
Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira

16 de junho de 2020

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso
ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019-CMDI

Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para 
parceria, em regime de mútua cooperação para a consecu-
ção de fi nalidade de interesse público e recíproco, mediante 
a execução de serviços e programas/projetos complemen-
tares ou inovadores, por tempo determinado, de política de 
atendimento aos direitos do idoso, conforme previsto no 
artigo 6º da Resolução 02/2017 do CMDI e que tenha como 
benefi ciários idosos, segundo as linhas de ações previstas 
na Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 - Estatu-
to do Idoso e demais legislações.
Interessados:
1- Associação e Ofi cina de Caridade Santa Rita de Cassia.
CNPJ 51.855.864/0001-26
RuaVoluntários da Pátria, 44, Engenheiro Schmidt, CEP 
15.104-040
2- Lar São Vicente de Paulo de São José do Rio Preto
CNPJ 60.001.187/0001-70
Rua Fernão Dias Paes Leme, 414, Maceno, São José do Rio 
Preto, CEP 15.060-130
A Comissão de Seleção de Projetos do CMDI, no uso de 
suas atribuições legais, cumprindo ao disposto no Decreto 
nº 17.708 de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto 
nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017; e após liberação da 
suspensão do processo em reunião ordinária do CMDI de 
03.06.2020, torna pública a ACEITAÇÃO da documentação 
de habilitação apresentada pelas Organizações acima referi-
das, por cumprirem o disposto no item 10 do edital.  
As Organizações da Sociedade Civil que participaram do 
Chamamento Público poderão interpor recurso a habilitação, 
através de documento subscrito pelo(s) seu(s) represen-
tante(s) legal(is), endereçado ao Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso, Av Bady Basitt, 3697, Centro, São José do 
Rio Preto/SP, de segunda à sexta-feira, das 08h30 às 16h30, 
em 05 (cinco) dias úteis contados da publicação deste resul-
tado no Diário Ofi cial do Município, nos termos do art 34 do 
Decreto Municipal 17.708/2017 e alterações.
São José do Rio Preto, 05 de junho de 2020.
Comissão de Seleção Chamamento Público 01/2019 – 
CMDI. 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
REF.: Pregão Eletrônico nº 93/2020 – Proc. 11014/2020 – 
Contrato PRE/0085/20
Interessado/Contratado: MBM Tecnologia e Indústria de 
Informática Ltda
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo de entrega
DESPACHO: Defi ro o pedido conforme solicitado devendo 
a entrega do produto ocorrer, impreterivelmente, até dia 
30/06/2020. Não ocorrida a entrega, a empresa estará em 
mora, respondendo automaticamente pelas penalidades 
previstas na Cláusula Sexta do Contrato n° PRE/0085/20, 
fi cando, desde já, concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. Angelo Bevila-
cqua Neto – Secretário Municipal da Fazenda.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020
ATA Nº 0420/20
CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAR-
MACËUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padroni-
zados na REMUME - Valores Unitários – Item 08 – R$0,190; 
Item 09 – R$158,240; Item 18 – R$4,338 – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2020
ATA Nº 0421/20
CONTRATADA: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 
ME
OBJETO: Prestação de serviço de agenciamento sistema-
tizado de viagens corporativas - Valor Unitário – Item 01 – 
R$1.100,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi - Prazo de vigên-
cia: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2020
CONTRATO PRE/0105/20

CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A
OBJETO: Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado 
(STFC) – Lotes 01 e 02 – SMA – Luís Roberto Thiesi, SME – 
Sueli Petronilia A. Costa e SMS – Aldenis A. Borim  – Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$716.238,60
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 10293/2020
CONTRATO Nº: DPL/0032/20
CONTRATADA: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 
EPP.
OBJETO: Prestação de serviços de leitura e fornecimento 
de intimações e publicações em nome do município de São 
José do Rio Preto, Riopretoprev e dos Procuradores do 
Município - PGM – Adilson Vedroni - Prazo de vigência: 03 
meses. Valor Total: R$1.350,00.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 10008/2020
CONTRATO Nº: DPL/0033/20
CONTRATADA: KORE TM DATA PROCESSAMENTO DE 
DADOS LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamento de rastreamento - 
SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de vigência: 20 dias. 
Valor Total: R$16.650,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

REVOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Pregão Eletrônico nº 061/2020
DESPACHO: Tendo em vista as necessidades da Administra-
ção, REVOGO este procedimento licitatório.   
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° 195/2020, PROCESSO 11.854/2020, objetivando o 
Registro de preços contratação de serviços de recarga em 
cartuchos e cilindros para as impressoras da Procuradoria 
Geral do Município - PGM. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 29/06/2020, 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.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
MODALIDADE: Pregão eletrônico 167/2020, Processo: 
11651/2020
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de 
higiene e EPIs para utilização nas Unidades de Assistência 
Social durante a Pandemia do COVID-19. Secretaria Munici-
pal de Assistência Social
Impugnante: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA 
Fica indeferida a impugnação interposta pela empresa, man-
tendo os termos atuais do Edital. Adriana Tápparo- pregoeira
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE INTENÇÃO DE 
RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 152/2020 – Processo 
11.518/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de pos-
tos de serviços terceirizados de controle de acesso em feiras 
livres. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
Sessão pública realizada on line com início dia 27/05/2020, 
sendo declarada vencedora a empresa L M SERVICOS 
DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI. Houve 
manifestação de intenção de recurso pela empresa AGIL 
EIRELI. Não foram apresentadas as razões recursais. Foram 
apresentadas contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão 
prolatada na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado 
ao Sr. Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 
que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando provimento ao 
recurso. Celia Candida Faria - Pregoeira.
ADJUDICO o pregão à empresa L M SERVICOS DE AGEN-
CIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI e HOMOLOGO este 
procedimento licitatório por não vislumbrar qualquer irregu-
laridade. Antonio Predro Pezzuto Jr. - Secretário Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. O inteiro teor encontra-se 
a disposição dos interessados no Portal de Compras e nos 
autos do processo.
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° 204/2020, PROCESSO 11.860/2020, objetivando a 
aquisição de formas e gabaritos de sinalização de trânsito. 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/06/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
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 17/06/2020 às 10:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 98/2019 – PROCESSO SeMAE 
nº 123/2019
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 066/2020
Contratada: RP BRASIL CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO 
EIRELI.
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 077/2020
Contratada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSÉ ROMEU NI-
TAQUES ROUPAS LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual por mais 60 dias, contados do 
fi m das medidas de isolamento impostas. Data da autoriza-
ção: 09.06.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 21/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
33/2020
Objeto: Aquisição de 60 (sessenta) unidades de aparelhos 
telefônicos móveis (celulares).
Contratada: WAGNER FELLIPE COSTA E SILVA ME 
Ordem de Fornecimento nº 093 de 03.06.2020 recebida em 
10.06.2020. Valor: R$ 76.200,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 15.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA DE SAÚDE 
PORTARIA Nº 18

DE 15 DE JUNHO DE 2020.
Inclui membros no Comitê Gestor de Enfrentamento ao Co-
ronavírus (COVID-19) no âmbito da Secretaria de Saúde do 
Município 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 PORTARIA Nº 06 DE 12 DE MARÇO DE 
2020.
DETERMINA:
Art. 1º – Ficam incluídos no Comitê de Enfrentamento ao 
Coronavírus (COVID-19), instituído pela PORTARIA Nº 06 
DE 12 DE MARÇO DE 2020, os seguintes membros:
I. Gerente da Região Céu – GISELE GASQUES MOLI-
NA – com efeitos retroativos a 15 de abril de 2020.
II. Gerente dos Ambulatórios e Serviços Especializados 
– MARIA AMÉLIA ZANON PONCE DA ROCHA – com efeitos 
retroativos a 15 de abril de 2020.
III. Presidente do Conselho Municipal de Saúde – AN-
TÔNIO FERNANDO DE ARAÚJO – com efeitos a partir 
desta publicação.
Art. 2º - 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 
efeitos retroativos a data de sua redação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 

SP

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
03/2020 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM - PROCESSO 
SICOM Nº 24/2020
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais 
de copa, conforme descrições e quantidades constantes do 
Termo de Referência – Anexo I do Edital.
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 26/06/2020, 
às 10h e abertura a partir das 10h02m. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição no PORTAL DE COMPRAS, endereço: https://
compras.empro.com.br/ e no site da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto http://www.riopreto.sp.leg.br/trans-
parencia/licitacoes/em-andamento. Esclarecimentos: (17) 
3214-7777 ramal 7811 ou 7812. E-mail: licitacao@riopreto.
sp.leg.br. São José do Rio Preto, 15 de junho de 2020. Ver. 
Paulo Roberto Ambrósio – Presidente da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto – SP.

                                                                                                    
 

PORTARIA Nº 6458 de 15 de junho de 2020. 

Resolve instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, previsto no Art. 205, incisos V e VI, 
cometido pelo Sr. José do Bonfim Moreira e nomeia os servidores estáveis: David Aymar 
Ronconi Bruno, Alessandro Lacerda da Silva e Maikon Reche de Oliveira para comporem a 
comissão disciplinar destinada a apurar os fatos descritos no processo.  

 

Vereador PAULO ROBERTO AMBRÓSIO,  

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

 EXTRATO DE PORTARIA 

 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
LEILÕES

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(Pregão Eletrônico n.º 007/2019)

PRIMEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 014/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 048/2019.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: INMOV INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO 
LTDA
OBJETO: Aquisição de licença de uso temporário de siste-
ma integrado de gerenciamento dos serviços de posturas 
municipais e de perfi s cadastrais dos estabelecimentos 
(comerciais, industriais, de prestação de serviços e entida-
des do município), contemplando serviços de implantação, 
treinamento, manutenção, suporte e infraestrutura necessá-
ria para funcionamento em ambiente web, conforme espe-
cifi cações técnicas e condições de execução contidas no 
Edital do Pregão Eletrônico em questão e seus Anexos. 
VALOR: R$  947.571,00 (novecentos e quarenta e sete mil, 
quinhentos e setenta e um reais)
VIGÊNCIA: 16 de julho de 2020 a 15 de julho de 2021
DATA ASSINATURA: 12 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 15 de junho de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16)

CONTRATO Nº: 013/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: Zênite Informação e Consultoria S.A
OBJETO: Fornecer orientação por escrito em Licitações e 
Contratos, na quantidade de até 06 orientações, acesso ao 
Zênite fácil, Web Regime de Pessoal, Lei anotada.com e li-
vro Contratação Built to Suit na Prática e do mais que consta 
da Proposta de Prestação de Produto/Serviço, da CONTRA-
TADA, que fi ca fazendo parte integrante deste CONTRATO 
como se nele estivesse escrito, para todos os efeitos legais.
VALOR: R$ 14.308,20 (quatorze mil, trezentos e oito reais e 
vinte centavos)
VIGÊNCIA: 15 de julho de 2020 a 14 de julho de 2021 
DATA DO CONTRATO: 15 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 15 de  junho de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO N.º 003/2020

CONVÊNIO Nº 003/2020
PARTES: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO e CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
OBJETO: Concessão, aos empregados públicos da EMPRO, 
de empréstimos, nas condições aprovadas pelo Banco Cen-
tral do Brasil, para pagamento através de descontos consig-
nados em folha de pagamento, conforme Decreto Municipal 
nº 18.543/2020 e suas eventuais alterações. 
VALOR DE REPASSE: 1% (um por cento) do valor a ser 
repassado mensalmente à instituição fi nanceira.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura. 
DATA DE ASSINATURA: 18 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 15 de junho de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRA-
DORA DE OBRAS – LTDA
CNPJ sob nº 14.767.790/0001-40
Contratação de empresa especializada para execução de 
recapeamento asfaltico em ruas e avenidas do município.
VALOR de R$1.326.273,16 (um milhão, trezentos e vinte e 
seis mil, duzentos e setenta e três reais e dezesseis centa-
vos).
VIGENCIA: 08/06/2020 a 08/06/2021
Monte Aprazível, 08 de Junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E  HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
execução de recapeamento asfaltico em ruas e avenidas do 
município.
Face ao constante dos autos da TOMADA DE PREÇOS 
Nº 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 39/2020, 
adjudico para a empresa GOS INCORPORADORA E 
ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 14.767.790/0001-40, localizada na Rua Mato Grosso, 
nº3531, sala 71, Santa Eliza, Votuporanga – SP, CEP 15505-
185, que venceu o item 1, no valor total de R$1.326.273,16 
(Um milhão trezentos e vinte e seis mil duzentos e setenta e 
três reais e dezesseis centavos), perfazendo o valor global 

desta licitação em  R$1.326.273,16 (um milhão trezentos e 
vinte e seis mil duzentos e setenta e três reais e dezesseis 
centavos) e HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 08 de junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL
Josiane Ofi ciati Gallo Bigi – Membro da COMUL
(Decreto 56/2020)

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 06/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para Aquisição de Playground destinado a Creche Escola 
“Esdier Beloque Aredes”, para a empresa SUPER SONIC 
DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.877.529/0001-
37, localizada na Alameda Inglaterra, 1150, Frei Moacir III, 
Dracena – SP, CEP: 17.900-00, no VALOR GLOBAL R$ 
17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
Monte Aprazível, 10 de junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 07/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para Aquisição de máscaras de TNT, camada tripla, lavável, 
com clipe nasal e elástico, de boa qualidade, destinado ao 
uso nas Unidades de Saúde e a distribuição gratuita a popu-
lação para o enfrentamento a pandemia de COVID-19, para 
a empresa OTTOBONI & DEMONICO LTDA – ME, CNPJ: 
15.351.218/0001-68, localizada na Rua Pernambuco, 627, 
Vila Aparecida, Monte Aprazível – SP, CEP: 15.150-000, no 
VALOR GLOBAL R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Monte Aprazível, 10 de junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

T E R M O  D E  ADJUDICAÇÃO E H O M O L O G A Ç Ã O 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020
          PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
OBJETO: Concessão de uso remunerado, para fi ns comer-
ciais, dos imóveis constantes no anexo I do presente edital.
Face ao constante dos autos da Concorrência Pública nº 
02/2020, Processo Administrativo nº 20/2020, adjudicação 
para as Erivaldo José Teixeira 04981712480 inscrita no 
CNPJ sob nº 36.230.389/0001-09, localizada na Rua Antônio 
Alves de Lima, nº 310, Portal da Fonte, na cidade de Monte 
Aprazível – SP, CEP: 15.150-000, venceu os itens: BAR DA 
BOCHA – CENTRO DE LAZER DO THABALHADOR no 
valor mensal de R$276,10 (duzentos e setenta e seis reais 
e dez centavos), total de R$3.313,20 (três mil trezentos e 
treze reais e vinte centavos). A empresa Marília Scrinoli 
37855824804, inscrita no CNPJ sob nº 36.840.745/0001-
06, localizada na Rua Washington Luiz, nº 591, Centro, 
na cidade de Monte Aprazível – SP, CEP: 15.150-000 
apresentou nova proposta às fl s. 235 mediante a Decisão 
do Recurso Administrativo às fl s. 215 à 219, tendo sido 
vencedora do item BAR DO IATE CLUBE no valor mensal 
de R$966,35 (novecentos e sessenta e seis reais e trinta 
e cinco centavos), referente a 35 UFESP, perfazendo um 
total de R$11.596,20 (onze mil quinhentos e noventa e seis 
reais e vinte centavos). A empresa Maria José Lins da Silva 
08395341407 inscrita no CNPJ sob nº 28.273.271/0001-30, 
localizada na Rua Brasil, nº 500, Centro, na cidade de Monte 
Aprazível – SP, CEP: 15.150-000 venceu os itens: BOX 03 
E 04 (CONJULGADO) – ESTAÇÃO RODOVIÁRIA no va-
lor mensal de R$138,05 (cento e trinta e oito reais e cinco 
centavos), total de R$1.656,60 (mil seiscentos e cinquenta 
e seis reais e sessenta centavos). A empresa Débora Elaine 
Gomes de Lima Ferraz 18187324830 inscrita no CNPJ sob 
nº 35.033.373/0001-43, localizada na Rua Padre Cícero, 
nº 42, Jardim América, na cidade de Monte Aprazível – SP, 
CEP: 15.150-000 venceu os itens: QUIOSQUE 05 – PRAÇÃ 
SÃO JOÃO no valor mensal de R$140,81 (cento e quaren-
ta reais e oitenta e um centavos), total de R$1.689,72 (mil 
seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), 
e HOMOLOGO o procedimento.
Prefeitura Municipal de Monte Aprazível, 09 de junho de 
2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL
Josiane Ofi ciati Gallo Bigi – Membro da COMUL
(Decreto 56/2020)

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2020
Objeto: Aquisição de tiras de reagente para teste de glicemia 
para ser usado em aparelho portátil em poder de pacientes e 
nas unidades de saúde.
Data do Encerramento: 01/07/2020
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, 15 de junho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 
nº 041/2020, objeto do Processo Licitatório nº 048/2020. TIPO: Menor preço global por lote. OBJETO: A presente licitação tem como 
objeto a aquisição de material odontológico para o Departamento de Saúde do Município de Guapiaçu, conforme as especificações 
descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 29 de junho de 2020, às 
09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 16/06/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da 
prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José 
de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 15/06/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, 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 arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte 
Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela 
internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 28, da quadra Z11, 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 26; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 20,00m e divide-se com o lote 27; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 29; e fi nalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 06, encerrando uma área superfi cial total de 200,00 m², distante 
31,09m da esquina da Avenida Projetada A. Matrícula nº 150.668 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.800,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 146.412,20. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o 
bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 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 advocatí cios.  Para 
a parti cipação 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 relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a tí tulo 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, certi dões, 
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 existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento 
interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel 
arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme 
alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante 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 questi onamentos 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 respecti vas 
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 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, 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 arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro 
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária 
de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas.  Segundo Leilão: dia 24 de 
Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição 
do Imóvel: O lote nº 01, da quadra U, 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 8,74m 
e divide-se com a Rua Projetada B; mais 12,10m em curva na confl uência da Rua Projetada B com a Rua Projetada 
14; do lado direito de quem da Rua Projetada B olha para o imóvel mede 7,65m e divide-se com a Rua Projetada 
14; do lado esquerdo mede 18,38m e divide-se com o lote 02; e fi nalmente nos fundos mede 15,00m e divide-se 
com parte do lote 22, encerrando uma área superfi cial total de 247,24 m². Matrícula nº 150.245 do 1º Ofi cial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 84.061,60. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 179.572,57. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a 
oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 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 
advocatí cios.  Para a parti cipação 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 relati vas à aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de 5% (cinco por cento) a tí tulo 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, certi dões, 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 existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante 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 
questi onamentos 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 respecti vas 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 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, 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 arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila 
Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 02, da quadra U, 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 12,83m e divide-se com a Rua Projetada B; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 18,38m e divide-se com o lote 01; do lado esquerdo mede 21,26m e divide-se com o lote 03; e fi nalmente nos 
fundos mede 12,50m e divide-se com parte dos lotes 04 e 22, encerrando uma área superfi cial total de 247,75 m²; 
distante 1,00m da esquina da Rua Projetada 13. Matrícula nº 150.246 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 84.235,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 179.554,75. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o 
bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 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 advocatí cios.  Para 
a parti cipação 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 relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a tí tulo 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, certi dões, 
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 existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento 
interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel 
arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme 
alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante 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 questi onamentos 
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 
respecti vas 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 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, 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 arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 24 de Junho 
de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição 
do Imóvel: O lote nº 16, da quadra F, 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 2,91m 
e divide-se com a Rua Projetada 33; mais 13,32m em curva na confl uência da Rua Projetada 33 com a Rua Projetada 
2; do lado direito de quem da Rua Projetada 33 olha para o imóvel mede 21,00m e divide-se com o lote 15; do lado 
esquerdo mede 12,87m e divide-se com a Rua Projetada 2; e fi nalmente nos fundos mede 13,04m e divide-se com o 
lote 17 e parte do lote 18, encerrando uma área superfi cial total de 239,72 m². Matrícula nº 149.861 do 1º Ofi cial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 90.200,00. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 173.368,71. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a 
oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 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 
advocatí cios.  Para a parti cipação 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 relati vas à aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de 5% (cinco por cento) a tí tulo 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, certi dões, 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 existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante 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 
questi onamentos 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 respecti vas 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 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, 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 arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila 
Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 14, da quadra F, 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 33; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 21,00m e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo mede 21,00m e divide-se com o lote 15; e fi nalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 19, encerrando uma área superfi cial total de 210,00 m², distante 
12,91m da esquina da Rua Projetada 2. Matrícula nº 149.859 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José do 
Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 71.269,00. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 162.033,83. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o bem será 
vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 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 advocatí cios.  Para a parti cipação 
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 relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a tí tulo 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, certi dões, 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 existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante 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 questi onamentos 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 respecti vas 
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.
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020 

 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do 
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 002/2020 de acordo com as seguintes 
indicações: Item n° 1 em favor da empresa USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI pelo 
valor R$ 1.170.000,00 (um milhão cento e setenta mil reais), tudo em conformidade com a 
Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio 
(Portaria nº 008/2020 e 009/2020) em 29/05/2020 e Parecer Jurídico com data de 
10/06/2020, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão 
Presencial nº 002/2020, do tipo menor preço, cujo objeto é aquisições de “reparador de 
pavimento asfáltico, concreto usinado quente para aplicação a frio, preparado com 
agregados pétreos. cap 50/70, modificado por aditivo retardador de cura, aferido por laudo 
de laboratório acreditado pelo inmetro, para aplicação a frio, podendo ser aplicado em 
períodos de chuva, dispensando pintura de ligação, fornecimento em pacotes de 25 quilos 
e estocável por um período de até 12 (doze) meses.  

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

 

 São José do Rio Preto - SP, 10 de Junho de 2020.  

 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

Presidente CINDESP 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 

 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do 
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 005/2020 de acordo com as seguintes 
indicações: Item n° 1 em favor da empresa SISTEMATECH DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE EIRELI pelo valor R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), tudo em 
conformidade com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo pregoeiro e 
Equipe de Apoio (Portaria nº 008/2020 e 009/2020) em 29/05/2020 e Parecer Jurídico com 
data de 09/06/2020, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão 
Presencial nº 005/2020, do tipo menor preço, cujo objeto é fornecimento de software de 
modelagem, automação e gestão integrada de processos de negócios, gestão eletrônica de 
documentos que possua integração de documentos com plataforma de comunicação 
segura e que tenha infraestrutura em nuvem. Deverá ser disponibilizada a execução de 
serviços de manutenções evolutivas, com customização e desenvolvimento de sistemas, 
conforme os quantitativos e seguindo as especificações técnicas constantes neste termo de 
referência e seus anexos.  

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

 

 São José do Rio Preto - SP, 10 de Junho de 2020.  

 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

Presidente CINDESP 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 009/2020 

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

Contratado: SISTEMATECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI CNPJ Nº 
10.981.677/0001-01 

Assinatura: 15/06/2020 

Objeto: Fornecimento de software de modelagem, automação e gestão integrada de processos 
de negócios, gestão eletrônica de documentos que possua integração de documentos com 
plataforma de comunicação segura e que tenha infraestrutura em nuvem. Deverá ser 
disponibilizada a execução de serviços de manutenções evolutivas, com customização e 
desenvolvimento de sistemas, conforme os quantitativos e seguindo as especificações técnicas 
constantes neste termo de referência e seus anexos. 

Item 1 

Empresa: Sistematech Desenvolvimento de Software Eireli 

Valor R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais). 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 010/2020 – Pregão Presencial nº: 005/2020 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 010/2020 

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

Contratado: USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI CNPJ Nº 05.321.084/0001-89 

Assinatura: 15/06/2020 

Objeto: Aquisições de “reparador de pavimento asfáltico, concreto usinado quente para 
aplicação a frio, preparado com agregados pétreos. cap 50/70, modificado por aditivo 
retardador de cura, aferido por laudo de laboratório acreditado pelo inmetro, para aplicação a 
frio, podendo ser aplicado em períodos de chuva, dispensando pintura de ligação, fornecimento 
em pacotes de 25 quilos e estocavel por um período de até 12 (doze) meses”. 

Item 1 

Empresa: Usina do Vale Construtora Eireli 

Valor R$ 1.170.000,00 (um milhão cento e setenta mil reais). 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 007/2020 – Pregão Presencial nº: 002/2020 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. JACKSON NEVES FRANÇA e EDIONE FERREIRA 
DA SILVA, sendo ELE fi lho de ELPIDIO REIS DE FRANÇA 
e de SOLANGE PIRES DAS NEVES e ELA fi lha de CICERO 
HENRIQUE DA SILVA e de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 04/06/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. CLAUDIO LADIK e GLAUCIA HELENA DE OLI-
VEIRA BARRETO, sendo ELE fi lho de ESTEVAM LADIK e 
de LIDIA LADIK e ELA fi lha de VANDERLEI BARRETO e de 
ANTONIA DE OLIVEIRA BARRETO; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 12/06/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. KLEBER TADEU FERREIRA e JAQUELINE PADI-
LHA DA SILVA VIÇOZO, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO 
ROBERTO FERREIRA e de IVANI ALVES FERREIRA e ELA 
fi lha de ANORIVALDO DA SILVA VIÇOZO e de MÁRCIA 
UMBELINA PADILHA DA SILVA VIÇOZO;
2. PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS e IONE 
CORDEIRO DO NASCIMENTO, sendo ELE fi lho de LUIS 
ROBERTO DOS SANTOS e de MARIA DE FATIMA BRITO 
e ELA fi lha de JOSÉ CORDEIRO DO NASCIMENTO e de 
MARIA CORDEIRO DA SILVA; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 15/06/2020.

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,05 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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:

LUIZ MARIO DE OLIVEIRA e ÉRIKA CRISTIANE DEMANI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro autonomo, divorcia-
do, nascido em Poloni, SP, no dia 19 de setembro de 1960, 
fi lho de AFONSO MARQUES DE OLIVEORA e de NAIR 
DOS SANTOS OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
departamento fi scal, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 19 de novembro de 1974, fi lha de DOMIN-
GOS ANTONIO DEMANI e de CLEIDE PEREIRA DEMANI. 

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 13 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Vamos juntos #LutarContraACrise


