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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

1º Termo Aditivo
Dispensa de licitação 16/19; Contrato nº DIL/0020/19
Contratada: João Gustavo de Oliveira Cury
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SME – Sueli P. A. Costa.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo
Pregão eletrônico 30/18; Contrato nº PRE/0093/18
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMMAU – Katia R. P. Casemiro.
EXTRATO 
5º Termo Aditivo
Tomada de Preços 15/19; Contrato nº TOP/0024/19
Contratada: Grall Engenharia e Construção Ltda ME
Nos termos do art. 57, II, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca prorroga-
do por mais 45 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMS 
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 60/19; Contrato nº PRE/0217/19
Contratada: RT – Serviços de Enfermagem LTDA
Nos termos do Interno n°331/2020-SME e tendo em vista o 
disposto no art. 78, XIV da Lei 8.666/93, fi ca suspenso pelo 
prazo de 60 dias, contados de 01/05/2020 o contrato supra-
mencionado. SME. Sueli P. A. Costa
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020
ATA Nº 0403/20
CONTRATADA: MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padro-
nizados na REMUME - Valor Unitário – Item 31 – R$16,090 
- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
REVOGAÇÃO

TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 174/2020 Processo: 
11670/2020
Objeto: Aquisição de mobiliário para reestruturação da coor-
denadoria fi scal. Procuradoria Geral do Município.
REVOGO a licitação para readequação da solicitação de 
compras ás reais necessidades da Administração. Adilson 
Vedroni- Procurador Geral do Município
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
58/2020 – PROCESSO Nº 1605/2020 
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de 
pintura com fornecimento de materiais e mão de obra em 
Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 09/06/2020 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
119/2020 – PROCESSO Nº 11.328/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras 
retangulares em função da pandemia do vírus COVID-19. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
09/06/2020 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
137/2020 – PROCESSO Nº 11447/2020 
Objeto: registro de preços de máscara respiratória purifi -
cadora de ar (n95) para combate ao covid-19. Secretaria 
Municipal de Saúde.. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 09/06/2020 às 
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa 
Pedroso Fernandes - Pregoeira.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 197/2020 - 
PROCESSO n.º 11.839/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de compressa 
de gaze e frasco coletor. Secretaria Municipal de Saúde. 
Informamos que em virtude do DECRETO MUNICIPAL n. 
18.614/2020 de 03/jun/2020, fi ca redesignada a data para o 
processamento do pregão para o dia 16/06/2020 às 08:30 
hs e abertura a partir das 08h32min  no site www.riopreto.

sp.gov.br- "PORTAL DE COMPRAS".
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 167/2020 - 
PROCESSO n.º 11.651/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de 
higiene e EPIs para utilização nas Unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Informamos que em virtude 
do DECRETO MUNICIPAL n. 18.614/2020 de 03/jun/2020, 
fi ca redesignada a data para o processamento do pregão 
para o dia 16/06/2020 às 14:00 hs e abertura a partir das 
14:02 hs  no site www.riopreto.sp.gov.br- "PORTAL DE COM-
PRAS".
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 185/2020 - 
PROCESSO n.º 11.756/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
manipulados padronizados na REMUME. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Informamos que em virtude do DECRETO 
MUNICIPAL n. 18.614/2020 de 03/jun/2020, fi ca redesig-
nada a data para o processamento do pregão para o dia 
17/06/2020 às 14:00 hs e abertura a partir das 14:02 hs  no 
site www.riopreto.sp.gov.br- "PORTAL DE COMPRAS".
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 190/2020 - 
PROCESSO n.º 11.766/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de cartuchos e 
toners de impressoras a serem utilizados pelas diversas 
Secretariais e Órgãos da Administração direta do município. 
Secretaria Municipal de Administração. Informamos que em 
virtude do DECRETO MUNICIPAL n. 18.614/2020 de 03/
jun/2020, fi ca redesignada a data para o processamento do 
pregão para o dia 19/06/2020 às 14:00 hs e abertura a partir 
das 14:02 hs  no site www.riopreto.sp.gov.br- "PORTAL DE 
COMPRAS".
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 94/2020 – Processo n.º 
11.048/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais gráfi -
cos. Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão pública reali-
zada on-line com início dia 05/05/2020, sendo adjudicado os 
itens às empresas declaradas vencedoras: C A DE O NEVES 
ME: Itens 1, 4 e 12; CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE-
LI EPP: Itens 3, 17 e 18; CGF DA SILVA ME: Item 5; GRÁ-
FICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI ME: Itens 6, 7, 9, 
11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 24; J A JERÔNIMO 
ME: Item 10; JOSÉ DOMINGOS GIMENES ME: Item 2. O 
item 8 foi fracassado. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albeneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 135/2020 – Processo n.º 
11.375/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de poltronas 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão pública 
realizada on-line com início dia 15/05/2020, sendo adjudi-
cado os itens à empresa declarada vencedora: CIRURGICA 
OURO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 
EIRELI Item 1 e 2. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albeneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 30/2020 – Processo n.º 
1276/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
postos de serviços de telefonistas, telefonistas auxiliares de 
redução médica – TARMS e rádio operadores. Secretaria 
Municipal de Saúde.  Sessão pública realizada on-line com 
início dia 11/02/2020, sendo adjudicado os itens à empresa 
declarada vencedora: L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO 
DE MÃO DE OBRA EIRELI: Itens 1 e 2. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albeneze Borim - Secretário 

Municipal de Saúde.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
modalidade: pregão eletrônico 171/2020 processo: 
11667/2020
objeto: registro de preços para aquisição de mobiliários hos-
pitalares. secretaria municipal de saúde.
impugnante: ANDREIA LORENZI ME 
Fica indeferida a impugnação interposta pela empresa, 
mantendo os termos atuais do edital. Mariana C Pedroso 
Fernandes- pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 170/2020, PROCESSO 11.666/2020, objetivando 
a aquisição de ventilador pulmonar Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
23/06/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 196/2020, PROCESSO 11.814/2020, objetivando a 
aquisição de veículo (ônibus) para a rede de serviços do sis-
tema único da assistência social. Secretaria Municipal de As-
sistência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 23/06/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 193/2020, PROCESSO 11.817/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais de manuten-
ção (pregos, parafusos e outros) para atender as demandas 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/06/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, 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 ELETRÔ-
NICO n° 203/2020, PROCESSO 11.861/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de ferramentas diversas. 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/06/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, 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 ELETRÔ-
NICO n° 206/2020, PROCESSO 11.893/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais hospitalares. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 23/06/2020, às 14:00h. e abertura a 
partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 179/2020 - 
PROCESSO n.º 11.729/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
preventivo e corretivo com fornecimento de peças e com-
ponentes para manutenção em geradores das unidades de 
saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Informamos que em 
virtude do DECRETO MUNICIPAL n. 18.614/2020 de 03/
jun/2020, fi ca redesignada a data para o processamento do 
pregão para o dia 18/06/2020 às 08:30 hs e abertura a partir 
das 08h32min  no site www.riopreto.sp.gov.br- "PORTAL DE 
COMPRAS".
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 147/2020 – Processo 
11.473/2020
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de 
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postos de trabalho terceirizados de limpeza, asseio e con-
servação predial. Secretaria Municipal de Educação. Sessão 
pública realizada on line com início dia 22/05/2020, sendo 
declarada vencedora a empresa WWS SERVICES PRES-
TADORA DE SERVIÇOS LTDA. Houve manifestação de 
intenção de recurso pelas empresas ESPECIALY TERCEIRI-
ZAÇÃO EIRELI, PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADOS EIRELI, GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
EIRELI, MAG PR ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA, AR-
COLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, ALT TEC SERVICOS 
TÉCNICOS EM GERAL LTDA e QUALITECH TERCEIRIZA-
ÇÃO EIRELI EPP. Foram apresentadas as razões recursais 
pela empresa MAG PR ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA. 
A empresa recorrida apresentou as contra razões. A prego-
eira manteve a decisão prolatada na sessão do Pregão. O 
processo foi encaminhado a Sra. Secretária Municipal de 
Educação que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando 
provimento ao recurso. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
ADJUDICO o pregão à empresa WWS SERVICES PRES-
TADORA DE SERVIÇOS LTDA conforme proposta declara-
da vencedora e HOMOLOGO este procedimento licitatório 
por não vislumbrar qualquer irregularidade. Sueli Petronilia 
Amâncio Costa. - Secretária Municipal de Educação. O intei-
ro teor encontra-se a disposição dos interessados no Portal 
de Compras e nos autos do processo.

DECRETO Nº 18.615
DE 5 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre as limitações com gasto de pessoal impostas 
pela Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, e dá 
outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Federal 
nº 173, de 27 de maio de 2020, que impôs limitações ao gas-
to com pessoal até 31 de dezembro de 2021, abrangendo, 
inclusive, os municípios;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da 
matéria no âmbito da Administração Direta e Indireta;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam vedadas, entre os dias 27 de maio de 2020 a 
31 de dezembro de 2021:
I - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, re-
ajuste ou adequação de remuneração, bem como a criação 
ou majoração de qualquer vantagem ou benefício pecuniário, 
inclusive indenizatório, salvo se o ato de concessão decorrer 
de decisão judicial transitada em julgado ou determinação 
legal anterior à vigência da Lei Complementar 173, de 2020.
II – a admissão ou contratação de pessoal, salvo reposi-
ção autorizada nos termos do inciso IV do artigo 8º da Lei 
Complementar Federal 173/20, de cargos de chefi a, direção 
e assessoramento que não implique aumento de despesa, 
bem como as reposições decorrentes da vacância de cargos 
efetivos e as contratações de que trata o inciso IX do “caput” 
do artigo 37 da Constituição Federal, autorizada a realização 
de concurso público nas hipóteses permitidas pela referida 
lei;
III – a contagem deste tempo como de período aquisitivo ne-
cessário para a concessão de qualquer adicional por tempo 
de serviço, tais como quinquênio, adicional de magistério, 
progressão horizontal e por nível, promoção, sexta-parte, e 
licença-prêmio, assegurado o cômputo para os demais fi ns, 
como para a aposentadoria.
Parágrafo único: A lei diretrizes orçamentárias e a lei orça-
mentária anual poderão conter dispositivos e autorizações 
que versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde 
que seus efeitos somente sejam implementados após o fi m 
do prazo, sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade. 
Art. 2º. A vedação contida no inciso II, do art. 1º, não obsta 
os procedimentos tendentes à lotação, à relotação, à realo-
cação ou ao remanejamento, em sua vacância, de cargos 
efetivos já criados, mediante destinação à unidade diversa, 
visando ao atendimento das necessidades do serviço e à 
melhor distribuição de pessoal e desde que não implique 
aumento de despesa e não viole as vedações da legislação 
eleitoral.
Art. 3º. Ficam suspensos os prazos de validades dos con-
cursos públicos já homologados, por determinação do artigo 
10 da Lei Federal nº 173/2020, publicada em 28 de maio de 
2020 (Programa Federativo de Enfrentamento ao “Corona-
vírus” SARS-CoV-2 - Covid-19), bem como os concursos 
em andamento não homologados, suspensos pelo Decreto 
Municipal 18.590 de 17 de abril de 2020, enquanto vigente o 
estado de calamidade pública municipal.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de junho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MARIA INÊS TELLES NOGUEIRA DOBBERT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM EXERCÍ-
CIO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ABERTURA DAS PROPOS-
TAS COMERCIAIS 
TOMADA DE PREÇOS nº 03/2020 – PROC. nº 23/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de 
Esgotos Sanitários na Av. Dr. Ernani Pires margem direita do 
Córrego Piedade, no Município de São José do Rio Preto, 
conforme descrito no Anexo 1 do Edital.
Foram abertas as propostas das licitantes habilitadas 
a permanecerem no certame ESCOAR ENGENHARIA 
LTDA – EPP, CAVALARI ENGENHARIA TOPOGRAFIA E 

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A ASSOCIA-
ÇÃO LAR DE MENORES - ALARME
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ESPÉCIE/TIPO: 
PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL; COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/
GASOLINA; MARCA/MODELO: RENAULT/KWID; ANO FA-
BRICAÇÃO: 2019; ANO MODELO: 2020; CAP/POT/CIL: 5L; 
CATEGORIA: OFICIAL; COR PREDOMINANTE: BRANCA; 
CHASSI: 93YRBB001LJ237706; PLACA: ECU 4400; PM: 
1289, PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDADA A POSSIBILI-
DADE DE EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU NOVA CESSÃO, 
MESMO QUE A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA DE REVO-
GAÇÃO.
PRAZO: VALIDO POR PRAZO INDETERMINADO. 
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
DATA DA ASSINATURA: 04 DE JUNHO DE 2020.

COMERCIO LTDA, NOVAES ENGENHARIA E CONSTRU-
COES LTDA-EPP, RW ENGENHARIA E CONSULTORIA 
S/S LTDA, EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, AYSA 
PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA, THESIS ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, FERREIRA COSTA 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, TCA SOLUÇÕES 
E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – EPP, KADIMA 
ENGENHARIA LTDA EPP, PLANOS ENGENHARIA LTDA 
e RESTELO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. 
A licitante ESCOAR apresentou proposta com valor de R$ 
136.400,00; a licitante CAVALARI apresentou proposta com 
valor de R$ 105.000,00; a licitante NOVAES apresentou pro-
posta com valor de R$ 125.397,84; a licitante RW apresentou 
proposta com valor de R$ 98.000,00; a licitante EME apre-
sentou proposta com valor de R$ 80.000,00; a licitante AYSA 
apresentou proposta com valor de R$ 110.000,00; a licitante 
THESIS apresentou proposta com valor de R$ 142.186,09; 
a licitante FERREIRA apresentou proposta com valor de R$ 
105.750,00; a licitante TCA apresentou proposta com valor 
de R$ 75.500,00; a licitante KADIMA apresentou proposta 
com valor de R$ 128.400,00; a licitante PLANOS apresentou 
proposta com valor de R$ 77.127,23; a licitante RESTELO 
apresentou proposta com valor de R$ 74.008,42. A sessão 
foi encerrada para que as propostas sejam analisadas pela 
gerência gestora do processo. S.J.R.Preto, 05.06.2020 Sonia 
Maria Franco da Silva Gomes – Presidente da CL 
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
15/2020 – PROCESSO SICOM 374/2020
Objeto: Aquisição de lâmpadas e refl etores de LED para 
utilização nas unidades do SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 29.05.2020 com 
continuação no dia 04.06.2020, sendo adjudicado o objeto às 
vencedoras LUCAS NOVAES FRANCISCO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS ME para o item 2 e SERRALED COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI 
para o item 1. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
15/2020 – PROCESSO SICOM 374/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 04.06.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DECISÃO FINAL
Processo Administrativo nº 12/2020: Inexecução Total do 
Contrato - Pedido nº 117/2020.
Processo de Compra Direta nº 371/2020 - Notas de Empe-
nho nº 422/2020.
Vistos, A empresa SERDAL ATACADO DE PAPELARIA 
LTDA, após ter sido formalmente notifi cada da decisão 
administrativa que determinou a RESCISÃO do Processo 
de Compra Direta nº 371/2020 – Pedido nº 117/2020 – Nota 
de Empenho nº 422/2020, a MULTA de 20% sobre o valor 
atualizado do Processo de Compra Direta em comento, 
corresponde ao valor de R$ 51,42 (cinquenta e um reais e 
quarenta e dois centavos) e a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
de Participar e de CONTRATAR com o SeMAE pelo pra-
zo de 02 (dois) anos, deixou escoar in albis o prazo para 
a interposição do recurso cabível. Assim, tendo em vista o 
trânsito em julgado da decisão administrativa, DETERMINO 
que sejam adotadas as medidas necessárias a fi m de que a 
empresa seja INTIMADA para que efetue o pagamento da 
multa aplicada, sob pena de inscrição do débito em dívida 
ativa e posterior ajuizamento da ação judicial cabível. Ante o 
exposto, observadas as medidas supracitadas, DETERMINO 
o ARQUIVAMENTO do processo administrativo instaurado 
nos autos da Compra Direta nº 371/2020. NOTIFIQUE-SE, 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. Nicanor Batista Júnior Supe-
rintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 05.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A ASSOCIA-
ÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO DEOCLECIANO.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL, CONS-
TITUÍDO DE 01 PAR DE CAIXAS ACÚSTICAS (PATRI-
MÔNIOS: 234194 E 234195); 01 PAR DE CAIXAS MONI-
TORES (PATRIMÔNIOS: 244626 E 244627); 01 PAR DE 
CAIXAS SUBGRAVES (PATRIMÔNIOS: 244631 E 244632); 
02 TROMPETES (PATRIMÔNIOS: 244628 E 244629); 01 
CUBO PARA GUITARRA (PATRIMÔNIO: 244630); 02 TRI-
PÉS PARA CAIXAS ACÚSTICAS (PATRIMÔNIOS: 245229 
E 245230), PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDADO A 
POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU NOVA 
CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA 
DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: VÁLIDO POR PRAZO INDETERMINADO. 
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA:  20 DE FEVEREIRO DE 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO

E NEGÓCIOS DE TURISMO
PORTARIA SEMDEC - Nº 06/2020 DE 5 de JUNHO DE 2020
Dispõe, em caráter excepcional, sobre o exercício do comér-
cio ambulante no Shopping Prefeito Antônio Figueiredo de 
Oliveira – Shopping HB.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO, no uso de suas 
atribuições legais e: 
Considerando a necessidade de adoção de medidas de pre-
venção e enfrentamento do SARS-COV-2, agente causador 
da COVID-19; 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Públi-
ca, conforme Decreto Municipal n.º 18,559, de 20 de março 
de 2020 e suas alterações; 
Considerando a necessidade de adequação do trabalho 
ambulante ao contexto de combate à pandemia; 
Considerando o Regimento Interno do Shopping Prefeito 
Antônio Figueiredo de Oliveira – Shopping HB e
Considerando a edição dos Decretos Municipais nn.º 18.611, 
de 29 de maio de 2020 e 18.612, de 03 de junho de 2020, e 
Deliberação n.º 02/2020 do Comitê Gestor de Enfrentamento 
ao Coronavírus.

RESOLVE:
Art. 1º.  A partir do dia 08 de junho de 2020, o horário de 
funcionamento do Shopping Prefeito Antônio Figueiredo de 
Oliveira – Shopping HB – terá início às 09 (nove) horas e 
término às 13 (treze) horas.
Art. 2º. Os permissionários do Shopping HB, seus prepostos 
ou funcionários, deverão limitar todas as suas atividades ou 
ocupações ao interior do respectivo box, fi cando terminante-
mente proibido realizar refeições, reuniões ou aglomerações 
de qualquer natureza em área externa às suas lojas, utilizan-
do a área comum, bancos ou qualquer outro local impróprio 
ao ato. 
§ 1º. – Fica terminantemente proibida a utilização de mesas 
e cadeiras para consumo no local.
Art. 3º. Fica terminantemente proibida a prática de captação 
de clientes na área externa de suas lojas, bem como nos 
passeios públicos e adjacências do Shopping HB.
Art. 4º. Os permissionários, seus prepostos e funcionários, 
deverão conservar limpas e desobstruídas as áreas comuns 
e de circulação, inclusive as vizinhas a sua loja, sendo proi-
bida qualquer prática ou atividade que provoque o acúmulo 
exagerado de pessoas ou tumulto, seja nos corredores, 
áreas de acesso ou qualquer parte do Shopping HB.
Art. 5º. Os permissionários, seus prepostos e funcionários, 
não poderão utilizar e nem permitir que se utilize as áreas 
comuns para colocar mercadorias, estandes, quiosques, 
balões, extensões, bancas, tablados, palcos, mobílias ou 
exercer qualquer outro tipo de ocupação, mesmo que provi-
sórias ou precárias, seja a título comercial ou propagandís-
tico, decorativo ou qualquer outro, salvo se com autorização 
prévia da Administração.
Parágrafo Único:  Sempre que possível, o contato direto do 
cliente/consumidor com os produtos e mercadorias à venda 
deve ser evitado, de modo que não haja o contato de várias 
pessoas com o mesmo objeto.  Não sendo possível evitar o 
contato, o objeto deverá ser imediatamente higienizado após 
a manipulação
Art. 6º. A partir do dia 08 de junho de 2020, todos os boxes 
em atividade no Shopping HB deverão:
I – fornecer álcool em gel para uso de permissionários, auxi-
liares e clientes.
II – manter a utilização de máscaras de proteção por permis-
sionários, auxiliares e clientes.
III – manter em rigoroso estado de limpeza todas as superfí-
cies de toque, tais como vitrines, balcões e utensílios utiliza-
dos.
IV – manter o controle de distanciamento entre clientes, evi-
tando a formação de fi las.
Art. 7º. O acesso de clientes/consumidores ao interior do 
Shopping HB será realizado através de um único portão de 
entrada e saída.
§ 1º. Todos os permissionários, auxiliares e clientes terão a 
temperatura aferida diariamente através de termômetro sem 
contato e deverá ser proibido o acesso de clientes, funcioná-
rios e colaboradores com sintomas gripais às dependências 
do Shopping HB.
§ 2º. O controle de acesso de clientes não poderá exceder, 
em nenhuma hipótese, a 20% da capacidade de atendimento 
do Shopping HB e deverá ser realizado por meio de senhas 
numeradas, que serão ser entregues aos clientes no momen-
to da entrada e devolvidas na saída, permitindo, a qualquer 
tempo, o controle de fl uxo por agentes de fi scalização.
§ 3º.  Deverá ser mantido o distanciamento entre clientes, 
evitando a formação de fi las e aglomerações, por meio de 
demarcação em piso ou outro sistema efi caz, nos termos do 
Decreto Municipal n.º 18.612/2020

Art. 8º. O descumprimento às normas contidas na presente 
Portaria sujeitará o infrator às penalidades legais.
Art. 9º. O cumprimento das determinações contidas nesta 
Portaria deve ser feito cumulativamente a todas as outras 
normas em vigência, aplicáveis ao comércio ambulante, bem 
as futuras, que vierem a ser editadas, sendo obrigação do 
trabalhador ambulante manter-se atualizado e ciente das 
medidas adotadas em face do enfrentamento à pandemia de 
SARS-COV-2.
Art. 10.  Esta portaria entra em vigor na data de sua Publica-
ção.
JORGE LUÍS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO
E NEGÓCIOS DE TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- José Jorge Cury Junior, Carlos Abib Cury e Outros -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento IPTU Revisado Judicial-
mente (div 034), exercícios 2007 a 2013, vencimento em 
16/03/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 01/06/2020.

São José do Rio Preto, 5 de junho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
06 de junho de 2020

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5481/2020 

                  Fica notifi cada, Aimorés Construtora Eirelli M.E., 
compromissária do imóvel sito à Rua Edson Nores Lui, nº 
277, quadra 24, lote 10, Residencial Gaivota II, que em 
virtude de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo  nº 
5481, datada em 02/04/2020, assinada pelo fi scal  Sérgio 
Coelho Lourencin, tratando de construção de acréscimo no 
recuo lateral, alinhamento da rua, em fase de cobertura, em 
desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto 
aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 
5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi 
devolvido  pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 
81006923 4  BR acusando “não procurado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 05 de junho, 2020.
Sérgio Coelho Lourencin 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5722//2020

 
                  Fica notifi cada, Igreja do Evangelho Quadran-
gular, proprietária do imóvel sito à Rua Armando Sales de 
Oliveira, nº 183, quadra 06, lotes G-H/P, Vila Ercilia, que em 
virtude de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo  nº 
5722, datada em 16/03/2020, assinada pelo fi scal  Rodrigo 
André Morsillo, tratando de estrutura metálica sobre passeio 
público, em desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/
ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 
5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, 
sendo que foi devolvido  pela Empresa de Correios e Telé-
grafos o AR JU 81006901 3  BR acusando “não procurado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 05 de junho, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 16

DE 05 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a prorrogação de licenças de funcionamento e 
a forma de solicitação das licenças iniciais através de e-mail 
vigilanciasanitaria@riopreto.sp.gov.br , devido a situação de 
emergência em saúde publica (pandemia – COVID-19), no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de São José do 
Rio Preto.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020;
Considerando a portaria 356 de 11 de março de 2020 que 
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).
Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que declarou emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 
da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Portaria Interministerial MS nº 05, de 
17 de março de 2020, dispõe sobre a compulsoriedade das 
medidas de emergência de saúde;
Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de feverei-
ro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento 
de emergência de Saúde Pública, no seu art. 3º, al. "d", 
permite a adoção de medidas profi láticas para o combate ao 
Coronavírus (COVID-19);
Considerando que o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, em seu art. 3º,§ 7º, assegura, na execução 
das atividades essenciais, devem ser adotadas as cautelas 
para redução da transmissibilidade da Covid-19; 
Considerando que o Decreto Municipal nº 18.554, de 16 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao 
enfrentamento do coronavírus, em seu art. 12, autorizou o 
Secretário Municipal de Saúde a adoção das medidas ne-
cessárias para evitar a propagação do vírus COVID-19;
Considerando, que foi decretado em São José do Rio Preto, 
através do Decreto Municipal nº 18.571, de 24 de março de 
2020, estado de calamidade pública, decorrente da pan-
demia do Coronavírus (COVID-19), exigindo esforço con-
junto para a identifi cação da etiologia dessas ocorrências 
e emprego de medidas proporcionais e restritas para o seu 
enfrentamento;
Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São 
Paulo, do Decreto nº 64.881 de 22/03/2020, que decreta 
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pande-
mia do COVD-19 (novo Coranavirus);
Considerando o Decreto Municipal nº 18.571 de 24/03/2020 
e nº 18.586 de 15/04/2020, que reconhece estado de calami-
dade publica no Município de São Jose do Rio Preto;
Considerando a Portaria CVS 11 de 01/06/2020, que pos-
terga o prazo para renovação de licenciamento sanitário 
dos estabelecimentos de interesse da saúde e das fontes 
de radiação ionizante, de que trata a Portaria CVS 03 de 
23/03/2020;
DETERMINA:
Art. 1º - As licenças de Funcionamento que vencem a partir 
de 31/05/2020, passam a vigorar por mais 180 dias, a contar 

da data de seu vencimento;
Art. 2º - Para os serviços essenciais, cuja licença é impres-
cindível para seu funcionamento, com a fi nalidade de cre-
denciamentos, convênios, licitações, repasses governamen-
tais, entre outros, a licença inicial deverá ser requerida via 
e-mail, vigilânciasanitaria@riopreto.sp.gov.br, com todos os 
documentos pertinentes ao CNAE requerido, conforme CVS 
01/2019.
Ar. 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação, com 
efeito retroativo a 31/05/2020, permanecendo inalteradas as 
demais disposições da Portaria CVS 01/2019.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 17

DE 05 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre rodizio e teletrabalho nos setores administrati-
vos da Secretaria Municipal de Saúde frente as atualizações 
das demandas e ações em medidas de prevenção e enfren-
tamento a pandemia do coronavírus (COVID-19) , devido 
a situação de emergência em saúde publica (pandemia – 
COVID-19), no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de 
São José do Rio Preto.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020;
Considerando a portaria 356 de 11 de março de 2020 que 
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).
Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que declarou emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Portaria Interministerial MS nº 05, de 
17 de março de 2020, dispõe sobre a compulsoriedade das 
medidas de emergência de saúde;
Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de feverei-
ro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento 
de emergência de Saúde Pública, no seu art. 3º, al. "d", 
permite a adoção de medidas profi láticas para o combate ao 
Coronavírus (COVID-19);
Considerando que o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, em seu art. 3º,§ 7º, assegura, na execução 
das atividades essenciais, devem ser adotadas as cautelas 
para redução da transmissibilidade da Covid-19; 
Considerando que o Decreto Municipal nº 18.554, de 16 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao 
enfrentamento do coronavírus, em seu art. 12, autorizou o 
Secretário Municipal de Saúde a adoção das medidas ne-
cessárias para evitar a propagação do vírus COVID-19;
Considerando, que foi decretado em São José do Rio Preto, 
através do Decreto Municipal nº 18.571, de 24 de março de 
2020, estado de calamidade pública, decorrente da pan-
demia do Coronavírus (COVID-19), exigindo esforço con-
junto para a identifi cação da etiologia dessas ocorrências 
e emprego de medidas proporcionais e restritas para o seu 
enfrentamento;
Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São 
Paulo, do Decreto nº 64.881 de 22/03/2020, que decreta 
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pande-
mia do COVD-19 (novo Coranavirus);
Considerando a proteção dos servidores públicos munici-
pais lotados na Saúde e a impossibilidade de medidas de 
distanciamento e aglomeração de determinado setores não 
essenciais;
Determina:
Art. 1º - Faculta aos Departamentos da Secretaria Municipal 
de Saúde estabelecer profi ssionais nela lotados, o traba-
lho remoto – sistema de teletrabalho e rodízio, mediante a 
utilização de tecnologia de informação e de comunicação 
disponíveis, sendo aplicada aos setores e funções adminis-
trativas que permitam a adesão a esta modalidade;
§ 1º - Para fi ns de cumprimento das medidas estabelecidas 
no caput será franqueado o acesso remoto dos profi ssionais 
devidamente cadastrados aos sistemas operacionais geridos 
pela Empresa Municipal de Processamento de Dados – EM-
PRO, indicando os profi ssionais em regime de teletrabalho e 
seus respectivos usuários para habilitação de seus equipa-
mentos próprios; 
§ 2º - Os profi ssionais em sistema de teletrabalho e de 
rodízio fi cam obrigados a manter o acesso diário dos seus 
e-mails ou outros meios de comunicação digital, especifi ca-
dos pelas Chefi as imediatas, a fi m de dar cumprimento às 
tarefas e carga de trabalho distribuída durante o período de 
realização do teletrabalho.
Art 2º - O regime de teletrabalho e rodízio estabelecido tem 
por objetivo reduzir a permanência do profi ssional, interca-
lando a jornada dos trabalhadores, sendo jornadas ou dias 
alternados, de modo a manter os atendimentos e funções 
essenciais no local de trabalho, 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 008/2020, Processo nº 
7272/2020 objetivando a aquisição de materiais de infra-
estrutura (eletrodutos e curvas), destinados ao encaminha-
mento de cabos de rede lógica, utilizados na ampliação e 
manutenção da rede de dados do município de São José do 
Rio Preto, de acordo com as especifi cações técnicas conti-
das no Anexo I, Termo de Referência, deste edital.
O recebimento das propostas dar-se-á até dia 22/06/2020, 
as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e 
demais informações encontram-se à disposição dos interes-
sados no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 05 
de junho de 2020. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
06 de junho de 2020

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL
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CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
TANABI

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2020
Objeto: Contratação de empresa para Implantação Elabora-
ção do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacio-
nal.
Data do Encerramento: 24/06/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 05 de junho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Pregão Presencial n° 15/2020. Objeto: Fornecimento de 
combustíveis destinados ao abastecimento de veículos e 
máquinas da Prefeitura do Município de Tanabi, para o exer-
cício de 2020. Abertura dos envelopes (sessão): 23 de junho 
de 2.020, as 09h15min. O edital completo poderá ser obtido 
na Prefeitura Municipal de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. 
nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 
15H00, junto ao Setor de Licitações ou no site www.tanabi.
sp.gov.br. Tanabi, 05 de junho de 2.020. Fernando Cardoso 
Casarin – Pregoeiro -  Norair Cassiano da Silveira – Prefeito 
do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 16/2020. Objeto: Registro de preços 
para aquisição futura e parcelada de gêneros alimentícios 
para suprimento da merenda escolar e de diversos setores 
da Prefeitura do Município de Tanabi. Sessão para entrega 
de envelopes, credenciamento e abertura do envelope “01” 
proposta e negociação de preço. Dia 24/06/2020, as 09h15. 
O edital poderá ser adquirido, na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS 
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 05 de junho de 2020. Fernando 
Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – 
Prefeito. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI

Tomada de Preços nº 08/2020. Objeto: Obras de Infraestru-
tura Urbana de Recapeamento asfáltico na: Rua Polenice 
Celeri. Mauricio Lima Basso e Thomaz de Carvalho – Trecho 
01/02/03 do município de Tanabi-SP. conforme anexo I, II 
e III do edital. Convenio Estado de São Paulo nº 153/2020. 
Entrega dos Envelopes: Data 23 de junho de 2020, às 
11h15min. Abertura dos envelopes: Data 23 de junho de 
2020, às 11h30min. O edital completo poderá ser obtido na 
Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Ju-
nior nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 
ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 05 de 
junho de 2020. Norair Cassiano da Silveira – Prefeito. 

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERA-
TIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA e ORDINÁRIA 
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES 

A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COO-
PERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO convoca 
seus cooperados para comparecerem à Assembléia Geral 
Extraordinária e, logo após, a Assembléia Geral Ordinária 
que fará realizar em sua sede à Rua Independencia, 2651, 
Centro, São José do Rio Preto, São Paulo, convoca em 
regime extraordinário às 15:00 horas do dia 30 de Junho de 
2020 em primeira convocação com 2/3 (dois terços) de seus 
cooperados. Caso esse número não seja atingido reunir-se-
-ão em segunda convocação às 16:00 horas com metade 
mais um de seus cooperados ou em terceira convocação, às 
17:00 horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, convoca 
em regime ordinário às 15:30 horas do dia 30 de Junho de 
2020 em primeira convocação com 2/3 (dois terços) de seus 
cooperados. Caso esse número não seja atingido reunir-se-
-ão em segunda convocação às 16:30 horas com metade 
mais um de seus cooperados ou em terceira convocação, 
às 17:30 horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para 
tratar da seguinte ORDEM DO DIA: 
 Em Assembléia Geral Extraordinária:
 
 I-Reforma e adequação do Estatuto Social.

Em Assembleia Geral Ordinãria.

I- prestação de contas dos órgãos de administração compre-
endendo: o balanço geral do exercício de 2019, relatório da 
diretoria e demonstração de sobras e perdas; acompanhada 
do parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria externa inde-
pendente.

II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do 
exercício;

III - eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

IV - fi xação do valor dos honorários, gratifi cações e cédula 
de presença dos membros do Conselho de Fiscal, Conselho 
de Administração e Diretoria;

V – proposta de trabalho para o exercício de 2020.

VI – Analisar pedido de demissão da cooperativa

Para efeito de “quorum” de instalação, o número de associa-
dos existentes com direito a voto é de 80 (Oitenta ) 

São José do Rio Preto, 04 de Junho  de 2020. 

JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI
DIRETOR PRESIDENTE

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

WILLIANS TCHARLYS FERNANDES ROSA e ESTER AS-
SIS FERREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em Pereira Barreto, SP, no dia 10 de maio 
de 1999, fi lho de MARCOS ROGÉRIO e de SIMONE FABIA-
NA FERNANDES ROSA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
fi scal de caixa, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 16 de outubro de 2000, fi lha de SIDNEI FRÁBIO 
FERREIRA e de ELZA DE ASSIS FERREIRA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 27 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Vamos juntos #LutarContraACrise


