.
A escolha do Projeto Educacional Profissionalizante do Adolescente – 
PROEPAD para a execução do serviço de proteção social básica deu-
se considerando o reconhecimento da sociedade pela sua história e 
experiência na atuação com crianças e adolescentes desde a sua 

fundação em 19 de fevereiro de 2001; A organização da sociedade 
civil realiza o serviço desde fevereiro de 2001 por meio de convênio, 
atendendo a todas as normativas referentes às orientações técnicas 
do Serviço. Portanto, possui experiência na sua execução, além de 
vínculos estabelecidos com os usuários e a rede local do território 
referenciado ao CRAS Antunes. 
A Organização selecionada está devidamente credenciada pela 
política de assistência social, cumprindo os requisitos da Resolução 
21 do CNAS, a seguir: I – ser constituída em conformidade com o 
disposto no artigo 3º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; 
II – estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência 
Social, na forma do artigo 9º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993; III – estar cadastrada no Cadastro Nacional de entidades de 
Assistência Social – CNEAS,  de que trata o inciso XI do art. 19 da 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, na forma estabelecida pelo 
Ministério da Cidadania.   
E ainda, manifestou interesse em executar a parceria apresentando 
toda a documentação requisitada no §1º. do art. 33 do Decreto 
17.708/2017 e alterações, bem como documentos comprobatórios 
de que possui condições de estrutura física, recursos humanos e de 
gestão adequados às exigências específicas destes serviços. 
Além do mais, a formalização da parceria para continuidade da oferta 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para as 
crianças e adolescentes residentes no município de São José do Rio 
Preto, representa a manutenção dos vínculos entre educadores e 
adolescentes já atendidos.
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 37 
do Decreto Municipal nº 17.708/2017, do art. 32 da Lei Federal n.º 
13.019/2014, e alterações, bem como as disposições específicas da 
Resolução n.º 21 de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional 
de Assistência Social, cujo cumprimento foi devidamente atestado no 
processo administrativo. 
Conforme artigo 32 §2º da Lei 13.019/2014 e art. 37 §2º do Decreto 
Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, e alterações, admite-
se a impugnação à esta justificativa, apresentada no prazo de cinco 
dias a contar de sua publicação.
São José do Rio Preto/SP, 20 de dezembro de 2022. 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS: 31.943- 
Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS
FASE TRANSITÓRIA
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto, em 
parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, informa 
ao público interessado a instalação de FASE TRANSITÓRIA 
de gestão no Conselho Municipal de Políticas Culturais até à 
realização da eleição para a gestão 2023-2024. Compõem esta 
fase as representações atuais da Mesa Diretora, representações 
atuais das Secretarias Municipais e representações atuais dos 
Segmentos Artísticos/Culturais. No momento de publicação da nova 
gestão, eleita por voto direto, esta FASE TRANSITÓRIA encerra-se 
automaticamente.
São José do Rio Preto/SP, 21 de dezembro de 2022.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Benedito Luiz Santinelli - Espolio
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento IPTU Revisto Administrativamente (div 29 ) 
vencimento em 20/09/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “ Não Existe o Número”, na 
data  25/03/2022
São José do Rio Preto, 20 de dezembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Centro Terapeutico Raio de Luz Ltda/Fabio Estival
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária (div 33) 
vencimento em 10/02/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “ Não Existe o Número”, na 
data  25/03/2022
São José do Rio Preto, 20 de dezembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Coot Clinica Odont Tacito Targas/ Alessandra C Tac
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária (div 33) 
vencimento em 27/04/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “ Não Existe o Número”, na 
data  25/03/2022
São José do Rio Preto, 20 de dezembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Elisiario Ferreira Estrella Junior
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento de Auto de Infração Covid (div 459) 
vencimento em 27/10/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
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São José do Rio Preto, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “ Não Existe o Número”, na data  25/03/2022
São José do Rio Preto, 20 de dezembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Emerson Claudino
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Auto de 
Infração Covid (div 458) vencimento em 22/03/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “ Não Existe o Número”, na data  25/03/2022
São José do Rio Preto, 20 de dezembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Flavio Nonato de Freitas
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento Multa da 
Vigilância Sanitária (div 72) vencimento em 09/02/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “ Não Existe o Número”, na data  25/03/2022
São José do Rio Preto, 20 de dezembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Tabata Maria Campos Moraes
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento Multa da 
Vigilancia Sanitaria (div 72) vencimento em 09/02/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “ Não Existe o Número”, na data  25/03/2022
São José do Rio Preto, 20 de dezembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Wanderson Rogerio Martim
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento Auto de Infração 
Covid (div 458) vencimento em 16/03/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “ Não Existe o Número”, na data  25/03/2022
São José do Rio Preto, 20 de dezembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000244748 01147/22 CENTRO ESPECIALIZADO DA PELE 
S/S LTDA

LAUDO DE AVALIAÇÃO 
TÉCNICA Nº 2343

2022000225531 00975/22 DC ODONTOLOGIA LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2346

2022000313291 01846/22 LE SERVIÇOS MEDICOS LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2345

2022000311362 01280/22 LOBÃO MEDICAL CENTER LTDA LAUDO DE AVALIAÇÃO 
TÉCNICA Nº 2348

2022000358486 01698/22
UNIMED SÃO JOSE DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO 

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2341

2022000247872 01067/22 CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2347

PROTOCOLO RAZÃO SOCIAL

2022000246097 MANIFLORA MANIPULAÇÃO E 
COMERCIO DE DROGAS LTDA

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

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO INDEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Coordenadora da Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 21 de dezembro de 2022.
Karina Elias de Souza

TERMO

 -

32

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
ANTONIETA MERCEARIA E CASA DE CARNE LTDA 01945/22 AIF-A-J 000016
CENTRO DE DIAGNOSTICOS GANDOLFI E SOUBHIA LTDA 01944/22 AIF-P-F 000185
CENTRO DE DIAGNOSTICOS GANDOLFI E SOUBHIA LTDA 01943/22 AIF-S-D 000287
F F ARMANI DROGARIA 01941/22 AIF-P-F 000184
MAIZA CARLA DA CONCEIÇÃO ME 01940/22 AIF-S-L 000007
MANIFLORA MANIPULAÇÃO E COMERCIO DE DROGAS LTDA 01938/22 AIF-P-C 000365
MARIA MARGARIDA DA LUZ MARTINS 01939/22 AIF-M-L 000299
PAULA MOREIRA CIABOTTI EIRELI ME 01942/22 AIF-I-E 1278

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

KARINA PERPETUA DE SOUZA 00212/20 AIP-S-F 000210
SARANA TRANSPORTADORA LTDA 01580/20 AIP-P-C 000317

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE PRODUTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
MAIZA CARLA DA CONCEIÇÃO ME 01940/22 AIP-S-L 000003
PAULA MOREIRA CIABOTTI EIRELI ME 01942/22 AIP-I-E 1107

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE 
ESTABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
F F ARMANI DROGARIA 01941/22 AIP-P-F 000206

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENÇÃO DE ATIVIDADE
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

MANIFLORA MANIPULAÇÃO E COMERCIO DE DROGAS LTDA 01938/22 AIP-P-C 000316

EDITAL DE TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

MAIZA CARLA DA CONCEIÇÃO ME 01940/22 TRM-S-L 000003
PAULA MOREIRA CIABOTTI EIRELI ME 01942/22 TRM-I-B 000179

EDITAL DE RECURSOS DE AUTOS DE PENALIDADE PARCIALMENTE DEFERIDOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO

ELEM CRISTINA GURJÃO DE CAMPOS 01658/20 2021000229295 AIP-P-C 000242
F S COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS 
LTDA 01659/20 2021000232305 AIP-P-C 000241

SARANA TRANSPORTADORA LTDA 01580/20 2021000066988 AIP-P-C 000197

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO

CEDRO EMPRESAS E 
TRANSPORTES LTDA 02111/20

3.777,60 (TRÊS MIL, SETECENTOS 
E SETENTA E SETE REAIS E 

SESSENTA CENTAVOS)
NRM-A-L 000238

IRMAOS MUFFATO CIA 
LTDA 02802/20

42.498,00 (QUARENTA E DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E NOVENTA E 

OITO REAIS)
NRM-A-L 000236

SUPERMERCADOS 
KAWAKAMI LTDA 01801/20 12.592,00 (DOZE MIL, QUINHENTOS 

E NOVENTA E DOIS REAIS) NRM-A-L 000237

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

KARINA PERPETUA DE SOUZA 00212/20 AIF-S-H 000044
MARCEL CAMACHO BELLINI DROGARIA ME 00424/19 AIF-P-M 000233
SARANA TRANSPORTADORA LTDA 01580/20 AIF-P-C 000151

São José do Rio Preto, 21 de Dezembro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Ambiental
Fica ciente o Sr. LUIZ MASSANORE NAGAMINE, que foi emitido o Auto de notificação SEM NÚMERO 
“in locu”, referente ao imóvel sito à Rua João Cândido Ferreira nº174, Jardim Nazareth, CEP: 15.055-210, 
São José do Rio Preto – SP. Publica-se a referida Notificação, a fim de aplicação da Lei Municipal n.° 
13.428 de 26/02/2020.
Fica ciente o Sr. LUIZ MASSANORE NAGAMINE, que foi emitido o Auto de notificação N°197/2022, 
referente ao imóvel sito à Rua João Cândido Ferreira nº174, Jardim Nazareth, CEP: 15.055-210, São 
José do Rio Preto - SP. Publica-se a referida Notificação, a fim de aplicação da Lei Municipal n.° 13.428 
de 26/02/2020, uma vez que ocorreu a devolução da missiva, acusando “NÃO PROCURADO”, pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o n.° de registro do objeto do AR: BR 58927754 7 BR.

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
EXTRATO DO 6.ª ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018: que entre si celebram a 
Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego e Associação Riopretense de Educação e Saúde de 
São José do Rio Preto doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, inscrita 
no CNPJ sob n.º 51.858.561/0001-67 com sede na Rua Iriritiba, 1370, Jardim Sonia- 15050-462, em 
São José do Rio Preto - SP, representado neste ato por sua dirigente, Sra. Luciana de Oliveira Monteiro, 
RG nº026.748.447-1 SSP/SP, CPF nº 257.465.578-89, em conformidade com a Lei Federal nº13.019 31 
de julho de 2014, e com Decreto Municipal nº17.708 de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto 
nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 e alterações pelo Decreto n.º 17.800 de 29 de junho de 2017,  
firmados nos autos do processo de chamamento público n.º 002/2017, celebram o aditivo de prorrogação 
do termo 004/2018.
OBJETO: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO POR MEIO 
DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, SEPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE 
PRODUTOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
VALOR DO 6.º ADITIVO: R$ 41.206,08 (Quarenta e Um Mil, Duzentos e Seis Reais e Oito Centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO 6.º ADITIVO:  20 de dezembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA DO 6.º ADITIVO:  20 de dezembro de 2022.
O termo de colaboração em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, está disponível no 
portal da Transparência desse município www.riopreto.sp.gov.br
ADRIANA ROMANO
Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
EXTRATO DO 8.ª ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018: que entre si celebram a 
Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego e Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social 
e Cultura de São José do Rio Preto doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - 
OSC, inscrita no CNPJ sob n.º 45.109.212/0001-40 com sede na Av. Francisco das Chagas Oliveira, 
1175- Chácara Municipal, em São José do Rio Preto - SP, representado neste ato por seu dirigente, 
Nelson Silvestre Pappa, RG nº 3.609.745-7 SSP/SP, CPF nº 195.728.408-00, em conformidade com a 
Lei Federal nº13.019 31 de julho de 2014, e com Decreto Municipal nº17.708 de 07 de fevereiro de 2017, 
alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 e alterações pelo Decreto n.º 17.800 de 29 
de junho de 2017,  firmados nos autos do processo de chamamento público n.º 001/2017, celebram o 
aditivo de valor ao Termo de Colaboração 002/2018:
OBJETO: ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE NA CAPACITAÇÃO, JOVEM APRENDIZES (LEI 
10.097/2000) E ESTAGIÁRIOS (LEI 11.788/2008) PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO 
DE RENDA. 
VALOR DO 8.º ADITIVO: R$151.124,57 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais e 
Cinquenta e Sete Centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO 8.º ADITIVO:  De 20 de dezembro a 31 de dezembro de 2022
DATA DA ASSINATURA DO 8.° ADITIVO: 20 de dezembro de 2022.
O termo de colaboração em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, está disponível no 
portal da Transparência desse município www.riopreto.sp.gov.br
ADRIANA ROMANO
Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego
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Editais

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 
e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem 
imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 29 de Dezembro de 2022 às 11:50 horas. Segundo Leilão: dia 30 de Dezembro 
de 2022 às 11:50 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP e 
pela internet no site: www.biasileiloes.com.br . As demais condições de venda constarão no catálogo que será 
distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 04, da quadra Z3, situado no loteamento denominado 
“JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e 
confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 17; do lado direito de quem da rua olha para 
o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 03 e parte do lote 02; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o 
lote 05; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 25, encerrando uma área superficial total de 
200,00 m²; distante 14,14m da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 150.420 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 64.900,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 242.100,68. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem 
será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 30 de Dezembro de 2022, às 11:50 horas, no mesmo local, pelo maior 
lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, 
dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais 
débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta 
exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as 
despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do 
Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, 
débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. 
A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado 
em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários 
e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por 
divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado 
ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida 
acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza 
por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do 
imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 29/12/2022 às 11h50 2º Leilão: dia 30/12/2022 às 11h50

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1039295-26.2015.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo De Moraes Sabbag, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Renato Guimarães, CPF 217.647.436-87, que Praçashopping Exposições e Participações Ltda 
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1039295-26.2015.8.26.0576 para recebimento de R$-43.645,46 
(set/15) decorrente dos débitos locatícios da loja comercial, LUC nº 47 do piso General do “Praça Shopping”, sito a 
Rua Bernardino de Campos nº 2940, Centro, oriundos do contrato firmado em 15/07/13. Estando o coexecutado em 
lugar ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias pague o débito, tendo sido fixados os honorários advocatícios 
em 10% sobre o valor total do débito (CPC, art. 20, §4.º), os quais, em caso de integral pagamento em referido prazo, 
ficamreduzidos à metade (CPC, art. 652-A, parágrafo único), podendo no prazo de 15 dias opor embargos ou 
reconhecer o crédito e comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 
06 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir após os 20 dias deste edital, ficando 
advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 21 de novembro de 2022. K-20e21/12

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, 
na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e 
artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte (SJRP)”, abaixo 
relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma 
pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, 
no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, 
tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das 
sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando 
eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de 
qualquer comunicação futura. 
 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
DANIEL FARIAS ROCHA 66.908.004-4 003.757.890-14 32 12 

WAGNER GOMES ANDRADE  19564750 018.980.536-69 27 06 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.749.878/0001-03, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, 
Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETLIFE I e II, 
MIRASSOL”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial 
promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não 
sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida 
originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação 
ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado 
entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 
 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA 219932918 070.650.558-17 24 07 

DARA GOMES 562802988 237.314.548-07 15 28 
DARA GOMES 562802988 237.314.548-07 15 29 

BIANCA ESTEVO 524836991 006.313.099-85 02 12 
PEDRO CRUZ COSTA 238744048 775.044.299-53 13 06 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETJARDIM SCHMITT LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 31.762.872/0001-10, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, 
Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a lei nº 6.766/79 e artigo 62, 
da Lei 13.097/2015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os Promissários Compradores 
dos lotes localizados no Empreendimento “SETJARDIM ( ENG.SCHMITT)”, abaixo 
relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma 
pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, 
no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, 
tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das 
sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando 
eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de 
qualquer comunicação futura. 
 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
BRUNO DO NASCIMENTO DE 

SOUSA GUEDES 57042851 463.113.028-88 05 04 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

Proclamas 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Oficial 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. MANOEL MACHADO DA SILVA e HOZANA FERREIRA 
DOS SANTOS, sendo ELE filho de SANTIAGO JOÃO DA 
SILVA e de MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA e 
ELA filha de JOÃO MARTINS DOS SANTOS e de DEUS-
DETE FERREIRA SANTOS;

2. JANDERSON GABRIEL LIMEIRA FERNANDES SAN-
GALETTI e LETÍCIA ZANINI FARIAS, sendo ELE filho de 
JANSON LIMEIRA FERNANDES e de LUCIA APARECIDA 
SANGALETTI FERNANDES e ELA filha de LUCIANO RO-
GÉRIO FARIAS e de MARCIELI ZANINI FARIAS;

3. EDUARDO VASQUEZ DE SOUZA e NATÁLIA ANGÉLICA 
DA SILVA PRIETO, sendo ELE filho de JOSÉ DE SOUZA 
SOBRINHO e de ROSEMEIRE VASQUEZ DE ARAUJO e 
ELA filha de LUIZ DONIZETTE PRIETO e de REGINA CE-
LIA DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 20/12/2022

            Câmara Municipal de Bady Bassitt 
               Rua Camilo de Moraes, 426 - CEP:15115-000–Fone/Fax (17)3258-1200 / 3258-1954 / 3258-1807 

                    C N P J :   5 1 . 8 5 7  8 7 8 / 0 0 0 1 – 8 9      -       B a d y   B a s s i t t    –   SP 
                                                 e-mail:  camarabady@terra.com.br       -       site:     www.camarabadybassitt.sp.gov.br 
 

 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 002/2022 

 

 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o 
disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores;  

 

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima, em face do parecer exarado 
e ADJUDICO seu objeto em favor da licitante LUCAS BORGHI, nome fantasia DR. AR, 
com sede no Município de Bady Bassitt, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim de 
Moraes, 374, Jd. Bandeirantes, CEP 15115-000, inscrita no CNPJ sob o nº 
21.745.421/0001-11, que, após habilitada, apresentou proposta com menor preço para 
a aquisição dos seguintes itens: aquisição de notebook (13), monitor (8), servidor (1), 
multifuncional com toners de reposição (1), nobreak (4), roteador wi-fi (1), 
fragmentadora de papel (2), filtro de linha (16) e pasta/maleta para notebook (14); 
conforme as especificações do Edital e Termo de Referência. 

 

Pelo presente, notifico a empresa vencedora para a assinatura do contrato. 

 

Câmara Municipal de Bady Bassitt/SP, 20 de dezembro de 2022. 

 

Paulo César Pereira 
Presidente 

Câmara Municipal de 
Bady Bassitt

OBA Festival 2023 divulga line-up 
completo dos quatro dias de evento

CARNAVAL

Atrações como Ivete San-
galo, Thiaguinho, Alok, Gust-
tavo Lima e muito mais irão 
se apresentar no festival que 
será realizado de 18 a 21 de 
fevereiro

Um dos mais aguardados 
eventos da região, o OBA 
Festival acaba de anunciar o 
line-up completo da edição 
2023 com todas as atrações e 
temas do evento que será rea-
lizado de 18 a 21 de fevereiro, 
em Rio Preto.

Para iniciar a programa-
ção, no dia 18, o OBA será co-
mandado por Gustavo Lima, 
Pedro Sampaio, banda Menos 
é Mais e A Zorra. No dia 19 se 
apresentam Dennis DJ, Banda 
Eva, Batom na Cueca e Gusta-
vo Mioto. Na segunda-feira, 
20, Zé Neto & Cristiano, Alok 
e Tomate fazem suas apre-
sentações. E para encerrar na 
terça-feira de Carnaval, Ivete 
Sangalo e Thiaguinho serão as 
atrações. Vale ressaltar que a 
sequência das apresentações 
em cada dia será anunciada 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

mais próximo ao evento.
Como já é tradição, cada dia 

do evento terá ainda um tema 
especial. No primeiro, 18, será 
“Fantasia”; no domingo será 
“Pijama”; na segunda-feira, 
20, “Neon”, e para finalizar, o 
tema da terça-feira, dia 21, será 
“Abadá”. Assim como nos anos 
anteriores, os temas ajudam 
o público a fazer um espe-
táculo à parte, uma vez que 
todos entram na brincadeira 
e transformam o Mundo OBA 

em um verdadeiro universo de 
fantasia e diversão.

O OBA Festival será reali-
zado entre os dias 18 e 21 de 
fevereiro, no Recinto de Expo-
sições de Rio Preto, que duran-
te os quatro dias de festa será 
transformado no já conhecido 
e cobiçado “Mundo OBA”, uma 
área de mais de 50 mil m² divi-
dida em diversas ambientações 
(todas open bar) recheadas de 
atrações, totalizando 48 horas 
de diversão.

Confira o line-up completo 
do OBA Festival 2023 (a ordem 
das apresentações em cada dia 
será anunciada mais próximo 
ao evento):

Sábado (18 de feverei-
ro) - Tema Fantasia

Menos é Mais
Gusttavo Lima
Pedro Sampaio
A Zorra

Domingo (19 de feverei-
ro) - Tema Pijama

Dennis
Gustavo Mioto
Banda Eva
Batom de Cueca

Segunda-feira (20 de 
fevereiro) - Tema Neon

Alok
Tomate
Zé Neto & Cristiano

Terça-Feira (21 de feve-
reiro) - Tema Abadá

Thiaguinho
Ivete Sangalo
Para mais informações so-

bre atrações e convites, basta 
acessar www.obafestival.com.
br.

MIRANDO 2023

Mirassol fecha com 
goleiro Arthur, 12º reforço

O Mirassol anunciou o seu 
12º reforço para a temporada 
de 2023. Dessa vez, o contra-
tado é o goleiro Arthur, de 25 
anos. O arqueiro foi revelado 
nas categorias de base do 
Coritiba e defendeu a o CRB 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro.

Além de Arthur, o Leão já 
contratou o goleiro César, os la-
terais Guilherme Biro e Arnal-
do, os zagueiros Reniê e Éver-
ton Alemão, os meio-campistas 
Danielzinho, Luan, Gabriel, Zé 
Mateus e Junlong Xiao (ainda 
oficializado pelo clube, mas já 
teve o contrato publicado no 
Boletim Informativo Diário da 
CBF) e o atacante Zé Roberto.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Além disso, o Mirassol 
renovou os contratos com o 
meia Camilo, o goleiro Darley 
e o técnico Ricardo Catalá. O 
Leão segue treinando para a 
estreia no Campeonato Paulis-
ta no dia 15 de janeiro contra 
o Santos na Vila Belmiro. A 
equipe da região está no Gru-
po B com São Paulo, Guarani 
e Água Santa.

Divulgação

Divulgação

GERAL


