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Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 

Educação
F U N D E B

Pauta de Reunião Ordinária
Conselho Municipal do FUNDEB
24/07/2020 – Sexta-feira – 13h30

� Leitura, votação e assinatura da ata de reunião do 
dia 26/06/2020;
� Comunicação da Presidência;
� Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações 
de cada segmento;
� Relatório das correspondências, recebidas e expedi-
das;
- Ofício FUNDEB nº 05/20;
- Ofício FUNDEB nº 06/20;
- Ofício FUNDEB nº 07/20.

Ordem do dia
� PNATE – Receita e Saldo – junho/2020;
� PNATE – Despesas – junho/2020;
� FUNDEB – Receita, Saldo e Execução Orçamentá-
ria – junho/2020;
� FUNDEB – Despesas – junho/2020;
� SIOPE – Validação dos dados do FUNDEB referente 
ao 3º bimestre de 2020.
Daniela Fernanda Finati Caparroz
Presidente

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO-CONTRATADA: BARRA DO TURVO 
Ind. Com. Alimentos EIRELI- PE379/19. Proc. 13492/19. 
ATA/766/19. Notifi camos a contratada a retirada imediata 
de 1.341kg de biscoito de polvilho do depósito da Merenda 
Escolar para reposição em momento oportuno, conforme 
solicitação desta Secretaria. Concede-se o prazo de 5 dias 
úteis para a empresa, em querendo, apresentar o contraditó-
rio em atendimento aos ditames constitucionais, sem prejuí-
zo das penalidades cabíveis previstas e conforme legislação 
pertinente, caso esta pendência não seja regularizada em 
tempo. SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
EMPENHOS 11565/20 E 11568/20
CONTRATADA: WP DO SANTOS MERCANTIL DE VEICU-
LOS EIRELI
EMPENHOS 6638/20 E 6639/20
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
EMPENHO 8463/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 52/19; Contrato nº PRE/0110/19
Contratada: Kaio H. dos S. S. Eireli
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.5, fi ca reajustado em 
aproximadamente 3,63473% correspondente ao IPC-SP 
(FIPE) do período Mar/19 a Fev/20 do contrato supramen-
cionado. SMAA. Antonio P.P. Junior.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a favor de: RHS CONTROLS – Recursos Hídri-

cos e Saneamento Ltda. Sergio Astolfo Issas - Sec. Mun. de 
Obras 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 229/2020 – Processo n.º 
12.087/2020
Objeto: Registro de preços para fornecimento de marmitas 
para as UPAs 24 horas. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line no dia 16/07/2020. O valor 
fi nal alcançado fi cou acima da estimativa do edital, motivo 
pelo qual o processo foi declarado Fracassado. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 221/2020 – Processo n.º 
12.001/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios (cesta básica) para distribuição as famílias assisti-
das pelos centros de referência de assistência social (CRAS) 
do Município - Programa Alimenta Rio Preto. Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública reali-
zada on line no dia 03/07/2020, sendo adjudicado o item 02 
à empresa vencedora: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 
Item 01: Fracassado. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
201/2020 – PROCESSO Nº 11.849/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de lâmpadas e 
reatores. Secretaria Municipal de Obras. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 22/07/2020 às 10:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 64/2020 – Processo nº 
1791/2020
Decido pela revogação do pregão eletrônico para readequa-
ção das especifi cações às reais necessidades da Administra-
ção. Antônio Pedro Pezzuto Junior – Sec. Mun. de Agricultu-
ra e Abastecimento.

LEI Nº 13.521
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre o Conselho Municipal de Políticas Culturais de 
São José do Rio Preto/SP, seus princípios, objetivos, estrutu-
ra, organização, gestão, inter-relações entre os seus compo-
nentes e Administração Pública e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Disposição Preliminar
Art. 1º Esta Lei regula o Conselho Municipal de Políticas 
Culturais – CMPC de São José do Rio Preto/SP, que tem 
por fi nalidade promover o desenvolvimento humano, social e 
econômico, com pleno exercício dos direitos culturais.
Art. 2º O Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC, 
órgão colegiado deliberativo, integrante da estrutura básica 
da Secretaria Municipal de Cultura, com composição pari-
tária entre Poder Público e Sociedade Civil, se constitui no 
principal espaço de participação social institucionalizada, de 
caráter permanente.
§ 1º O Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC 
tem como principal atribuição propor, deliberar, acompanhar 
a execução e avaliar as políticas públicas de cultura, consoli-
dadas no Plano Municipal de Cultura - PMC.
§ 2º Os integrantes do Conselho Municipal de Políticas Cul-
turais – CMPC, que representam a sociedade civil, deverão 
representar os diversos segmentos artísticos e culturais, 
considerando as dimensões simbólica, cidadã e econômica 
da cultura e são eleitos democraticamente pelos integrantes 
dos respectivos segmentos, por meio de voto direto, e têm 
mandato de dois anos, renovável, uma vez, por igual perío-
do, conforme regulamento.
§ 3º A representação do Poder Público no Conselho Mu-

nicipal de Políticas Culturais - CMPC deve contemplar a 
representação do Município de São José do Rio Preto/SP 
por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Secretarias 
Municipais afi ns.
Art. 3º O Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC 
será constituído por 26 (vinte e seis) membros titulares e 
igual número de suplentes, com a seguinte composição:
I - 13 (treze) membros titulares e respectivos suplentes 
representando o Poder Público, por meio dos seguintes 
órgãos, instituições e quantitativos:
1 e 2 - Secretaria de Cultura – 2 representantes;
3 - Secretaria de Educação – 1 representante;
4 - Secretaria de Assistência Social – 1 representante;
5 - Secretaria de Esporte e Lazer – 1 representante;
6 - Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Pessoa 
com Defi ciência, Raça e Etnia – 1 representante;
7 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios 
de Turismo – 1 representante;
8 - Secretaria de Planejamento Estratégico;
9 - Secretaria da Fazenda;
10 - Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo;
11 - Secretaria do Trabalho e Emprego;
12 - Secretaria de Comunicação Social;
13 - Secretaria de Habitação.
II - 13 (treze) membros titulares e respectivos suplentes, 
representando a sociedade civil, por meio dos seguintes 
segmentos e quantitativos:
1 - Artes Plásticas / Visuais / Design – 1 representante;
2 - Audiovisual / Multimeios / Cinema / Artes Integradas – 1 
representante;
3 - Teatro / Arte Circense – 1 representante;
4 - Dança / Movimento - 1 representante;
5 - Carnaval / Samba - 1 representante;
6 - Literatura/Livro - 1 representante;
7 - Cultura Urbana / Arte de Rua / Hip Hop - 1 representante;
8 - Música - 1 representante;
9 - Patrimônio Cultural - 1 representante;
10 - Cultura da População Negra e População Indígena - 1 
representante;
11 - Cultura LGBTQIA+ - 1 representante;
12 - Cultura Popular / Folclore / Artesanato - 1 representan-
te;
13 – Produção / Promoção Cultural / Economia Criativa - 1 
representante.
§ 1º Os membros titulares e suplentes representantes do 
Poder Público serão designados pelo respectivo órgão e os 
representantes da sociedade civil serão eleitos pelos seg-
mentos que representam, de acordo com o § 2º, Art. 2º.
§ 2º O Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC 
deverá eleger, entre seus membros, o Presidente, Vice-Pre-
sidente e o Secretário-Geral com os respectivos suplentes.
§ 3º Nenhum membro representante da sociedade civil, 
titular ou suplente, poderá ser detentor de cargo em comis-
são ou função de confi ança vinculada ao Poder Executivo ou 
Legislativo do Município e suas autarquias; 
Art. 4º O Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC 
é constituído pelas seguintes instâncias: 
I - Plenário; 
II - Câmaras Setoriais; 
III - Comissões Temáticas; 
IV - Fóruns Setoriais e Territoriais.
Art. 5º Ao Plenário, instância máxima do Conselho Municipal 
de Políticas Culturais - CMPC, compete:
I - propor as diretrizes gerais e acompanhar a execução do 
Plano Municipal de Cultura - PMC; 
II - propor e deliberar sobre os parâmetros gerais para apli-
cação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura - FMC no 
que concerne à distribuição territorial geográfi ca no muni-
cípio e ao investimento relativo a cada segmento cultural e 
artístico; 
III - apoiar a descentralização de programas, projetos e 
ações e assegurar os meios necessários à sua execução e à 
participação social relacionada ao controle e fi scalização; 
IV - apreciar e sugerir as diretrizes orçamentárias para a 
área da Cultura; 
V - apreciar e apresentar parecer sobre os Termos de Par-
ceria a ser celebrados pelo Município com Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs; 
VI - contribuir para defi nição das diretrizes para a formação 
na área da Cultura, especialmente no que tange à formação 
de recursos humanos para a gestão das políticas culturais; 
VII - promover cooperação com os outros Conselhos Muni-
cipais de Políticas Culturais, bem como com os Conselhos 
Estaduais, do Distrito Federal e Nacional; 
VIII - promover cooperação com os movimentos sociais, 
organizações não governamentais e o setor empresarial; 
IX - incentivar a participação democrática na gestão das 
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políticas e dos investimentos públicos na área cultural;
X - delegar às diferentes instâncias componentes do Conse-
lho Municipal de Políticas Culturais - CMPC a deliberação e 
acompanhamento de matérias;
XI - aprovar o Regimento Interno da Conferência Municipal 
de Cultura – CMC.
XII - estabelecer o Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Políticas Culturais – CMPC.
Art. 6º As Câmaras Setoriais são instâncias consultivas e de 
diálogo, instauradas e vinculadas ao CMPC e tem como atri-
buição fornecer subsídios e formular recomendações para a 
defi nição de diretrizes para o desenvolvimento dos diversos 
segmentos culturais.
Art. 7º As Comissões Temáticas, de caráter permanente, tem 
como função fornecer subsídios técnicos para a tomada de 
decisão sobre temas específi cos, transversais ou emergen-
ciais relacionados à área cultural.
Art. 8º Os Fóruns Setoriais e Territoriais, de caráter per-
manente, tem a função de levantamento de dados para a 
formulação de proposições e o acompanhamento de polí-
ticas culturais específi cas para os respectivos segmentos 
culturais e territórios geográfi cos do município.

Da Conferência Municipal de Cultura – CMC
Art. 9º A Conferência Municipal de Cultura – CMC constitui-
-se numa instância de participação social, com a presença 
da sociedade civil, por meio de organizações culturais e 
segmentos sociais, para analisar a conjuntura da área cul-
tural no município e propor diretrizes para a formulação de 
políticas públicas de Cultura, que comporão o Plano Munici-
pal de Cultura - PMC.
Parágrafo único. Cabe à Secretaria Municipal de Cultura 
convocar e coordenar a Conferência Municipal de Cultura – 
CMC, que se reunirá ordinariamente a cada dois anos.

Do Plano Municipal de Cultura – PMC
Art. 10 O Plano Municipal de Cultura - PMC tem duração de-
cenal (10 anos) e é um instrumento de planejamento estra-
tégico que organiza, regula e norteia a execução da Política 
Municipal de Cultura.
Art. 11 A elaboração do Plano Municipal de Cultura - PMC é 
de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, que, 
a partir das diretrizes propostas pelo Conselho Municipal de 
Políticas Culturais – CMPC desenvolve Projeto de Lei, que 
será submetido ao Prefeito Municipal e, havendo concor-
dância, posteriormente será encaminhado para votação na 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto.
§ 1º O Plano Municipal de Cultura deve conter:
I - diagnóstico do desenvolvimento da Cultura; 
II - diretrizes e prioridades;
III - objetivos gerais e específi cos; 
IV - estratégias, metas e ações; 
V - prazos de execução; 
VI - resultados e impactos esperados;
VII - recursos materiais, humanos e fi nanceiros disponíveis e 
necessários; 
VIII - mecanismos e fontes de fi nanciamento; e 
IX - indicadores de monitoramento e avaliação.
§ 2º Vetado.

Das disposições fi nais
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

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 41/2020, 
Processo SICOM 3189/2020 objetivando a Locação de 
motobomba a Diesel, escorva contínua a vácuo, que permite 
sólidos até 75mm, com vazão de 400m³/h, 5m de sucção e 
altura manométrica de 5m, com 210m de mangotes de 8" e 
fi ltro limitador de sólidos.
Prazo de Execução: 90 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 29.07.2020, 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, 16.07.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Ge-
rente Interina de Planejamento, Projetos e Obras.

S. J. Rio Preto 16.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
01/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, OBJETIVANDO 
A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS 
DESTINADOS A OFERTA DE JORNADA AMPLIADA NO 
CONTRATURNO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal 
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli 
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF 
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos 
termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, neste ato 
representada por seu Presidente Valdir Nonato, doravan-
te denominada Entidade, com fundamento na Lei Federal 
n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no 
Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 
17.723/2017, na Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada 
no Diário Ofi cial do Município em 12/05/2017 e o Edital de 
Credenciamento SME nº 01/2018 publicado em 05/01/2018, 
cuja execução de serviço será em consonância com a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 
9394/1996), bem como as demais normas jurídicas pertinen-
tes, para que o mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula 
quarta, foi aditado em R$1.643.483,99 (um milhão, seiscen-
tos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e 
noventa e nove centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista 
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30 
de junho de 2021. 
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusu-
las do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições 
ajustadas fi rmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que 
produzam os efeitos legais. 
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Valdir Nonato 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Testemunhas:
1.__________________________________ 
2.__________________________________

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 105 referente a Notifi cação 18642

Fica advertida a empresa TARRAF E FILHOS LTDA, CA-
DASTRO: 217096000, localizada na Rua Alexandre Marini, 
281 – Pq Res Dom Lafayete Libanio – CEP: 15046-050 – 
São José do Rio Preto/SP, datada em 22/05/2020, em virtu-
de do não cumprimento da Notifi cação n° 18642, MOTIVO: 
Há a necessidade da supressão ou poda de árvore (s) de 
vosso imóvel, devido a risco de queda, comprometimento ou 
incompatibilidade da árvore com a vizinhança. O proprietário 
deverá executar o serviço, CAPITULAÇÃO: Art 79 da LM 
13031/2018 e Art 1°, 2° e 10° Dec 18301/2019, BASE DE 
CÁLCULO: 10 UFM, VALOR: R$ 602,40, prazo de 30 dia (s). 
Observação: FAZER SUPRESSÃO – JÁ AUTORIZADA DA 
NO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE E SUBSTITUIR POR 
OUTRA – REF. RUA ALEXANDRE MARINI, 281 – COMUNI-
CAR FATO SEC M AMBIENTE. Do exposto, fi ca a empresa 
advertida a realizar no prazo descrito acima, a partir do 
recebimento desta, as exigências supracitadas. Caso ocorra 
o descumprimento da presente advertência, serão aplica-
das as penalidades descritas acima.  Assinada pela Agente 
Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, uma vez que 
a missiva nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telé-
grafos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 81009175 9 
BR, acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência n° 16024

Fica advertida a empresa PALHARES, BORGES & PAU-
LA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ: 
25245751/0001-07, IM: 3541590, localizada na Est João 
Parise, 2040 – Chácara Jóckei Club – CEP: 15062-000 
– São José do Rio Preto/SP, datada em 20/05/2020, em 
virtude do não cumprimento da Notifi cação 16024/2019, 
MOTIVO: Adequar empreendimento para que os resíduos 
gasosos, fumaças, gases, poeiras ou qualquer estado de 
matéria provenientes atividades industriais, comerciais, 
residenciais, não venha poluir a atmosfera, CAPITULAÇÃO: 
Artigo 2°, § 1° e 2° da Lei Municipal n° 2268/1978, BASE 
DE CÁLCULO: 50 UFM, VALOR: R$ 2.783,50, Observação: 
Protocolar na Secretaria, comprov dest fi nal resíduo (borra/
embalagens/contaminados CLASSE I), AVCB, CETESB/CA-
DRI, Autorização SEMAE/Análise água; MOTIVO: Adequar 
empreendimento para que os resíduos sólidos, líquidos ou 
qualquer estado da matéria provenientes atividades indus-
triais, comerciais, residenciais, não venha poluir o solo e os 
cursos d’água, CAPITULAÇÃO: Artigo 1° da Lei Municipal 
n° 2268/1978, BASE DE CÁLCULO: 50 UFM, VALOR: R$ 
2.783,50, Observação: Protocolar na Secretaria, comprov 
dest fi nal resíduo (borra/embalagens/contaminados CLAS-
SE I), AVCB, CETESB/CADRI, Autorização SEMAE/Análise 
água; MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a desti-
nação fi nal desses resíduos, CAPITULAÇÃO: Art 2°, § 3°, 
inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e Resol 
Conama n° 313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, 
VALOR: 7.009,07, Observação: Protocolar na Secretaria, 
comprov dest fi nal resíduo (borra/embalagens/contaminados 
CLASSE I), AVCB, CETESB/CADRI, Autorização SEMAE/
Análise água. Do exposto, fi ca a empresa advertida a reali-
zar no prazo de 30 dia (s), a partir do recebimento desta, as 
exigências supracitadas. Caso ocorra o descumprimento da 
presente advertência, serão aplicadas as penalidades des-
critas acima.  Assinada pela Agente Fiscal de Posturas Jane 
Adriana Moretti, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro 
do objeto do AR JU 63263017 1 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência n° 16026

Fica advertida a empresa PALHARES, BORGES & PAU-
LA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ: 
25245751/0001-07, IM: 3541590, localizada na Est João Pa-
rise, 2040 – Chácara Jóckei Club – CEP: 15062-000 – São 
José do Rio Preto/SP, datada em 20/05/2020, em virtude 
do não cumprimento da Notifi cação 16026/2019, MOTIVO: 
Cobrir local de armazenamento dos materiais recicláveis, 
CAPITULAÇÃO: Artigo 2°, parágrafo único da Lei Munici-
pal n° 9723/2006, BASE DE CÁLCULO: 0 REAL, VALOR: 
R$ 0,00, Observação: Armazenar resíduos gerados pelo 
empreendimento em local coberto e pavimentado. Proibido 
despejo irregular de resíduos e obstrução de via pública; 
MOTIVO: Deposição no passeio público de obstáculos 
de qualquer espécie, incluindo materiais para construção, 
detritos, placas de propagandas ou quaisquer outros que 
obstruam a passagens de pedestres, CAPITULAÇÃO: Artigo 
7° LM n° 8973/2003, BASE DE CÁLCULO: 2 UFM, VALOR: 
R$ 111,34, Observação: Armazenar resíduos gerados pelo 
empreendimento em local coberto e pavimentado. Proibido 
despejo irregular de resíduos e obstrução de via pública; 
MOTIVO: Fica proibida a permanência de qualquer mate-
rial em logradouro (passeio e via) público, CAPITULAÇÃO: 
Artigo 96 da Lei Complementar n° 17/1992, BASE DE CÁL-

CULO: 3 UFM, VALOR: R$ 167,01, Observação: Armazenar 
resíduos gerados pelo empreendimento em local coberto 
e pavimentado. Proibido despejo irregular de resíduos e 
obstrução de via pública; MOTIVO: Revogado – Derramar 
óleo, gordura, graxa, tinta, combustíveis, líquidos de tintu-
raria, nata de cal, cimento e similares nos passeis e no leito 
das vias e logradouros públicos, CAPITULAÇÃO: Art 49, IV 
LM 6499/96, BASE DE CÁLCULO: 100,13 UFIR, VALOR: 
350,46, Observação: Armazenar resíduos gerados pelo 
empreendimento em local coberto e pavimentado. Proibido 
despejo irregular de resíduos e obstrução de via pública; Do 
exposto, fi ca a empresa advertida a realizar no prazo de 30 
dia (s), a partir do recebimento desta, as exigências supraci-
tadas. Caso ocorra o descumprimento da presente advertên-
cia, serão aplicadas as penalidades descritas acima.  Assi-
nada pela Agente Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR 
JU 63263017 1 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência n° 16248

Fica advertida a empresa PALHARES, BORGES & PAU-
LA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ: 
25245751/0001-07, IM: 3541590, localizada na Est João 
Parise, 2040 – Chácara Jóckei Club – CEP: 15062-000 
– São José do Rio Preto/SP, datada em 20/05/2020, em 
virtude do não cumprimento da Notifi cação 16248/2019, 
MOTIVO: Estocar em contenedores resíd sólidos resid/
comercial da atividade. Colocar resíduos sólidos, uma hora 
antes do horário fi xado para coleta e até uma hora após a 
coleta para recolhimento contenedores. Armazenar adequa-
damente resíduo local coberto + pavimentado c/ dispositivo 
contenção. Separar + descartar por tipo de resíduo. Resí-
duo comum (escritório / administrativo) respeitar lim de 1 h 
p pôr/ retirar, CAPITULAÇÃO: Artigos 11°, 12°, 16° inciso II 
da Lei Municipal n° 6499/1996, BASE DE CÁLCULO: 40,05 
UFIR, VALOR: 145,35, Observação: Armazenar adequada-
mente resíduo local coberto + pavimentado c/ dispositivo 
contenção. Separar + descartar por tipo de resíduo. Resíduo 
comum (escritório / administrativo) respeitar lim de 1 h p pôr/ 
retirar; MOTIVO: Executar onde ocorrem os serviços, grelhas 
para captação das águas superfi ciais e efl uentes líquidos 
das atividades, após pré-tratamento físico-químico, interliga-
das a rede pública de esgotos sanit, CAPITULAÇÃO: § 2° do 
Artigo 6° da Lei Municipal n° 8247/2000, BASE DE CÁLCU-
LO: 1001 UFIR, VALOR: 3.633,63, Observação: Armazenar 
adequadamente resíduo local coberto + pavimentado c/ dis-
positivo contenção. Separar + descartar por tipo de resíduo. 
Resíduo comum (escritório / administrativo) respeitar lim 
de 1 h p pôr/ retirar; MOTIVO: Revogado – Fica proibido o 
despejo de água servida (efl uente líquido) nos passeios, vias 
e logradouros públicos ou em qualquer área pública, CA-
PITULAÇÃO: Artigo 49 inciso b, alínea VI da Lei Municipal 
n° 6499/1996, BASE DE CÁLCULO: 100,13 UFIR, VALOR: 
363,47, Observação: Armazenar adequadamente resíduo lo-
cal coberto + pavimentado c/ dispositivo contenção. Separar 
+ descartar por tipo de resíduo. Resíduo comum (escritório / 
administrativo) respeitar lim de 1 h p pôr/ retirar. Do exposto, 
fi ca a empresa advertida a realizar no prazo de 30 dia (s), 
a partir do recebimento desta, as exigências supracitadas. 
Caso ocorra o descumprimento da presente advertência, 
serão aplicadas as penalidades descritas acima.  Assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa de Cor-
reios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 
63263017 1 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência referente a Notifi cação 17320

Fica advertida a empresa JACOMELI & FERREIRA LTDA, 
CNPJ: 28682239/0001-08, IM: 3582310, localizada na Av 
Dr Antonio Marques dos Santos, 1383 – Jd Seyon- CEP: 
15050-5000 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
13/05/2020, em virtude do não cumprimento da Notifi cação 
n° 17320/2019, MOTIVO: Armazenar e depositar adequada-
mente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a 
destinação fi nal desses resíduos, CAPITULAÇÃO: Art 2°, § 
3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e Resol 
Conama n° 313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, 
VALOR: R$ 7.269,40, prazo de 10 dia (s). Do exposto, fi ca 
a empresa advertida a realizar no prazo descrito acima, a 
partir do recebimento desta, as exigências supracitadas. 
Caso ocorra o descumprimento da presente advertência, 
serão aplicadas as penalidades descritas acima.  Assinada 
pelo Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR 
JU 81009060 3 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência referente a Notifi cação 18096

Fica advertida a empresa ROSILENE NICIKAVA DE AN-
DRADE, CNPJ: 27021710/0002-35, IM: 3651140, loca-
lizada na Rua Cristovão Colombo, 1119 – Vila Ipiranga 
– CEP: 15055-000 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
13/05/2020, em virtude do não cumprimento da Notifi cação 
n° 18096/2019, MOTIVO: Armazenar e depositar adequada-
mente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a 
destinação fi nal desses resíduos, CAPITULAÇÃO: Art 2°, § 
3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e Resol 
Conama n° 313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, 
VALOR: R$ 7.269,40, prazo de 10 dia (s). Do exposto, fi ca 
a empresa advertida a realizar no prazo descrito acima, a 
partir do recebimento desta, as exigências supracitadas. 
Caso ocorra o descumprimento da presente advertência, 
serão aplicadas as penalidades descritas acima.  Assinada 
pelo Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR 
JU 81009059 4 BR, acusando “desconhecido”.



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
17 de julho de 2020

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018730/2020

Fica notifi cada a empresa A C DE SOUZA SEMI JOIAS ME, 
CNPJ: 28330760/0002-67, IM: 3482670, localizada na Rua 
Independência, 2134 – Lot Spínola Castro – CEP: 15025-
095 – São José do Rio Preto/SP, datada em 28/04/2020, 
motivos da notifi cação: É expressamente proibido perturbar 
o sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis, Artigo 
43, inciso II da L.C. n° 17/1992, prazo de 0 dia (s), Multa de 
5 x 1 UFM R$ 301,20 ou cassação / bloqueio de alvará; É 
expressamente proibido perturbar o sossego com ruídos e 
sons excessivos, evitáveis, providenciar isolamento acústi-
co do empreendimento, Artigo 43 da Lei Complementar n° 
17/92, prazo de 30 dia (s), Multa de 5 x 1 UFM R$ 301,20 
ou cassação / bloqueio de alvará; Perturbação do sossego 
público produzido por ruídos ou sons excessivos, evitáveis, 
Artigo 43 LC N° 17/92, prazo de 0 dia (s), Multa de 5 x 1 
UFM R$ 301,20 ou cassação / bloqueio de alvará. Observa-
ção: PROVIDENCIAR ISOLAMENTO ACÚSTICO DO COM-
PRESSOR DE MANEIRA QUE PARE DE PERTURBAR O 
SOSSEGO DA CIRCUNVIZINHANÇA. O não cumprimento 
da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará su-
jeita às penalidades impostas pela legislação, assinada pela 
Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
63263036 1 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018827/2020

Fica notifi cada empresa MOACIR CLAUDIO 78700221872, 
CNPJ: 29917900/0001-80, IM: 3508170, localizada na Rua 
Cristovão Colombo, 335, salão comercial 339 – Vila Anchie-
ta – CEP: 15055-000 – São José do Rio Preto/SP, datada 
em 22/05/2020, motivos da notifi cação: Armazenar e depo-
sitar adequadamente os resíduos gerados no empreendi-
mento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2°, § 
3°, inc XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e Resol 
Conama n° 313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa de 2002,59 
UFIR (x1 R$ 7.589,82), É expressamente proibido perturbar 
o sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis, Artigo 
43, inciso II da L C n° 17/1992, prazo de 0 dia (s), Multa de 5 
UFM (x 1 R$ 301,20), É expressamente proibido perturbar o 
sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis, providen-
ciar isolamento acústico do empreendimento, Artigo 43 da 
Lei Complementar n° 17/92, prazo de 30 dia (s), Multa de 5 
UFM (x 1 301,20), Execução de música por radiodifusão ao 
vivo, ou por qualquer outro meio, sem autorização da Pre-
feitura Municipal, Artigo 1° da LC n° 217/2005, ABNT 10151, 
prazo de 0 dia (s), Multa de 10 UFM (x 1 602,40). Observa-
ção: APRESENTAR COMPROVANTES DE DESTINAÇÃO 
DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETARIA 
DO MEIO AMBIENTE E DEMAIS ITENS ACIMA ELENCA-
DOS, SOB PENA DE MULTA. O não cumprimento da Noti-
fi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às 
penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pelo 
Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
81009138 2 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018869/2020

Fica notifi cada IRENE SALA LEAL, CPF/RG: 008239478-40 
/ 29835689-(SSP), localizada na Rua Valentim Gentil – Eldo-
rado (1ª parte) – CEP: 15043-015 – São José do Rio Preto/
SSP, datada em 29/05/2020, motivo da notifi cação: Proibido 
fazer queimadas de qualquer natureza, na área urbana do 
município, Artigo 1° da LM n° 7419/99, prazo de 10 dia (s), 
Multa de 2 SALARIO (x 1 2.090,00). Observação: QUEIMA-
DA EM TERRENO EM 27/05/2020. O não cumprimento da 
Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do 
AR JU 81009099 1 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018924/2020

Fica notifi cada a empresa IAGO BIONDI DE ASSIS 
41354632826, CNPJ: 36476817/0001-88, IM: 3706150, lo-
calizada na Rua Quinze de Novembro, 3547, sala 2 – Centro 
– CEP: 15015-110 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
09/06/2020, motivo da notifi cação: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2°, § 3°, inc 
XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/99 e Resol Cona-
ma n° 313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa de 2002,59 UFIR 
(x 1 R$ 7.589,82). Observação: PROTOCOLAR CÓPIA NA 
SECRETARIA DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
(ÓLEO). O não cumprimento da Notifi cação no prazo esta-
belecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal de Pos-
turas Jane Adriana Moretti, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 81009143 6 BR, acusando 
“mudou-se”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2020

EDITAL 06/2020 – CULTURA POPULAR-ESCOLAS DE 
SAMBA 

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio 
da Secretaria de Cultura comunica que a Comissão Per-
manente do Programa Nelson Seixas de Fomento à Cultu-
ra - Lei Nelson Seixas estará reunida para conferência da 
DOCUMENTAÇÃO dos projetos inscritos no Edital 06/2020, 
no dia 17 de julho de 2020, às 08h, na Secretaria Municipal 
de Cultura, situada à Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 

01, Centro, 4º andar.
São José do Rio Preto, 16 de julho de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

 

 

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

PORTARIA N.º 34.390 DE 16 DE JULHO DE 2020 
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1047684-58.2019.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.853 de 19 de junho de 2017, de 
concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) PAULO ROBERTO 
PALMEIRA, Agente Fiscal de Posturas, onde se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-
se “retroagindo os efeitos desta 09/08/2014”. 
PORTARIA N.º 34.391 DE 16 DE JULHO DE 2020 
DESIGNA, os servidores adiante elencados, para prestarem serviços à Secretaria Municipal de Saúde, 
nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 2020, enquanto não retornarem os 
atendimentos prestados pela Secretaria Municipal de Cultura ou durarem os efeitos da pandemia, 
assegurada a percepção do adicional de insalubridade, a depender do local de exercício: 

SERVIDOR(A) SECRETARIA ORIGEM SECRETARIA DESTINO EFEITOS 

CATIA CARNEIRO SIMAO CULTURA SAÚDE 20/07/2020 

CELMA FERREIRA DE MAGALHAES CULTURA SAÚDE 20/07/2020 
FLAVIO DE SETTA CULTURA SAÚDE 20/07/2020 
MATEUS SILVA BORGES CULTURA SAÚDE 03/08/2020 
MATHEUS RIBEIRO ALVES CULTURA SAÚDE 20/07/2020 
MILTON NOGUEIRA PASTRE CULTURA SAÚDE 20/07/2020 
PAMELA EMANOELE DA SILVA CULTURA SAÚDE 20/07/2020 
RODRIGO LUIS TUTINI CULTURA SAÚDE 20/07/2020 

PORTARIA N.º 34.392 DE 16 DE JULHO DE 2020 
EXCLUI, o(a) servidor(a) SILVIO CESAR GASPARO SAID, da Portaria nº 34.356 de 26 de junho de 
2020, retroagindo os efeitos desta a 30 de junho de 2020. OUTROSSIM, DESIGNA,  o(a) servidor(a) 
SILVIO CESAR GASPARO SAID, lotado(a) na Secretaria Municipal de Assistência Social, para prestar 
serviço à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 18.558 de 20 de março 
de 2020, enquanto houver necessidade do trabalho ou durarem os efeitos da pandemia, assegurada a 
percepção do adicional de insalubridade, a depender do local de exercício, surtindo os efeitos a partir de 
30 de junho de 2020. 
PORTARIA N.º 34.393 DE 16 DE JULHO DE 2020 
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1047649-98.2019.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.805 de 19 de junho de 2017, de 
concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) IVANA HELENA 
BERNARDINO DOS SANTOS, Auxiliar de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a partir 
de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 06/03/2010”. 

LUÍS ROBERTO THIESI 
   Secretário Municipal de Administração 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

COMUNICADO SME Nº 085/2020 
  A Secretaria Municipal da Educação, dando continuidade ao processo de substituição de suplente 
do segmento dos docentes da Educação Básica Municipal do Conselho Municipal de Educação, gestão 2017-
2021, divulga o cronograma e as regras para a eleição, conforme Lei Municipal nº 10.317 de 31 de dezembro de 
2008, publicado no D.O.M. em 1º de janeiro de 2009. 
Cronograma e regras para a eleição: 

Dias 
22 e 23 
de julho 

 
A participação na eleição estará disponível por meio do acesso no endereço eletrônico 
educacao.riopreto.br/eleicaocme que se realizará, impreterivelmente, por meio de votação 
pelos pares para a vaga de suplente do representante dos docentes da Educação Básica 
Municipal: 

 
 - Deise de Oliveira (EM Orlando Guareschi) 
 - Patrícia Cristina dos Santos (EM Graciliano Ramos) 

Votam nos docentes acima os servidores titulares dos cargos efetivos de PEB-I e PEB-
II. 

 
Caso seja constatada, pela Comissão Gestora, alguma votação irregular esta será anulada e 
não entrará no computo dos votos. 
 

Dias 
24 

de julho 

 
A Comissão Gestora do processo de substituição de membros do CME irá apurar o resultado 
indicado pelo Sistema de Votação da SME e o divulgará por meio de Comunicado da 
Secretaria Municipal da Educação. 
 

São José do Rio Preto, 15 de julho de 2020. 
Sueli Petronilia Amancio Costa 
Secretária Municipal de Educação 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTO DEFERIDO DE CANCELAMENTO – EXTENSÃO 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO SITE WWW.RIOPRETO.SP.GOV.BR A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS 
REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 
1. PASQUINI & PASQUINI CONFECÇÕES LTDA 14715901 2020-151160 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 16 DE JULHO DE 2020. 

  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários 

 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000284661 00185/98 3M DO BRASIL LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000287104 00185/98 3M DO BRASIL LTDA 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000322124 00185/98 3M DO BRASIL LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000164790 01316/20 BENSAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICA HOSPITALAR LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000062538 01326/15 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000147910 01326/15 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000160627 02603/16 ELIZABETE A ZACARIN ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000043638 02692/17 
INCLUSIVA CENTRO DE 

REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL 
LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000050362 02692/17 
INCLUSIVA CENTRO DE 

REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL 
LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000050378 02692/17 
INCLUSIVA CENTRO DE 

REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000162539 02051/17 J A BRUNOZI & CIA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000163412 01175/17 J R B VENDRAME CLINICA MEDICA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000160787 01250/20 LOPES SUPERMERCADOS LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000165477 01322/20 MS RIO PRETO SERVIÇOS ESTETICOS 
LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000163016 00436/98 ODAIR RAMALHO SAO JOSE DO RIO 
PRETO ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000162654 00485/98 OTICA MARECHAL RIO PRETO LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000160864 00875/09 OTICA SANTA LUZIA JARDIM 
MORUMBI LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000147233 01818/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000147235 01818/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000147236 01818/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000162890 01295/20 RENATO FERNANDES PAPELARIA 
EIRELI 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000054624 01801/18 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000038975 01943/00 VAL PAO PANIFICADORA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

 
 

EDITAL DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000151454 01101/20 SANVET CLINICA VETERINARIA LTDA 
ME 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1894 

       São José do Rio Preto, 17 de julho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

A R SANTANA & SANTANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 01192/20 AIF-S-H 000100 
ADINAM WATANABE RAMALHO 01285/20 AIF-A-LF 000095 
ANDRE L GONÇALVES INFORMATICA 01188/20 AIF-P-H 000026 
ATACADAO S/A 01186/20 AIF-P-C 000105 
BANCO BRADESCO S/A 01191/20 AIF-S-H 000101 
BORGES E REALE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP 01286/20 AIF-A-LF 000096 
CLAUDIO JOSE IGNACIO ME 01279/20 AIF-P-C 000113 
CLINICA DENTARIA PRUDENTE DE MORAES LTDA 01280/20 AIF-S-D 000144 
ENDOARTE CLINICA DE ENDONTIA S/C LTDA 01190/20 AIF-S-V 000048 
F R GONÇALVES VEICULOS 01283/20 AIF-A-S 00051 
GENESIO AUTO PEÇAS LTDA 01193/20 AIF-S-H 000099 
IMOBILIARIA SUGOI LTDA 01281/20 AIF-P-C 000112 
MAYOR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 01278/20 AIF-P-C 000114 
O DA S DE FARIAS & CIA LTDA ME 01187/20 AIF-A-LF 000080 
RAMON DA SILVA AGUDO 40196958814 01189/20 AIF-P-H 000027 
TELEFONICA BRASIL S/A 01287/20 AIF-A-LF 000097 
THYAGO MONTEIRO DIAS 33713741816 01185/20 AIF-A-LF 000079 
VALDEMIR DIRCEU BUENO 54618819804 01282/20 AIF-P-C 000115 
VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS DELEFRATE 18196516819 01284/20 AIF-A-LF 000094 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO DEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
GEAN TEODORO DOS REIS SERV FESTA ME 00431/20 202097145 AIF-I-E 000596 
ROBERTELIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS 
S/A 00404/20 202091193 AIF-I-E 1022 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
GEAN TEODORO DOS REIS SERV FESTA ME 00431/20 AIP-A-LF 000110 
ROBERTELIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS S/A 00404/20 AIP-A-N 000239 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

CANTALICE & GUIMARÃES 
LTDA ME 00257/20 

R$5.936,15(CINCO MIL 
NOVECENTOS E TRINTA E SEIS 

REAIS E QUINZE CENTAVOS) 
NRM-M-L 000022 

REPISO MERCEARIA LTDA ME 00403/20 
R$5.936,15(CINCO MIL 

NOVECENTOS E TRINTA E SEIS 
REAIS E QUINZE CENTAVOS) 

NRM-P-F 000018 

 
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO E ARQUIVADO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO LTDA 01140/20 AIF-P-C 000097 

São José do Rio Preto, 17 de Julho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Editais de
LEILÕES

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/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 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
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 09, da quadra Z7, 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 08; do 
lado esquerdo mede 21,00m e divide-se com o lote 10; e fi nalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 
20, encerrando uma área superfi cial total de 210,00 m²; distante 42,56m da esquina da Rua Projetada 22. Matrícula 
nº 150.518 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$ 84.000,00.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 159.353,66. Caso não haja licitantes 
ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 
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.

Portaria n. º 2.957, de 15 de julho de 2020.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Municí-
pio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais, 
RESOLVE: 
Artigo 1.º - Em atendimento ao requerimento protocolado sob 
o n.º 1595/2020, fi ca dispensado das funções de Tesoureiro, 
a partir desta data, o Sr. PEDRO LUIZ FRANZIN, portador do 
RG n.º 11.363.031 e inscrito no CPF sob o n.º 025.668.158-
95. 
Artigo 2.º - Revoga-se a Portaria n.º 1.755, de 1.º de setem-
bro de 2009, que dispõe sobre concessão de gratifi cação.
Artigo 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as demais disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 15 de julho de 2020; 90.º Ano 
de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal 
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação, na 
mesma data e local de costume.
Luis Henrique Garcia
Secretário

Portaria n.º 2.958, de 15 de julho de 2020.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Municí-
pio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções que lhe são atribuídas por Lei e, 
Considerando que o servidor público ocupante do cargo de 
Tesoureiro realizou pedido de exoneração de seu cargo, 
bem como que não há concurso vigente para convocação de 
novo servidor para preenchimento do referido cargo, resolve 
baixar a seguinte: 
PORTARIA: 
Art. 1.º - Fica a servidora SORAIA SANTIAGO FIRMINO DA 
SILVA, portadora do RG n.º 24.159.753-5, e inscrita no CPF 
sob o n.º 276.467.258-62, ocupante do emprego público de 
Escriturária, designada para responder pelo Setor de Te-
souraria da Prefeitura Municipal, fazendo jus à diferença de 
vencimentos.
Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 15 de julho de 2020; 90.º Ano 
de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 
Registrada em livro próprio e Publicada na forma de estilo, 
no local de costume, na mesma data.
Luis Henrique Garcia
Secretário

Portaria n.º 2.959, de 15 de julho de 2020.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Municí-
pio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
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Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho 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 20, da quadra B, 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 2; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 19; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 01 e parte do lote 02; e 
finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 04, encerrando uma área superficial total de 200,00 
m²; distante 11,66m da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 149.773 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.000,00. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 126.251,29. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima 
prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  
O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. 

ções legais, 
RESOLVE: 
Artigo 1.º - Em atenção ao Processo Administrativo n.º 
001/2018, fi ca exonerada de suas funções de atendente, a 
Sra. ROSANGELA LIMA DOS SANTOS, portadora do RG n.º 
59.435.230-7 e inscrita no CPF sob o n.º 049.784.463-09. 
Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos à data de 26/02/2018, 
revogando as disposições em contrário, em especial a Porta-
ria n.º 2.610, de 1.º de Agosto de 2016.  
Prefeitura Municipal de Cedral, 15 de julho de 2020; 90.º Ano 
de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal 
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação, na 
mesma data e local de costume.
Luis Henrique Garcia
Secretário

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2020
CONCORRÊNCIA Nº 02/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ERIVALDO JOSÉ TEIXEIRA 049811712480
CNPJ sob nº 36.230.389/0001-09
OBJETO: CONCEDENTE outorga à CONCESSIONÁRIA, a contar 
da data de assinatura desde contrato, Concessão de Uso Remu-
nerado do imóvel “Bar da Bocha”, localizado no Centro de Lazer do 
Trabalhador, na Rua Washington Luiz.
VALOR R$276,10 (duzentos e setenta e seis reais e dez centavos).
VIGENCIA: 15/06/2020 a 15/06/2021
Monte Aprazível, 15 de Junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2020
CONCORRÊNCIA Nº 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: MARÍLIA SCRINOLI 37855824804
CNPJ sob nº 36.840.745/0001-06
OBJETO: A CONCEDENTE outorga à CONCESSIONÁRIA, a 
contar da data de assinatura desde contrato, Concessão de Uso 
Remunerado do imóvel “Bar do Iate Clube”, localizado na Avenida 
Brasília, às margens da represa “Lavínio Luchesi”.  
VALOR R$966,35 (novecentos e sessenta e seis reais e trinta e 
cinco centavos)
VIGENCIA: 15/06/2020 a 15/06/2021
Monte Aprazível, 15 de Junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2020
CONCORRÊNCIA Nº 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: MARIA JOSÉ LINS DA SILVA 08395341407
CNPJ sob nº 28.273.271/0001-30
OBJETO: A CONCEDENTE outorga à CONCESSIONÁRIA, a 
contar da data de assinatura desde contrato, Concessão de Uso 
Remunerado do imóvel “Box da Estação Rodoviária”, localizado na 
rua Osvaldo Aranha, nº 480 (Box: 03 25,35 m² e Box 04: 24,25 m² - 
Conjunto). 
VALOR R$138,05 (cento e trinta e oito reais e cinco centavos)
VIGENCIA: 15/06/2020 a 15/06/2021
Monte Aprazível, 15 de Junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2020
CONCORRÊNCIA Nº 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DEBORA ELAINE GOMES DE LIMA FERRAZ 
18187324830
CNPJ sob nº 35.033.373/0001-43
OBJETO: A CONCEDENTE outorga à CONCESSIONÁRIA, a con-
tar da data de assinatura desde contrato, Concessão de Uso Remu-
nerado do imóvel “Quiosque 05 – Ao lado da banca de revistas”, 
localizado na Praça São João.
VALOR R$140,81 (cento e quarenta reais e oitenta e um centavos)
VIGENCIA: 15/06/2020 a 15/06/2021
Monte Aprazível, 15 de Junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2020
Objeto: Aquisição de refeições prontas tipo "marmitex" e refeições 
do tipo "comercial/self service".
Data do Encerramento: 31/07/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 15 de julho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 
TIPO: MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL 
PROCESSO SICOM Nº 26/2020 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento 
de combustíveis dos veículos e do gerador de energia, por postos credenciados, por meio de 
implantação e operação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de 
pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização de rede credenciada de postos de 
combustíveis no município de São José do Rio Preto/SP, compreendendo a distribuição de: etanol, 
gasolina comum e diesel S10 de forma a garantir a operacionalização da frota de veículos e do 
gerador da torre de transmissão da TV Câmara da Câmara Municipal de São José do Rio Preto/SP. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/07/2020, às 10h, e abertura a partir das 
10h02min.  
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição no PORTAL DE COMPRAS, 
endereço: https://compras.empro.com.br/. 
Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7811 e 7812. E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. 
SJRP, 16/07/2020. Ver. Paulo Roberto Ambrósio Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1019069-29.2017.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo De Moraes Sabbag, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) S. 
R. Juliani Confecções - Eirelli, CNPJ 19.595.672/0001-15, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória -Processo Nº 1019069-29.2017.8.26.0576 - por parte de Calçados Laroche Ltda Epp, alegando em síntese:" A 
requerente é credora de R$ 18.317,80 (fev/17) decorrente da devolução de 8 (oito) cheques sob nºs 000069 a 000071 e de 
000073 a 000077, do Banco 033, agência 0274, conta 13 00623 4, vencidos entre 15.07.16 a 26.08.16. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e, para que em 
15 dias, a fluir após os 20 supra, pague o valor supra devidamente corrigido e acrescido de honorários advocatícios de 5%, que a 
tornará isenta das custas processuais ou, no mesmo prazo, apresente embargos, sob pena de constituir título executivo judicial, 
ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 29 de junho de 2020. K -17e18/07

EMPREGOS
Assorep Associação está em busca de pessoas que já 
esteja aposentado(a) e queria fazer freelance em vendas de 
plano de saúde para público especifi co com experiência em 
vendas e saiba negociar. Interessados enviar currículo para 
assorep@hotmail.com

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 Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
CLEBER JOSÉ AMORIM CAMACHO e SILMARA APARECIDA 
FERREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de fevereiro de 
1978, fi lho de JOSÉ LUIZ CAMACHO e de NELZA DE FATIMA 
MARIANO AMORIM CAMACHO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
costureira, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
17 de julho de 1980, fi lha de SALVADOR FERREIRA e de MALVI-
NA MONTEIRO DE BARROS.
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, 16 de Julho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. JOAQUIM MARTIMIANO NETO e VALDIVINA ANDREZA 
DA SILVA, sendo ELE fi lho de DURVALINO MARTIMIANO DA SIL-
VA e de IZAURA FRANCISCA DA SILVA e ELA fi lha de EDUARDO 
ANDREZA DA SILVA e de RITA FELICIANA DE JESUS; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 15/07/2020.

Editais de
LEILÕES

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, 
fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 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 03, da 
quadra Q, 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 2,42m e divide-se com a Rua 
Projetada B; mais 15,50m em curva na confluência da Rua Projetada B com a Rua Projetada 11; do lado direito 
de quem da Rua Projetada B olha para o imóvel mede 22,67m e divide-se com o lote 02; do lado esquerdo mede 
14,14m e divide-se com a Rua Projetada 11; e finalmente nos fundos mede 12,75m e divide-se com parte do lote 
04, encerrando uma área superficial total de 276,91 m². Matrícula nº 150.152 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 157.839,69. Valor de Venda do 
Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 203.161,63. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, 
o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 advocatícios.  Para a participação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais 
débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta 
exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as 
despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do 
Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos 
de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura 
pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter 
“Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. 
A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e 
ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito 
de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) 
de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos 
que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado 
ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas 
despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem 
como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/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 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
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 E, 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 10,34m 
e divide-se com a Rua Projetada A; 11,28m em curva na confl uência da Rua Projetada A com a Rua Projetada 4; do 
lado direito de quem da Rua Projetada A olha para o imóvel mede 7,40m e divide-se com a Rua projetada 5; do lado 
esquerdo mede 19,20m e divide-se com o lote 02; e fi nalmente nos fundos mede 16,00m e divide-se com parte do 
lote 26, encerrando uma área superfi cial total de 256,92 m². Matrícula nº 149.820 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$ 70.000,00. Valor de Venda do 
Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 230.351,10. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, 
o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/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 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
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 20, da quadra G, 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 7; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 19; 
do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 21; e fi nalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o 
lote 14, encerrando uma área superfi cial total de 200,00 m²; distante 20,02m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula 
nº 149.894 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$ 88.534,30. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 138.467,92. Caso não haja licitantes 
ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 
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 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho 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 29, da quadra Z9, 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 23; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 20,00m e divide-se com o lote 28; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 30; e finalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 07, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; 
distante 45,29m da esquina da Av. Projetada A. Matrícula nº 150.603 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 65.430,00. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 119.540,65. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima 
prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  
O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.
 

 

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, 
fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 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 
D, 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 12,55m e divide-se com a Rua Projetada 2; do 
lado direito de quem da Rua Projetada 2 olha para o imóvel mede 18,78m e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo 
mede 19,92m e divide-se com o lote 15; e finalmente nos fundos mede 12,50m e divide-se com parte do lote 12 e 
parte do lote 16, encerrando uma área superficial total de 241,85 m²; distante 3,20m da esquina da Rua Projetada 
4.  Matrícula nº 149.809 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 1º Leilão R$ 92.694,95. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 149.317,99. Caso não haja 
licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 
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 advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até 
uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o 
imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em 
favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão 
por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto 
de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão 
será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, 
locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, 
seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao 
devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido 
de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado 
estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas 
respectivas despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações 
judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. 


