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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2018
INSTRUMENTO DE CONTRATO PRE/0060/18
CONTRATADA: ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GE-
RAL LTDA
ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
DESPACHO: APLICAÇÃO DE PENALIDADES DO INSTRU-
MENTO DE CONTRATO
Considerando os fatos narrados no Interno nº 43/20 da 
Gerência de Gestão de Contratos indicando o descumpri-
mento de cláusula contratual por parte da Contratada, sem 
justo motivo; Considerando que foi garantido a contratada 
o direito ao contraditório e a ampla defesa, conforme regis-
tros constantes do processo. Considerando os Princípios da 
Legalidade, da Moralidade Administrativa, da Indisponibili-
dade do Interesse Público e o da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório; DECIDO: Com fundamento nos art. 77, 78, 
incisos I e II dispostos na Lei 8.666/93, bem como cláusulas 
11.1 e 11.2, “a” do Instrumento de Contrato, RESCINDIR O 
INSTRUMENTO DE CONTRATO, de forma unilateral; Apli-
car à empresa ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL 
LTDA a penalidade de multa de 20% sobre obrigações não 
cumpridas conforme estipulado na Cláusula 9.2 item IV do 
Instrumento de Contrato; Suspender o direito da empresa 
ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA EPP em 
licitar e contratar com esta Administração, pelo prazo de 5 
anos, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal nº 10.502/02, 
bem como cláusula 9.1.3 do Instrumento de Contrato; 
Determinar que o valor da multa aplicada seja descontado, 
caso existam, de valores devidos por esta Administração à 
referida empresa, conforme estabelecido na Clausula 9.3 
do Instrumento de Contrato. Profª. Sueli Petronilia Amancio 
Costa - Secretária M. Educação 
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 13/18; Contrato nº COC/0011/18
Contratada: Lourdes Cacula da Silva Sorrentno
Fica suspenso pelo prazo de 30 dias, contados de 
26/05/2020, o contrato supramencionado. SMA. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2020
CONTRATO PRE/0106/20
CONTRATADA: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER-
VIÇOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de postos de trabalho terceirizados 
de limpeza, asseio e conservação predial – Lote 01 – SME 
– Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$22.652.257,20

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2020 – PROCESSO nº 
1871/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. 
NOTIFICADO: MARCO ANDREY TERRA EMINA - CNPJ nº 
07.723.940/0001-58
Notifi camos a empresa MARCO ANDREY TERRA EMINA 
para, em querendo, atender ao que foi prescrito no Ofício 
Notifi cação nº 001/2020-Diretoria de Compras e Contratos, 
onde foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para, caso 
queira, apresente o contraditório e a ampla defesa, nos ter-
mos do que determina o inciso LV, do artigo 5º da Constitui-
ção Federal. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras 
e Contratos e Presidente da CML
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2020 – PROCESSO nº 
11.278/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS (KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
E CESTA BÁSICA) PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURAN-
TE A PANDEMIA DO COVID-19 E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS - SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE AGRICULTURA  
NOTIFICADO: MARCO ANDREY TERRA EMINA - CNPJ nº 
07.723.940/0001-58

Notifi camos a empresa MARCO ANDREY TERRA EMINA 
para, em querendo, atender ao que foi prescrito no Ofício 
Notifi cação nº 002/2020-Diretoria de Compras e Contratos, 
onde foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para, caso 
queira, apresente o contraditório e a ampla defesa, nos ter-
mos do que determina o inciso LV, do artigo 5º da Constitui-
ção Federal. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras 
e Contratos e Presidente da CML
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 191/2020 - 
PROCESSO n.º 11.792/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de equipamen-
tos médicos hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. In-
formamos que fi ca redesignada a data para o processamen-
to do pregão para o dia 25/06/2020 às 08:30hs e abertura a 
partir das 08h32min 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 162/2020 – Processo n.º 
11.609/2020
Objeto: Registro de preos para fornecimento de óculos 
completos(armações e lentes) para doações aos munícipes. 
Fundo Social de Solidariedade. Sessão pública realizada on-
-line com início dia 28/05/2020, sendo adjudicado o pregão à 
empresa declarada vencedora: ULTRALICIT COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI lote 1. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. José roberto Moreira – Chefe 
do Gabinete do Prefeito.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO  E RETIFICAÇÃO DO EDITAL
Modalidade; Pregão Eletrônico 134/2020 Processo: 
11334/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras e 
longarinas para a Secretaria Municipal de Saude.
IMPUGNANTES: OMP DO BRASIL LTDA; TECNOLINEA 
INJETADOS PLÁSTICOS LTDA e JULIAN GUARNIÉRI 
MACEDO
Declaro parcialmente procedente as impugnações , sendo 
disponibilizado o novo edital com a retifi cação das especi-
fi cações e exigências constantes do Termo  de Referência 
anexo do edital no sistema no Portal de Compras à disposi-
ção dos interessados. Para que não se alegue prejuízo na 
elaboração das propostas fi ca redesignada a data de proces-
samento o pregão conforme segue: O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 03/07/2020, às 14:00h. e abertura a 
partir das 14:02h.
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° 212/2020, PROCESSO 11.944/2020, objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviço de salva 
vidas para atendimento nas dependências aquáticas nos 
Centros Esportivos de Engenheiro Schimitt, Eldorado, Pinhei-
rinho e Natalone. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 03/07/2020, 
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.
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COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Concorrência nº 027/2019
Requerente: Social de Luto Metropolitana Rio Preto Ltda ME
Assunto: Flexibilização no pagamento da outorga
DESPACHO: Indefi ro o pedido formulado, tendo em vista a 
ausência de previsão no edital e, mais do que isso, a impos-
sibilidade de mudança da proposta após a adjudicação do 
objeto com a consequente vitória do lote no certame. Luís 
Roberto Thiesi – Sec. Mun. Administração.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

EXTRATO DO CONTRATO 007/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB

CONTRATADA: BORGES E SARABELI S. J. RIO PRETO 
LTDA “SÓ ALARME 
OBJETO: serviços de monitoramento 24 (vinte e quatro) 
horas com Unidade Volante de Apoio, manutenção técnica 
e outras avenças no prédio da Administração da Emurb, no 
prédio do Mercado Municipal e na Fepasa,  prestação de 
serviços de vigilância e apoio a CONTRATANTE, através 
da Central de Monitoramento e de Unidades Volantes de 
Atendimento.
VALOR MENSAL: R$ 193,94 (Cento e noventa e três reais e 
noventa e quatro centavos).
VALOR TOTAL: R$2.327,28 (Dois mil e trezentos e vinte e 
sete reais e vinte e oito centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O pagamento do valor devido à CONTRATADA será atendi-
do com recursos dotados no orçamento da CONTRATANTE 
para o período compreendido no contrato.
DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato 007/2020; Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei 13.303/16. 
São José do Rio Preto-SP, 01 de junho de 2020.
    _______________________
    Rodrigo Juliano Ildebrando
          Diretor Presidente
          CONTRATANTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO   

  
   PORTARIA N.º 016 / 2020
DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 
DO TERMINAL RODOVIÁRIO PARA LOCAL DE EMBAR-
QUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DAS LINHAS 
RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS 
REGULAMENTADOS NA EMURB.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Julia-
no, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação vigente:
Considerando, a necessidade de regulamentação dos pro-
cedimentos para solicitação de autorização de utilização da 
Estação Rodoviária do Município de São José do Rio Preto 
- SP para realização de embarques e desembarques de 
passageiros das linhas rodoviárias interestaduais e intermu-
nicipais;
Considerando. que as autorizações podem ser a titulo pre-
cário ou permanente e devem ser precedidas de estudos de 
diversas condições do local, tais como: analise da demanda, 
estudo de mercado, analise fi scal e fi nanceira, freqüência, 
frota, itinerário, espaço e estruturas físicas. 
RESOLVE:
Art. 1º - Determinar, no âmbito deste EMURB, as seguin-
tes medidas em atendimento e respeito ao procedimento 
administrativo de solicitação de autorização de utilização 
da Estação Rodoviária para embarque e desembarque de 
passageiros:
I – A solicitação deverá ser realizada mediante requerimento 
protocolizado no Setor de Protocolo ou outro responsável, 
observado o disposto na presente Portaria e será satisfeita 
no prazo de até 7 (sete) dias úteis.
II – O respectivo requerimento deverá conter juntamente 
todos os documentos comprobatórios e respectivas especi-
fi cações pertinentes à análise da possibilidade de autoriza-
ção, tais como: documentos comprobatórios de atendimento 
às exigências de capacidade jurídica, capacidade técnica, 
idoneidade fi nanceira e regularidade fi scal necessárias à 
realização do serviço e documentos relacionados à solici-
tação de linha junto ao órgão competente, sendo facultado 
a Emurb solicitar a qualquer tempo demais documentos e 
informações que entender necessárias à analise da solicita-
ção, e por fi m devem ser recolhidos os valores relacionados 
aos custos respectivo dos emolumentos referentes á analise 
da viabilidade do embarque/desembarque no terminal sendo 
fornecido o respectivo comprovante de recolhimento (recibo);
Art. 2º - O valor relativo aos emolumentos para promoção 
da verifi cação de viabilidade e estudo técnico das diversas 
estruturas, tais como a analise da demanda, estudo de mer-
cado, analise fi scal e fi nanceira, freqüência, frota, itinerário, 
espaço e estruturas físicas, corresponde a importância de 
R$ 180,00 (cento e oitenta reais), a ser recolhidas junto Se-
tor de Protocolo ou setor responsável, observado o disposto 
na presente Portaria, e não esta vinculada a decisão de 
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autorização ou não autorização mas todo o procedimento 
relacionado á verifi cação da solicitação.
Artigo 3º - O pagamento dos valores relativos elaboração do 
estudo e provimento ou improvimento á solicitação deverá 
ser efetuado em moeda corrente ou através de depósito ban-
cário, no ato da solicitação ou retirada do documento, não 
sendo permitida a utilização de cartões de crédito e débito e 
ou boletos de qualquer espécie.
Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.
São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano

DECRETO Nº 18.619
DE 17 DE JUNHO DE 2020.

Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 9º da Lei n.º 13.369, de 27 de 
novembro de 2019;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal do SeMAE - Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Lei nº. 13.369, de 27 
de novembro de 2019), um Crédito Adicional Suplementar, 
no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para 
reforço da dotação orçamentária a seguir descrita:
I – GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ÁGUA – 
GOM-A
Ficha nº. 25 .............................................................................
.... R$                              2.000.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.02.17.512.0019.2.001.4490.52.04.110000 – Equipamento 
e Material Permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial das dotações 
orçamentárias a seguir descritas, nos termos que dispõe o 
inciso III, §1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - GPO
Ficha nº. 11 .............................................................................
.... R$                              1.000.000,00 
Programa: 21 – Investimentos
03.01.17.512.0021.1.024.4490.51.04.110000 – Obras e 
Instalações
II – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - GPO
Ficha nº. 21 .............................................................................
.... R$                              1.000.000,00 
Programa: 21 – Investimentos
03.01.17.512.0021.2.001.4490.51.04.110000 – Obras e 
Instalações
Art. 3º Ficam modifi cadas as peças orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que 
for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste 
Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 17 de junho de 2020, 
168° Ano de Fundação e 126° Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE – SEMAE
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

LEI Nº 13.512
DE 17 DE JUNHO DE 2020.

Inclui no Calendário Ofi cial do Município de São José do Rio 
Preto – SP, o evento denominado “Tulipa Vermelha”.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluído no Calendário Ofi cial do Município de 
São José do Rio Preto – SP, no mês da conscientização da 
Doença de Parkinson, o evento denominado “Tulipa Ver-
melha”, a ser realizado anualmente no mês de Abril, tendo 
como símbolo da campanha a tulipa vermelha.
Art. 2º A presente Lei possui os seguintes objetivos:
I - Inserir a temática na comunidade como um todo;
II - Despertar os variados profi ssionais existentes na so-
ciedade para o fato de que seus diferentes conhecimentos 
podem contribuir para o fornecimento de qualidade de vida e 
retardamento dos sintomas;
III - Provocar nas pessoas a refl exão de que inúmeras situa-
ções constrangedoras e discriminatórias vividas por pesso-
as com Parkinson podem ser evitadas com a divulgação e 
debate amplo da patologia e seus sintomas;
IV - Participação de familiares dos parkinsonianos, na defi ni-
ção e controle das ações e serviços de saúde;
V- Apoio ao desenvolvimento científi co e tecnológico para o 
tratamento da doença de Parkinson e suas consequências;
VI - Divulgar os sintomas da patologia a fi m de levar ao co-
nhecimento do acometimento precoce;
VII - Desenvolvimento de instrumentos de informação, aná-
lise, avaliação e controle por parte dos serviços de saúde, 
abertos à participação da sociedade.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 17 de junho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
 Autógrafo nº 14.924/2020
Projeto de Lei nº 086/2020
Autoria da propositura: Vereador Pedro Roberto Gomes

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA 2° 
PROPOSTA COMERCIAL CONFORME ART. 45 INC. I DA 
LEI FEDERAL 123/06TOMADA DE PREÇOS nº 02/2020 – 
PROC. nº 22/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de 
Esgotos Sanitários com cerca de 1.980 m de extensão na 
margem esquerda do Rio Preto, ao longo da Av. Philadelpho 
M Gouveia Neto entre a Rua Primeiro Mestre e a Av. Margi-
nal Piedade, incluindo levantamento topográfi co, sondagens 
do subsolo e licenciamento ambiental, conforme descrito no 
Anexo 1 do Edital (Memorial Descritivo).
No dia 16 de junho de 2020 foi realizada a sessão de aber-
tura da 2° proposta comercial apresentada pela licitante 
PLANOS ENGENHARIA LTDA, que fez valer o seu direito 
de preferência, conforme art. 45, inc. I da Lei supramencio-
nada. A empresa PLANOS ENGENHARIA LTDA apresentou 
proposta com valor global de R$110.000,00. A sessão foi 
encerrada para que a proposta seja analisada pela gerência 
gestora do processo.
S.J.R.Preto, 16.06.2020 Sonia Maria Franco da Silva Gomes 
– Presidente da CL 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 28/2020, 
Processo SICOM 3135/2020 objetivando a Registro de 
preços para fornecimento de 120.000 kg (cento e vinte mil 
quilogramas) de Cloro Liquefeito (CAS 7782-50-5) acondi-
cionado em cilindros com capacidade de 900 kg (novecen-
tos quilogramas) para uso na desinfecção do efl uente fi nal 
(esgoto tratado) da ETE Rio Preto e serviços de inspeção e 
manutenção do sistema adutor de cloro liquefeito (manifold) 
e dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de propriedade do SeMAE 
de São José do Rio Preto/SP.
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 03.07.2020, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 16.06.2020 – Wagner Castilho Botaro - Ge-
rente de Operação e Manutenção – Esgoto.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 82/2019.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de peças de 
madeira.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2019
DETENTORA DA ATA: RIBEIRO & PERUCHE LTDA
Valor Unitário Registrado: Item 1 - R$ 28,70; Item 2 - R$ 
9,60; Item 3 - R$ 23,10.
Prazo de Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 19.11.2019. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 19.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 92/2019.
OBJETO: Registro de preço de horas de locação de escava-
deira hidráulica para utilizações conforme necessidade.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2019
DETENTORA DA ATA: MC OBRAS FUROS E CORTES 
EIRELI 
Valor Unitário Registrado: Item 1 R$ 196,00, Item 2 R$ 
213,00 e item 3 R$ 680,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
22.11.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
S. J. Rio Preto, 19.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
26/2020 – PROCESSO SICOM 3124/2020
Objeto: Registro de preços visando à eventual aquisição de 
cimento.
Sessão pública realizada online no dia 17.06.2020, sendo 
declarado pelo pregoeiro o pregão FRACASSADO em razão 
do valor do item ter fi cado acima da estimativa inicial do 
edital. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”.
Renato Eduardo de Freitas - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020 – PROCESSO SICOM 
3124/2020 
“DECLARO este processo licitatório FRACASSADO, em 
razão do valor do item ter fi cado acima da estimativa inicial 
do edital.”
São José do Rio Preto, 17.06.2020 – Nicanor Batista Júnior - 
Superintendente.
S. J. Rio Preto 19.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUSTIFICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  PARA 

SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência:- Processo Administrativo nº 03/2020
                    - Edital de Chamamento Público nº 02/2020                      
Tendo em vista que compete a Secretaria de Assistência So-
cial - SEMAS  a celebração de parcerias com Organização 
da Sociedade Civil – OSC’s, segue as seguintes considera-
ções:
O Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 
e suas alterações, dispõe sobre as regras e procedimentos 
do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Adminis-
tração Pública do Município e as organizações da sociedade 
civil de que trata a lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2.014;
O Decreto acima mencionado no capítulo III, Seção I, no art. 
18 dispõe que: “ ressalvados os casos de inexigibilidade, o 
Secretàrio Municipal, responsável pela política pública objeto 
da parceria, realizará chamamento público voltado a sele-
cionar organizações da sociedade que tornem mais efi caz a 
execução do objeto”;
Após cumpridas as formalidades previstas em Lei, no dia 
25 de março de 2.020  foi publicado no jornal DHoje o Edital 
de Chamamento da referência  cujo período de envio de 
propostas  foi de 26 de março a  24 de abril de 2.020, com 
o objetivo de selecionar uma OSC para acolher e garantir 
proteção integral para até 20 pessoas em situação de rua, 
com equipe especializada para atender e receber usuários a 
qualquer horário do dia ou da noite e realizar estudo de caso 
para encaminhamentos necessários, garantindo a proteção 

integral e condições para acesso a oportunidades e Serviços 
contribuindo para a reinserção social;
Em 24 de março de 2020,  através do Decreto nº 18.571 o 
município reconhece o estado de calamidade pública em 
razão da Pandemia, declarada pela Organização Mundial 
de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral respiratória 
– COVID-19, causada pelo agente etiológico Novo Corona-
vírus – SARS-CoV2, e dispõe sobre as medidas adicionais 
necessárias para enfrenta-lo;
As características intrínsecas a população em situação de 
rua, defi nidas pela Política Nacional para a População em 
Situação de Rua, e que se trata de um grupo extremamente 
vulnerável, principalmente, tendo em vista a conjuntura atual 
relacionada a pandemia causada pela Covid-19 (Corona-
vírus) vírus dotado de alta capacidade de transmissibilida-
de; 
A responsabilidade da Administração Pública em desenvol-
ver estratégias para atendimento a essa população, bem 
como a Orientação Técnica nº 02 CAS/SEDS do governo do 
estado de São Paulo, que dispõe sobre a adoção de medi-
das de caráter temporário e emergencial, de prevenção e 
contágio pelo COVID-19 para os serviços socioassistenciais 
voltados a população em situação de rua;
A Secretaria de Assistência Social possui apenas uma 
parceria para atender a esse público, na modalidade de 
Casa de Passagem, confi gurando-se como insufi ciente para 
suprir a demanda, tendo em vista a necessária adaptação 
do serviço ora ofertado, com espaçamento entre as camas, 
bem como ventilação e higiene para aqueles que necessitem 
permanecer em atendimento no período de quarentena;
Que de acordo com o previsto no inciso “II”, do art. 35 do 
Decreto Municipal nº 17.708/17: “ O Secretário Municipal, 
poderá dispensar a realização de  Chamamento Público nos 
casos de guerra, calamidade pública, ...” ;
A SEMAS celebrou com a Associação Lar São Francisco de 
Assis na Providência de Deus através do Termo de Colabo-
ração nº 01/2.020 uma parceria para a execução do Serviço 
de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e de 
Emergência, com o objetivo geral de assegurar proteção 
para a população em situação de rua, tendo em vista a pan-
demia referente ao COVID-19 para atender até 200 pessoas 
em situação de rua, para o período de de 07 de abril a 05 de 
julho de 2.020 , podendo ser prorrogado caso haja necessi-
dade; 
Mediante o exposto a Secretária Municipal suspende a partir 
da publicação desta justifi cativa em meio ofi cial, o Chama-
mento Público nº 02/2020, por um período de 90 dias ou 
enquanto perdurar a pandemia do COVID-19, tendo em vista 
a semelhança do objeto pactuado no Termo de Colaboração 
nº 01/2.020.
São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020.
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
A Comissão de Seleção, constituída por meio da Portaria nº. 
05/2020, de 24 de março de 2020, responsável por proces-
sar e julgar o Chamamento Público, aprova e RATIFICA a 
Justifi cativa da Administração Pública para Suspensão de 
Chamamento Público.
Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra
Assistente Social Maria Cristina Romanelli
Pedagoga

Vanessa Gimenez Ferreira
Psicóloga

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME N° 215/2020

    A Secretária Municipal de 
Educação de São José do Rio Preto, no uso de suas atribui-
ções legais, autoriza e valida as horas realizadas de estágio 
Curricular Supervisionado do curso de Pedagogia da Univer-
sidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, 
Letras e Ciências Exatas (IBILCE), mediante apresentação 
de relatório elaborado pelos docentes do IBILCE, superviso-
res de estágio, nos termos dos Planos de Estágio apresen-
tados a esta Secretaria Municipal de Educação, por meio do 
Ofício nº 14/2020 – DEDU, de 09 de junho de 2020.  

São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020.
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 19

DE 18 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a suspensão do rodizio e teletrabalho nos se-
tores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde, para 
os profi ssionais da área de saúde lotados na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, (p. ex.: médicos, enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem, dentistas, farmacêuticos, técnicos 
de farmácia, fi sioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psi-
cólogos, etc.) frente as atualizações das demandas e ações 
em medidas de prevenção e enfrentamento 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 
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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 neces-
sárias 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;
Considerando por fi m a PORTARIA Nº 17 DE 05 DE JUNHO 
DE 2020 e o interesse público local, as condições epidemio-
lógicas e sanitárias, e a necessidade premente de atendi-
mento aos pacientes acometidos da COVID-19.
Determina:
Art. 1º - A suspensão do trabalho remoto (sistema de tele-
trabalho), para os profi ssionais da área de saúde lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde, (p. ex.: médicos, enfermei-
ros, técnicos e auxiliares de enfermagem, dentistas, farma-
cêuticos, técnicos de farmácia, fi sioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, psicólogos, etc.).
Art. 2º - Devem ser mantidas as necessárias medidas de 
distanciamento social, com adequação do ambiente de tra-
balho, para que estes profi ssionais realizem a carga horária 
completa no setor/departamento de lotação ou a comple-
mente diretamente na assistência à saúde da população.
Art. 3º - Caberá ao Secretário Municipal de Saúde em Con-
junto com Comitê Gestor de Enfrentamento do Coronavírus 
o remanejamento dos profi ssionais (servidores municipais e 
prestadores de serviço – Convênio Funfarme) lotados nos 
serviços da Secretaria Municipal de Saúde para atendimento 
das demandas oriundas pelo estado de pandemia do Coro-
navírus.
 Art. 4º - Mantem-se as demais determinações constantes de 
PORTARIA Nº 17 DE 05 DE JUNHO DE 2020.
Art. 5º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mes-
ma data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Municí-
pio, bem como registrada em livro próprio desta Secretaria 
Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, revogando-se as disposições que a contrariem e 
entrando em vigor em 22 de junho de 2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Portaria n.º 004/2020 - CGM de 05 de junho 
de 2020: Instaura Sindicância Administrativa Disciplinar, 
nomeando-se os servidores estáveis: José Carlos Floriano, 
Osvaldir Fialho de Brito e João Roberto de Oliveira Lima, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão 
Processante, com escopo de apurar os fatos indicadores 
de violação dos deveres e proibições funcionais, em tese 
praticados pelos servidores: Alexandre Alvarez Montenegro 
Lustoza e Wellington Lima Pessoa, incursos nos incisos: 
VIII, XXXII, XXXVIII e XXXIX do artigo 49; incisos: IX e LX do 
artigo 51 da Lei Complementar Municipal 331/2010 e incisos: 
II, III, VI e XII do artigo 204 da Lei Complementar Municipal 
05/1990; garantindo-se aos servidores indiciados, o direito 
constitucional ao contraditório e ampla defesa. 
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor público, os quais serão citados nos termos 
do artigo 254 e seus parágrafos da Lei Complementar 05 de 
28 de dezembro de 1990.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/CORREGEDORIA

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital do Pregão Presencial nº 010/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial 
nº 010/2020, referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS ALUNOS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL, EM CARÁTER 
EXCEPCIONAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO 
DAS AULAS EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
NA SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO CONTÁGIO 
DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (CO-
VID-19). O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão 
no dia 02 de julho de 2020 às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores infor-
mações poderão ser obtidas através do site www.badybas-
sitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.
br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 18 de junho de 
2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Edital do Pregão Presencial nº 011/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial 
nº 011/2020, referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDO-
RES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO 
DE BADY BASSITT, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 
2455/19. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão 
no dia 02 de julho de 2020 às 11:00 horas, na Prefeitura 

Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores infor-
mações poderão ser obtidas através do site www.badybas-
sitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.
br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 18 de junho de 
2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. (RETIFICADO). O município de Guapiaçu 
torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 039/2020, Ata de Registro de Preço nº 016/2020, 
objeto do Processo Licitatório nº 045/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto 
o Registro de Preço para aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Concreto Asfáltico Usinado a 
Quente (CAUQ) para pavimentação das vias públicas do município de Guapiaçu, conforme as especificações descritas 
no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 02 de julho de 2020, 
às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL RETIFICADO DISPONÍVEL: A partir de 22/06/2020, 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: 19/06/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

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. DORIVAL APARECIDO DE OLIVEIRA e MIRIAM 
CRUZ DA SILVA, sendo ELE fi lho de PLINIO DE OLIVEI-
RA e de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA e ELA fi lha de 
JOSÉ ANTONIO DA SILVA e de ANGELES CRUZ DA SILVA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 18/06/2020.

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. DANIEL DE SOUZA DIAS e BRUNA STEFANY DO-
MINGOS, sendo ELE fi lho de VALCIR DIAS e de DULCELI-
NA JOSÉ DE SOUZA DIAS e ELA fi lha de ELISEU FRERAS 
DOMINGOS e de ELIANA MÁRCIA DOMINGOS;

2. PAULO HENRIQUE BORGES SPARRAPAN e 
CRISTIANE MINGHETTI, sendo ELE fi lho de LAVOISIER DE 
SIQUEIRA SPARRAPAN e de MARIA EUGENIA BORGES 
SPARRAPAN e ELA fi lha de RUBENS MINGHETTI e de SO-
NIA MARIA MARTINEZ MINGHETTI; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 19/06/2020.

Vamos juntos #LutarContraACrise


