
Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira

30 de setembro de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 352/2020 – Processo n.º 
13.001/2020
Objeto: Registro de preços para prestação de serviço de 
locação de gradil e fechamento estruturado de aço. Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 18/09/2020, sendo adjudica-
do os itens à empresa declarada vencedora: ADEMAR DE 
BRITO LOCAÇÃO ME (itens 1 e 2). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior - Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
COMUNICADO
SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 256/2020 – 
PROCESSO Nº 12.219/2020 
Objeto: Aquisição de aparelho de raio x móvel para a Uni-
dade de Pronto Atendimento - UPA TANGARÁ. Secretaria 
Municipal de Saúde.
Tendo em vista a impugnação feita ao edital, suspendo o 
pregão. Após análise será publicada na Imprensa Ofi cial e 
no fórum do sistema a decisão e a nova data e hora para 
apresentação e abertura das propostas. Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUA-
ÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. MONICA 
E CEBOLINHA II (AVENIDA ARNALDO AFFINI, 253, JD. 
BELO HORIZONTE) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. A Comis-
são Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Educação, que é utiliza-
do como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão, e prolata o seguinte julgamento: 1º Colocado: 
COMERCIAL PRADELA LTDA R$ 218.340,94 - 2º Colocado: 
CONHIDRO CONSTRUÇÃO EIRELI EPP R$ 220.256,01 
- 3º Colocado: KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONS-
TRUÇÃO LTDA ME R$ 232.724,79 - 4º Colocado: CONS-
TRUTORA POLACHINI LTDA R$ 237.031,87 - 5º Colocado: 
CONSTRUTORA JLK SOUZA LTDA ME R$ 242.711,73 
- 6º Colocado: ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI – EPP R$ 
263.370,11 - 7º Colocado: CONSTRUTORA RIO OBRAS 
COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI R$ 
264.745,40 - 8º Colocado: ELIPSE PROJETOS E CONS-
TRUÇÕES EIRELI EPP R$ 292.513,93 - 9º Colocado: MA-

DRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 296.896,62 . O inteiro 
teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo 
a disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 030/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CLIMA-
TIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR DOS REFEITÓRIOS DO 
CENTRO INCUBADOR E CENTRO EMPRESARIAL DO 
PARQUE TECNOLÓGICO “VANDA KARINA SIMEI BOL-
ÇONE” (RUA JOAQUIM RODRIGUES, 1085), CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO 
EDITAL – SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO. Valor estimado: 
R$ 67.688,40 – Prazo de execução: 30 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 19/outubro/2020 às 17:00 horas. Data da sessão 
pública de abertura dos envelopes: 20/outubro/2020 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar 
do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras 
informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action    

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS DE RAIOS X LTDA EPP
EMPENHO 16417/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar/
executar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido impli-
cará 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
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME
EMPENHO 16337/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
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
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DESENTUPIDORA RP EIRELI-ME
CONTRATO PRE/0120/20
Considerando informações prestadas pelo Dep.de Projetos 
e Acomp. de Obras da Saúde relatando que após a limpeza 
dos reservatórios, os registros permaneceram fechados oca-
sionando a falta d’água durante o fi nal de semana, problema 
este que já foi alertado anteriormente pelo Departamento. 
Considerando previsão contratual em sua Cláus. 2ª item 2.4. 
Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA a PRES-
TAR ESCLARECIMENTOS E REGULARIZAR OS SERVI-
ÇOS, no prazo de 24 horas, contados do recebimento desta, 
de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2020
CONTRATO PRE/0128/20
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A
OBJETO: Prestação de serviço de telefonia móvel (celular) 
e serviço de GPRS – Lote 1 - Item 01 - SMTTS – Amaury 
Hernandes– Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$64.698,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 297/2020
CONTRATO PRE/0129/20
CONTRATADA: HORTIMULTI COMERCIO DE SEMENTES 
LTDA
OBJETO: Aquisição de adubos para adubação de solo – 
Itens 01 e 02 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior– Pra-
zo de vigência: 06 meses. Valor Total: R$19.800,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2020
ATA Nº 0735/20
CONTRATADA: F.A. GOMES - ME
OBJETO: Fornecimento de roupa de cama, mesa e banho – 
Valor Unitário – Item 03 – R$9,20 – SMS – Prazo de vigên-
cia: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0736/20
CONTRATADA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 27 – R$27,800 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0737/20
CONTRATADA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 22 – R$2,749 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0738/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da 
relação REMUME – Valores Unitários – Item 02 – R$0,030; 
Item 03 – R$1,200; Item 04 – R$9,150 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0739/20
CONTRATADA: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 09 – R$0,250 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0740/20
CONTRATADA: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 13 – R$16,280 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0741/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
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OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 10 – R$0,309 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2020
ATA Nº 0742/20
CONTRATADA: TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de toner e unidade de imagem – Va-
lores Unitários – Item 02 – R$14,99; Item 05 – R$27,89; Item 
06 – R$13,00; Item 11 – R$25,80; Item 12 – R$27,59 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 285/2020
ATA Nº 0743/20
CONTRATADA: UNIGRASS AMBIENTAL LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de grama esmeralda para o Recinto 
de Exposição Alberto B. Lucato – Valor Unitário – Item 01 – 
R$5,69 – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 323/2020
ATA Nº 0744/20
CONTRATADA: JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviço de instala-
ção de alambrados – Valor Unitário – Item 01 – R$89,90 – 
SMSG – Ulisses R. Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 15899/2020
CONTRATO Nº: DPL/0062/20
CONTRATADA: VAI VEM INDUSTRIA E COMERCIO DE 
BRINQUEDOS EIRELI
OBJETO: Aquisição de 02 playground com instalação para 
praças e parques – SMSG – Ulisses R. Almeida - Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$17.000,00. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 633 
DE 24 DE SETEMBRO DE 2020. 

Dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal de São José do Rio 
Preto, revoga a Lei nº 7.473, de 11 de junho de 1999, 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 Complementar: 
 

CAPÍTULO I 
Do Objeto e Campo de Atuação 

Art. 1º Fica instituído neste Município o S.I.M. – Serviço de Inspeção Municipal de São José do Rio 
Preto, sendo tal órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento e tem por finalidade a 
inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e 
não comestíveis, em quaisquer das etapas de fabricação, produção e beneficiamento, destinados à 
comercialização no Município com a devido registro e certificação dos estabelecimentos e produtos que 
estejam em conformidade com as normas vigentes. 
Parágrafo único. O S.I.M. – Serviço de Inspeção Municipal de São José do Rio Preto, atenderá 
especialmente e dentre outras aplicáveis, à L.O.M. – Lei Orgânica do Município, Leis Federais nº 
7.889/1989, nº 8.078/1990 e nº 9.712/1998, e aos Decretos Federais nº 5.741/2006, nº 7.216/2010 e nº 
9.013/2017. 
Art. 2º A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de São José do Rio Preto poderá 
estabelecer convênios e demais instrumentos para a cooperação técnica com outros Municípios, com 
Estados-membros e com a União, bem como, poderá solicitar a adesão ao Sistema Brasileiro de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), com o objetivo de solicitar a verificação e o 
reconhecimento da equivalência do Serviço de Inspeção Municipal, para realização do comércio 
interestadual. 
Art. 3º Nenhum estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal poderá funcionar 
ou comercializar seus produtos sem que o estabelecimento e seus produtos estejam previamente 
registrados no serviço oficial de inspeção de produtos de origem animal e possuam como responsável 
técnico, médico veterinário. 
Art. 4º Estão sujeitos ao registro os estabelecimentos que recebem animais para o abate, matérias-
primas, produtos, subprodutos e seus derivados, de origem animal para beneficiamento ou 
industrialização para fins de comercialização. 
§1º Para os fins desta Lei Complementar, entende-se por estabelecimento industrial ou entreposto de 
produtos de origem animal, qualquer instalação na qual sejam abatidos ou industrializados animais 
produtores de carnes e onde sejam obtidos, recebidos, manipulados, beneficiados, industrializados, 
fracionados, conservados, armazenados, acondicionados, embalados, rotulados ou expedidos, com 
finalidade industrial para comercialização; a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados; os 
ovos e seus derivados; o leite e seus derivados ou os produtos de abelhas e seus derivados.  
§2º Para os fins desta Lei Complementar entende-se por espécies animais de abate, os animais 
domésticos de produção, os silvestres e os exóticos, criados em cativeiros ou provenientes de áreas de 
reserva legal e de manejo sustentável. 
Art. 5º As propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas de origem animal estarão sujeitas à 
fiscalização, e caso identificados problemas sanitários na matéria-prima e/ou nos produtos no 
estabelecimento industrial, será comunicado ao órgão competente para a devida investigação.  
Art. 6º Estão sujeitos à inspeção prevista nesta Lei: 
I - os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos e matérias primas;  
II - o pescado e seus derivados;  
III - o leite e seus derivados;  
IV - o ovo e seus derivados;  
V - o mel, a cera de abelha e seus derivados;  
 

 

Art. 7º É de responsabilidade da Vigilância Sanitária, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, a 
fiscalização sanitária dos produtos de origem animal após a etapa de elaboração, compreendida na 
armazenagem, no transporte, na distribuição e na comercialização, em conformidade ao estabelecido na 
Lei Federal nº 8.080/1990. 
Art. 8º A inspeção do S.I.M. e a fiscalização sanitária, executada pela Vigilância Sanitária, serão 
desenvolvidas em sintonia, evitando-se superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e 
fiscalização sanitária entre os órgãos responsáveis pelos serviços.  
 

CAPÍTULO II 
Da Metodologia 

Art. 9º A atuação do Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M. dar-se-á: 
I - Através de inspeção, de forma permanente, nos estabelecimentos durante o abate das diferentes 
espécies animais; 
II - Através de inspeção e fiscalização periódica, nos demais estabelecimentos previstos nesta Lei, sendo 
que, para a disciplina de sua frequência serão considerados; o risco dos diferentes produtos e processos 
produtivos envolvidos; o histórico de não conformidade concernente às leis e normas relacionadas aos 
produtos de origem animal; o resultado dos controles de qualidade dos processos de produção e o 
desempenho de produtividade de cada estabelecimento. 
Art. 10 É obrigatória a permanência e inspeção, executada pelo Responsável Técnico do 
estabelecimento, durante o abate das diferentes espécies animais.  
Art. 11 O registro de estabelecimentos, produtos e procedimentos de inspeção e fiscalização serão feitos 
através de sistema único de informações, gerando registros auditáveis, e garantindo as informações dos 
processos administrativos ao Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento e aos inspetores 
sanitários do S.I.M., assegurado o sigilo das informações. 
§1º Serão de responsabilidade do S.I.M., vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, a manutenção e a alimentação do sistema de informações no que compete aos registros 
de estabelecimentos, produtos e procedimentos de inspeção e fiscalização. 
§2º Será obrigação do estabelecimento informar ao S.I.M. qualquer alteração referente a dados 
cadastrais, estrutura física, processo de produção e produtos, bem como a alimentação do sistema de 
informações no que compete à produção dos produtos registrados. 
 

CAPÍTULO III 
Das Competências 

Art. 12 Compete ao Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento designar, através de Portaria 
interna os servidores municipais que comporão a equipe de Inspetores Sanitários do S.I.M., incumbidos 
da execução das atividades de educação, inspeção, fiscalização, instauração de processos 
administrativos e outras de atribuição do Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M. 
§1º A designação será exclusiva a servidores públicos municipais admitidos através de concurso público, 
ocupantes de cargo de nível superior. 
§2º A Portaria de nomeação será reeditada sempre que houver a alteração no quadro de servidores 
responsáveis pela execução das atribuições do serviço ou em caso de que estes se afastem do serviço 
por prazo maior que 60 (sessenta) dias. 
§3º Os servidores a que se refere o caput devem portar credencial de identificação fiscal 
consubstanciada em carteira funcional, de uso exclusivo do Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M., 
fornecida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, na qual haja a indicação do número 
de credencial de sua respectiva nomeação, nome do servidor e foto. 
§4º A credencial de identificação deverá ser restituída à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, sob as penas da lei, em casos de exoneração ou demissão, aposentadoria, bem como 
nos de impedimentos e suspensões do servidor ou seu licenciamento das funções por prazo superior a 
60 (sessenta) dias. 
§5º Os servidores a que se refere o caput devem exibir a identidade funcional para se identificar no 
exercício de suas funções. 
Art. 13 Os inspetores sanitários do S.I.M. serão competentes para fazer cumprir as leis e regulamentos, 
federais, estaduais e municipais, relativos aos produtos de origem animal, expedindo e lavrando, sempre 
que for necessário: Termos, Autos de Infração e Autos de Imposição de Penalidades, referentes à 
produção, à qualidade e à inocuidade dos produtos de origem animal e ao local de trabalho. 

 

 
Parágrafo único. O Chefe de Departamento do S.I.M. deverá apresentar, regularmente, relatório com 
informações dos serviços executados ao Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.  
Art. 14 Compete aos inspetores sanitários do S.I.M. realizar de forma programada ou, quando 
necessário, a coleta de amostras de insumos, matérias-primas, aditivos, coadjuvantes, recipientes, 
equipamentos, utensílios, embalagens, substâncias, produtos, subprodutos e derivados para efeito de 
análise fiscal.  
§1º A coleta de amostras deverá ser realizada mediante a lavratura de Termo de Coleta de Amostra. 
§2º As despesas de análise fiscal, relativas ao transporte e análises laboratoriais, correrão por conta do 
estabelecimento. 
Art. 15 Os inspetores sanitários do S.I.M., sempre que estiverem a serviço, observados os preceitos 
constitucionais, terão livre acesso a todos os locais a que se refere o art. 4º e seus dispositivos, a 
qualquer dia e hora, sendo as empresas, por seus dirigentes ou prepostos, obrigadas a prestar os 
esclarecimentos necessários referentes ao desempenho de suas atribuições legais e a exibir, quando 
exigido, quaisquer documentos pertinentes. 
Parágrafo único. Poderá o inspetor sanitário do S.I.M. solicitar auxílio de força policial quando da 
ocorrência de ameaça e obstrução ao desempenho de suas funções. 
Art. 16 A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, através do Serviço de Inspeção Municipal 
– S.I.M, é competente para normatizar e regulamentar, em caráter complementar ao Estado e à União: 
I – a inspeção higiênico-sanitária e tecnológica de produtos de origem animal; 
II – a construção, reforma e reaparelhamento de estabelecimentos de produtos de origem animal. 
Parágrafo único. Na ausência de norma ou regulamento municipal, bem como para a suplementação 
dos mesmos, caso estes existam, serão empregados o estadual e/ou federal pertinentes. 
 

CAPÍTULO IV 
Das Taxas e Multas 

Art. 17 Em atendimento ao que dispõe o C.T.M. – Código Tributário Municipal e à Legislação Tributária 
em vigor, ficam instituídas relativamente à inspeção e fiscalização de competência do Serviço de 
Inspeção Municipal, as seguintes taxas: 
I – Taxa de Registro de Estabelecimento – T.R.E.; 
II – Taxa de Registro de Produtos – T.R.P.; 
III – Taxa de Renovação do Registro de Estabelecimento – T.R.R.E.; 
IV – Taxa de Análise para Ampliação e Remodelação de Estabelecimento – T.A.A.R.E. 
§1º Os valores das taxas a que se refere o caput serão fixados em quantidade de Unidade Fiscal do 
Município - UFM de São José do Rio Preto, conforme Tabela I anexa a esta Lei Complementar. 
§2º O fato gerador das taxas, de que trata o caput, é o exercício do poder de polícia sobre os 
estabelecimentos e produtos abrangidos pelas disposições desta Lei Complementar, de forma a realizar, 
dentre outras, algumas das seguintes condutas ou situações: 
I – a abertura, a inauguração, a ativação e o registro, de forma inicial, de novo estabelecimento; para a 
Taxa de Registro de Estabelecimento, 
II – a criação ou o lançamento de certo produto, visando a sua disponibilização inicial no mercado; para a 
Taxa de Registro de Produtos, 
III – a verificação periódica das atividades de cada estabelecimento; para a Taxa de Renovação do 
Registro de Estabelecimento, 
IV – a alteração das dimensões, as reformas estruturais, as readequações de espaço ou área e as 
melhorias físicas do ambiente; para a Taxa de Análise para Ampliação e Remodelação de 
Estabelecimento. 
§3º O Contribuinte das taxas é a pessoa jurídica que executar atividades sujeitas à inspeção e 
fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e não 
comestíveis, prevista nesta Lei Complementar. 
Art. 18 A receita proveniente de multas e taxas do Serviço de Inspeção Municipal devem ser recolhidas 
junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. 
 

 

Art. 19 Não serão restituídos, ao contribuinte, os valores referentes às taxas por motivo de indeferimento 
da solicitação ou desistência, por parte do interessado, na finalização do registro ou ampliação e 
remodelação do estabelecimento.  
 

CAPÍTULO V 
Do Registro e Renovação de Registro de Estabelecimentos  

Art. 20 Para obter o registro do estabelecimento no serviço de inspeção o interessado deverá apresentar 
o pedido instruído pelos seguintes documentos: 
I – requerimento dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção, indicando o atendimento às 
legislações vigentes assinado pelo responsável legal; 
II – cópia do CNPJ; 
III – cópia do contrato social; 
IV – plantas baixas, nas seguintes escalas: 
a) situação, na escala 1:500;  
b) planta-baixa com fluxograma dos produtos a serem fabricados, na escala 1:100;  
c) cortes e fachadas, na escala 1:100; 
d) planta-baixa das instalações e equipamentos, na escala 1:100. 
V – memorial econômico sanitário; 
VI – comprovante de recolhimento da taxa municipal. 
Parágrafo único. Nas construções de edificações deverão ser seguidas todas as legislações ambientais 
pertinentes, apresentando as devidas certidões de regularidade. 
Art. 21 O S.I.M. emitirá o Certificado de Registro para os estabelecimentos descritos no art. 4º que 
estejam em conformidade com as normas vigentes. 
§1º É competência do Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento a homologação e baixa dos 
registros de estabelecimentos. 
§2º O certificado a que se refere o caput terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua emissão. 
§3º Os estabelecimentos a que se refere o art. 4º desta Lei Complementar que se encontram em pleno 
funcionamento terão prazo para solicitar seu registro junto ao S.I.M., conforme estabelecido em Decreto 
regulamentar. 
Art. 22 Os estabelecimentos estão obrigados à renovação do Certificado de Registro e devem requerê-lo 
junto ao S.I.M., no mínimo, 30 (trinta) dias antes de expirar sua validade. 
Parágrafo único. Para obter a renovação do Certificado de Registro, junto ao serviço de inspeção, o 
interessado deverá apresentar o comprovante de recolhimento da taxa de Renovação do Registro de 
Estabelecimento. 
Art. 23 Após o registro do estabelecimento, qualquer alteração ou reforma na edificação ou remodelação 
no fluxo de produtos fabricados implica a obrigatoriedade de prévia obtenção, junto ao Serviço de 
Inspeção Municipal, de autorização e, nesse aspecto, no recolhimento da Taxa de Análise para 
Ampliação e Remodelação de Estabelecimento.  
Parágrafo único. Para obter a autorização de que trata o caput, o interessado deverá apresentar o 
pedido instruído pelos documentos relacionados nos incisos IV e V, do art. 20 desta Lei Complementar, 
acompanhado pelo comprovante de recolhimento da Taxa de Análise para Ampliação e Remodelação de 
Estabelecimento.  
Art. 24 É obrigação do estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal cumprir 
outras legislações federais, estaduais e municipais que estejam relacionadas à produção, à qualidade e 
à inocuidade dos produtos e ao local de trabalho. 
Art. 25. Os estabelecimentos registrados devem dispor de programas de autocontrole desenvolvidos, 
implantados, mantidos, monitorados e verificados por eles mesmos, contendo registros sistematizados e 
auditáveis que comprovem o atendimento aos requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos 
estabelecidos nesta Lei Complementar e em normas correlatas, com vistas a assegurar a inocuidade, a 
identidade, a qualidade e a integridade dos seus produtos, desde a obtenção e a recepção da matéria-
prima, dos ingredientes e dos insumos, até a expedição destes. 
 

CAPÍTULO VI 
Do Registro de Produtos 

 

Art. 26 Para obter o registro de rotulagem, etiquetas ou carimbos, o interessado deverá apresentar o 
pedido instruído pelos seguintes documentos:  
I – requerimento simples dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção, assinado pelo responsável 
legal e responsável técnico;  
II – layout de rotulagem, em cores, apresentando todos os elementos gráficos e contendo o número de 
registro do estabelecimento no “Selo do Serviço de Inspeção Municipal”; 
III – comprovante de recolhimento da taxa municipal. 
Parágrafo único - O “Selo do Serviço de Inspeção Municipal” seguirá modelo estabelecido em Decreto 
regulamentar.  
Art. 27 As matérias-primas, os animais, os produtos, os subprodutos e os insumos deverão seguir 
padrões de sanidade definidos pelas normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA.  
 

CAPÍTULO VII 
Das Infrações 

Art. 28 Pelo descumprimento às normas previstas nesta lei complementar, e em outros diplomas legais 
vigentes relativos aos produtos de origem animal, será lavrado Termo de Notificação ou Auto de 
Infração. 
§1º A critério do Inspetor Sanitário do S.I.M., haverá a determinação da lavratura do Termo de 
Notificação ou do Auto de Infração, e, para tanto, será considerada a natureza da infração associada à 
análise sumária do risco à qualidade e inocuidade do produto de origem animal. 
§2º O descumprimento às recomendações e/ou exigências feitas através do Termo de Notificação 
caracteriza infração. 
§3º As infrações às normas previstas nesta lei complementar e em outros diplomas legais vigentes 
relativos aos produtos de origem animal serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado 
com o Auto de Infração, observados o rito e os prazos estabelecidos nesta lei complementar e, em sua 
ausência, na Lei Complementar nº 588/2019. 
Art. 29 As infrações prescrevem em 5 (cinco) anos. 
§1º A prescrição interromper-se-á por qualquer ato formal que objetive a apuração da infração e 
consequente imposição de penalidade. 
§2º Não corre prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de julgamento. 
Art. 30 Responderá pela infração quem, por ação ou omissão, deu-lhe causa, concorreu para sua 
prática, ou dela se beneficiou. 
Parágrafo único. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de 
eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis que vierem a determinar; avaria, deterioração ou 
alteração de locais, produtos ou bens. 
Art. 31 O Auto de Infração será lavrado em 03 (três) vias, destinando-se a primeira ao autuado, e 
conterá: 
I – número e série do Auto de Infração; 
II – o local, a data e a hora da constatação da infração; 
III – a identificação do autuado juntamente com a especificação do ramo de atividade e endereço:  
a) o nome e o número de cadastro de pessoa física (CPF), quando se tratar de pessoa física; 
b) a razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ), quando se tratar de pessoa jurídica; 
IV – o ato ou fato constitutivo da infração; 
V – a disposição legal ou regulamentar transgredida e a indicação do dispositivo legal que comina a 
penalidade a que fica sujeito o infrator; 
VI – a indicação do prazo que o autuado tem para oferecer defesa ou impugnação, após sua ciência; 
VII – o nome e número de credencial de nomeação do Inspetor Sanitário do S.I.M. autuante e sua 
assinatura; 
VIII – a ciência do autuado:  
a) o nome e a assinatura, quando se tratar de pessoa física; 
b) o nome, o CPF e a assinatura de seu representante legal, ou de preposto, ou do responsável técnico, 
quando se tratar de pessoa jurídica. 
 

 

§1º Em caso de recusa ou de impossibilidade de ciência do autuado, pessoa física ou jurídica, este 
deverá ser cientificado do Auto de Infração por meio de notificação, que será feita através de carta 
registrada e por publicação de edital, conforme previsto na Lei Complementar nº 588/2019. 
§2º Não poderá haver a lavratura de outro Auto de Infração, para um mesmo autuado, enquanto não 
tiver encerrado processo administrativo anterior, que tenha sido instaurado para apuração de infração ao 
mesmo dispositivo legal ou regulamentar. 
 

CAPÍTULO VIII 
Das Penalidades 

Art. 32 As infrações referentes à presente Lei Complementar serão punidas; alternativa, sucessiva ou 
cumulativamente; com a penalidade de: 
I – advertência; 
II – multa; 
III – apreensão de produtos, matérias-primas; subprodutos e derivados; 
IV – inutilização de produtos; matérias-primas, subprodutos e derivados; 
V – interdição de produtos; matérias-primas, subprodutos e derivados; 
VI – suspensão de vendas de produtos; subprodutos e derivados; 
VII – suspensão de fabricação de produtos; 
VIII – cancelamento de registro de produto e/ou rótulos; 
IX – apreensão de rotulagens, etiquetas, embalagens e carimbos; 
X – inutilização de rotulagens, etiquetas, embalagens e carimbos; 
XI – interdição parcial ou total do estabelecimento; 
XII – interdição de equipamento; 
XIII – suspensão do registro do estabelecimento; 
XIV – cancelamento do registro do estabelecimento. 
Parágrafo único. As penalidades previstas nesta Lei Complementar deverão ser aplicadas sem prejuízo 
das sanções de natureza civil ou penal cabíveis. 
Art. 33 As infrações sanitárias serão classificadas em: 
I – leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstâncias atenuantes; 
II – graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; 
III – gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência pelo menos duas circunstâncias 
agravantes 
Art. 34 Para graduação e imposição da penalidade devem ser considerados os seguintes elementos: 
I – as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
II – a gravidade do fato, quanto à qualidade e inocuidade do produto de origem animal; 
III – o histórico de não conformidade concernente às leis e normas relacionadas aos produtos de origem 
animal. 
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo para a aplicação da penalidade de multa deverá 
ser considerada a capacidade econômica do infrator. 
Art. 35 Serão circunstâncias atenuantes: 
I – a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento; 
II – o infrator, por espontânea vontade, imediatamente, procurar reparar ou minorar as consequências do 
ato lesivo à saúde pública que lhe for imputado; 
III – ser o infrator primário, e a falta cometida, sem consequências graves para a saúde pública. 
Art. 36 Serão circunstâncias agravantes: 
I – ser o infrator reincidente; 
II – ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária; 
III – o infrator coagir outrem para execução material da infração; 
IV – ter a infração consequências graves à saúde pública; 
V – ter agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má-fé; 
VI – ter havido, intencionalmente, obstrução ou interposição de obstáculos dificultando a ação de 
inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. 
Parágrafo único. Considera-se reincidente o infrator que cometer qualquer infração prevista nesta Lei 
Complementar, em prazo inferior a 5 (cinco) anos contados da data da lavratura da última infração, ou 
tendo havido o respectivo Processo Administrativo, da data em que transitar em julgado a decisão final 
que tenha decidido manter a autuação outrora lavrada. 

 

 
Art. 37 A penalidade de multa seguirá a seguinte graduação: 
I – de 5 (cinco) a 200 (duzentas) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Município (UFM) vigente, 
para infrações consideradas leves; 
II – de 201 (duzentas e uma) a 500 (quinhentas) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal Município 
(UFM) vigente, para infrações primárias consideradas graves; 
III – de 501 (quinhentas e uma) a 2.000 (duas mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Município 
(UFM) vigente, para infrações consideradas gravíssimas. 
Parágrafo único. As multas a partir da reincidência específica deverão ser acrescidas de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da última multa imposta para a mesma infração. 
Art. 38 A desobediência à interdição, conforme previsto nos incisos V e XI do Art. 32, acarretará pena de 
responsabilização civil ou criminal. 
Art. 39 O Termo de Apreensão, Interdição e Inutilização será lavrado sempre que lavrado o respectivo 
Auto de Imposição de Penalidade, e, obrigatoriamente, constará no termo o número série e data de 
lavratura do referido Auto de Imposição de Penalidade. 
Art. 40  Deverá ser lavrado Termo de Liberação de produtos, matérias-primas, subprodutos, derivados e 
equipamento dos itens apreendidos ou interditados, quando estes forem liberados pelo inspetor sanitário 
do S.I.M., e deverá ser lavrado termo de liberação do estabelecimento sob interdição, quando este for 
desinterditado pelo inspetor sanitário do S.I.M. 
Parágrafo único. Obrigatoriamente, constará no Termo de Liberação o número, série e data de lavratura 
do referido Auto de Imposição de Penalidade. 
Art. 41 Quando aplicada a penalidade de inutilização, caberá ao detentor ou responsável pelos produtos, 
matérias-primas, subprodutos e derivados, rotulagens, etiquetas, embalagens e carimbos, o ônus do 
recolhimento, transporte e inutilização, acompanhado pelo Inspetor Sanitário do S.I.M., até não mais ser 
possível sua utilização. 
 

CAPÍTULO IX 
Do Auto de Imposição de Penalidade 

Art. 42 O Auto de Imposição de Penalidade deverá ser lavrado depois de decorrido o prazo estipulado 
pelo art. 44, ou após o indeferimento da defesa ou impugnação, quando houver. 
Parágrafo único. Nos casos em que a infração exigir premente ação do Inspetor Sanitário do S.I.M., 
visando à segurança, à identidade, à qualidade e à inocuidade dos produtos de origem animal, as 
penalidades previstas nos incisos III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII do art. 32 poderão ser aplicadas de 
imediato, sem prejuízo de outras eventualmente cabíveis. 
Art. 43 O Auto de Imposição de Penalidade será lavrado em 3 (três) vias, destinando-se a primeira ao 
autuado, e conterá: 
I – número e série do Auto de Imposição de Penalidade; 
II – o local, a data e a hora da lavratura; 
III – a identificação do autuado juntamente com a especificação do ramo de atividade e endereço:  
a) o nome e o número de cadastro de pessoa física (CPF), quando se tratar de pessoa física; 
b) a razão social e o número de cadastro de pessoa jurídica (CNPJ), quando se tratar de pessoa jurídica. 
IV – o número, série e data do Auto de Infração respectivo; 
V – o ato ou fato constitutivo da infração; 
VI – a disposição legal ou regulamentar transgredida a penalidade imposta e seu fundamento legal; 
VII – a indicação do prazo que o autuado tem para oferecer recurso, após sua ciência; 
VIII – nome e número de credencial de nomeação do Inspetor Sanitário do S.I.M. autuante e sua 
assinatura; 
IX – a ciência do autuado: 
a) o nome e a assinatura do autuado, quando se tratar de pessoa física; 
b) o nome, o CPF e a assinatura de seu representante legal, ou de preposto, ou do responsável técnico, 
quando se tratar de pessoa jurídica. 
§1º Tratando-se da aplicação de penalidade prevista nos incisos I, II, VIII, XIII e XIV, do art. 32, poderá o 
autuado, pessoa física ou jurídica, ser cientificado do Auto de Imposição de Penalidade por meio de 
notificação, que será feita através de carta registrada e por publicação de edital. 
 

 

§2º Em caso de recusa ou de impossibilidade de ciência do autuado, pessoa física ou jurídica, 
especialmente quando se tratar de casos a que se refere o Parágrafo único, do art. 42, o autuado deverá 
ser cientificado do Auto de Imposição de Penalidade por meio de notificação, que será feita através de 
carta registrada e por publicação de edital, conforme previsto na Lei Complementar nº 588/2019. 

 
CAPÍTULO X 

Das Defesas, Recursos e do Julgamento 
Art. 44 O autuado poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de Infração no prazo de até 10 (dez) 
dias, contados a partir de sua ciência. 
Parágrafo único. A defesa ou impugnação apresentada, terminado o prazo estipulado no caput, incorre 
em indeferimento por intempestividade. 
Art. 45 A defesa ou impugnação será julgada, em primeira instância, pelo chefe do Departamento do 
Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M. 
§1º A fim de auxiliar o julgamento em primeira instância, poderá ser anexado ao processo administrativo 
o Parecer Técnico da defesa ou impugnação, elaborado pelo Inspetor Sanitário do S.I.M. autuante. 
§2º Após o julgamento em primeira instância, e decidida a condenação, segue-se a lavratura do Auto de 
Imposição de Penalidade. 
Art. 46 Caberá a interposição de recurso do Auto de Imposição de Penalidade no prazo de até (10) dias, 
contados de sua ciência. 
§1º O recurso apresentado, terminado o prazo que estipula o caput, incorre em seu indeferimento por 
intempestividade. 
§2º Os recursos somente terão efeito suspensivo nos casos de imposição de penalidade de multa. 
Art. 47 O recurso será julgado, em segunda instância, pelo Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. 
§1º A fim de auxiliar o julgamento em segunda instância, poderá ser anexado ao processo administrativo 
o Parecer Técnico do recurso, elaborado pelo Inspetor Sanitário do S.I.M. autuante, o qual poderá 
reconsiderar sua decisão estabelecida no Parecer Técnico anterior. 
§2º Na esfera administrativa, o julgamento em segunda instância é definitivo e irrecorrível. 
§3º Tratando-se de imposição de penalidade de multa, concluído o julgamento em segunda instância e 
decidida a condenação, segue-se a lavratura do Termo de Notificação para Recolhimento de Multa, caso 
esta ainda não tenha sido paga. 
Art. 48 O autuado tomará ciência das decisões dos julgamentos através de notificação, que será feita 
por carta registrada e através da publicação de edital, conforme previsto na Lei Complementar nº 
588/2019. 
Art. 49 É garantida vista do processo administrativo diretamente à parte ou seu procurador junto à 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 

 
CAPÍTULO XI 

Do Processamento das Multas 
Art. 50 Lavrado o Auto de Imposição de Penalidade de multa e transcorrido o prazo fixado no art. 46, 
sem que tenha havido interposição de recurso ou pagamento de multa, o infrator será notificado, através 
de Termo de Notificação para Recolhimento de Multa, para recolhê-la no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da ciência do autuado. 
§1º O autuado tomará ciência do Termo de Notificação para Recolhimento de Multa através de 
notificação, que será feita por carta registrada e através da publicação de edital, conforme previsto na Lei 
Complementar nº 588/2019. 
§2º O Termo de Notificação para Recolhimento de Multa será lavrado pelo Inspetor Sanitário do S.I.M. 
Art. 51 O não recolhimento da multa e respectiva comprovação de quitação junto ao Serviço de 
Inspeção Municipal - S.I.M., no prazo estipulado, acarretará a inscrição do débito em Dívida Ativa do 
Município, na forma da legislação vigente. 

 
CAPÍTULO XII 

Das Disposições Gerais 
Art. 52 Os prazos estipulados na presente Lei Complementar correm ininterruptamente e são contados a 
partir do dia de ciência do autuado e excluem o dia do começo e incluem o do vencimento. 
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§1º O início da contagem será o dia útil imediatamente posterior à data da ciência. 
§2º O termino de prazos sempre será em dia útil. 
Art. 53 A publicação de edital dar-se-á através da Imprensa Oficial do Município e ocorrerá uma única 
vez para cada notificação, a mesma será considerada efetivada na data de sua publicação. 
Art. 54 Na ausência de norma legal específica prevista nesta Lei Complementar e nos demais diplomas 
Federal e Estadual vigentes, o Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M., fundamentado em documentos 
técnicos reconhecidos pela comunidade científica, poderá aceitar metodologias que assegurem o 
cumprimento do disposto nesta Lei Complementar. 
Art. 55 Os inspetores sanitários do S.I.M. não poderão manter vínculo profissional, formal ou informal, 
bem como realizar qualquer atividade relacionada com estabelecimentos alvos de registro pelo Serviço 
de Inspeção Municipal, além das atribuições legais exercidas dentro da Administração Pública. 
Art. 56 O Executivo regulamentará esta Lei Complementar no que couber, no prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, a contar da data de sua publicação. 
Art. 57 As despesas decorrentes da execução dessa Lei Complementar correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 58 Para o suprimento de eventuais omissões procedimentais desta Lei Complementar, aplica-se o 
procedimento estabelecido na Lei Complementar nº 588/2019. 
Art. 59 A Chefia de Departamento do Serviço de Inspeção Municipal será exclusiva ao servidor com 
formação em medicina veterinária. 
Art. 60 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no art. 
150, III, alíneas b e c; da Constituição Federal de 1988, aplicando-se supletivamente, no que couber, o 
Código Tributário Municipal. 
Art. 61 Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 7.473, de 11 de 
junho de 1999. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 24 de setembro de 2020. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e 
local de costume e, pela Imprensa Local. 
 

 

TABELA I, a que se refere o §1º do Artigo 17 desta Lei: 
 
I – Taxa de Registro de Estabelecimento 
 a) Matadouros-frigoríficos; matadouros, matadouros de pequenos e médios 

animais; matadouros de aves, e atividades correlatas;  20 UFM 

 b) Charqueadas; fábrica de conservas, fábrica de produtos suínos, fábrica de 
produtos gordurosos, entrepostos de carnes e derivados, fábrica de produtos 
não comestíveis, entrepostos frigoríficos, e atividades correlatas; 

10 UFM 

 c) Granjas leiteiras, estábulos leiteiros, usinas de beneficiamento, fábrica de 
laticínios, entrepostos usinas, entrepostos de laticínios, postos de refrigeração, 
postos de coagulação, e atividades correlatas; 

10 UFM 

 d) Entrepostos de pescados, fábrica de conserva de pescado e atividades 
correlatas; 10 UFM 

 e) Entrepostos de ovos, fábrica de conserva de ovos, e atividades correlatas; 06 UFM 
 f) Estabelecimentos de beneficiamento do mel e derivados, e atividades 

correlatas; 06 UFM 

II – Taxa de Registro de Produto 02 UFM 
III – Taxa de Renovação do Registro de Estabelecimento 

 a) Matadouros-frigoríficos; matadouros, matadouros de pequenos e médios 
animais, matadouros de aves e atividades correlatas; 10 UFM 

 
b) Charqueadas; fábrica de conservas, fábrica de produtos suínos, fábrica de 
produtos gordurosos, entrepostos de carnes e derivados, fábrica de produtos 
não comestíveis, entrepostos frigoríficos e atividades correlatas; 

05 UFM 

 
c) Granjas leiteiras, estábulos leiteiros, usinas de beneficiamento, fábrica de 
laticínios, entrepostos usinas, entrepostos de laticínios, postos de refrigeração, 
postos de coagulação e atividades correlatas; 

05 UFM 

 d) Entrepostos de pescados, fábrica de conserva de pescado, e atividades 
correlatas; 05 UFM 

 e) Entrepostos de ovos, fábrica de conserva de ovos e atividades correlatas; 03 UFM 

 f) Estabelecimentos de beneficiamento do mel e derivados, e atividades 
correlatas; 03 UFM 

IV – Taxa de Análise para Ampliação e Remodelação de Estabelecimento 

 a) Matadouros-frigoríficos; matadouros, matadouros de pequenos e médios 
animais, matadouros de aves e atividades correlatas; 07 UFM 

 
b) Charqueadas; fábrica de conservas, fábrica de produtos suínos, fábrica de 
produtos gordurosos, entrepostos de carnes e derivados, fábrica de produtos 
não comestíveis, entrepostos frigoríficos e atividades correlatas; 

03 UFM 

 
c) Granjas leiteiras, estábulos leiteiros, usinas de beneficiamento, fábrica de 
laticínios, entrepostos usinas, entrepostos de laticínios, postos de refrigeração, 
postos de coagulação e atividades correlatas; 

03 UFM 

 d) Entrepostos de pescados, fábrica de conserva de pescado e atividades 
correlatas; 03 UFM 

 e) Entrepostos de ovos, fábrica de conserva de ovos e atividades correlatas; 02 UFM 

 f) Estabelecimentos de beneficiamento do mel e derivados, e atividades 
correlatas; 02 UFM 

 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991, 4º andar, Chácara Municipal - CEP 15090-140,
Fone: (17) 3234.2116, São José do Rio Preto-SP - E-mail:
riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1027771-27.2018.8.26.0576
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Posturas Municipais
Requerente: SEMAE-SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO

RIO PRETO
Requerido: Eduardo Miyamoto

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1027771-27.2018.8.26.0576

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) EDUARDO MIYAMOTO, Brasileiro, RG 17.621.471 9, CPF
056.423.588-12, com endereço à Rua Tomaz de Carvalho, 120, Vila Gasbarro, CEP 15055-140,
São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de SEMAE-SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, alegando em síntese: a existência de lacres de segurança rompidos no cavalete que
abriga o hidrômetro, bem como condenação do autor a providenciar a instalação de caixa padrão e
pagamento de multa. 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, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São José do Rio Preto, aos 22 de novembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o 
pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse 
público. 
# CREDOR Nº 388695 – Engescav Engenharia e Construções Eireli 
Valor: R$ 242.734,72 
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços essenciais desta autarquia. 
Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local. 
São José do Rio Preto, 29 de setembro de 2020. João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / 
Nicanor Batista Junior – Superintendente 
EXTRATO DE PORTARIA    SeMAE     n° 065 – 29.09.2020 
RESOLVE:  
Art. 1º - HOMOLOGAR o processo de avaliação  referente ao período de estágio probatório dos servidores 
constantes no inciso abaixo e, tendo em vista a aprovação deste, DECLARÁ-LOS  estáveis no SERVIÇO 
PÚBLICO MUNICIPAL, nos termos do disposto no artigo 41, caput, da Constituição Federal, combinado 
com o parágrafo único, do art. 4º, da Lei Complementar nº 266, de 06 de outubro de 2008.I – Os  servidores 
abaixo relacionados são declarados estáveis a partir do dia 01/10/2020. 

 
 
 
 
 

Art . 2º -  Esta   portaria    entra   em vigor na data de sua  publicação. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. - São José do Rio Preto, 29.09. 2020 
NICANOR BATISTA JUNIOR - Superintendente do SeMAE 
S. J. Rio Preto 29.09.2020 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE. 

 
Matrícula  

 
SERVIDOR 

 
CARGO 

1022 Sergio Roberto Guimaraes Agente de Saneamento III 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000340289 02173/19 12 KD CURSOS E DIAGNÓSTICO LTDA 
EPP 

CADASTRO / LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO INICIAL 

2019000398612 01346/05 DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 

2020000057830 02264/15 IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2018000415347 02543/18 LEONARDO FIORILLI ASSUNÇÃO CADASTRO / LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO INICIAL 

2020000084289 00646/20 LEONARDO FIORILLI ASSUNÇÃO CADASTRO / LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO INICIAL 

2019000432108 01598/09 LUCIANA CORREA CRUZ 
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 

2019000428087 00250/99 LUIZ EDUARDO POE MARQUES 
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 

2020000054101 01730/18 MAMA IMAGEM LTDA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2020000199464 01301/10 
MASTER HOSPITALAR DISTRIBUIÇÃO 

E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

 

2020000199452 00993/09 
MASTER HOSPITALAR DISTRIBUIÇÃO 

E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

 

2020000060854 01962/08 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2019000343111 01962/08 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - 

RESPONSABILIDADE LEGAL 

2020000060866 02068/08 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2019000343117 02068/08 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - 

RESPONSABILIDADE LEGAL 

2020000060873 00618/05 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2019000343120 00618/05 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - 

RESPONSABILIDADE LEGAL 

2019000428478 01550/07 NADIA SARY SUETAKE 
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 

20200000149534 02347/18 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES 
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 

2019000432382 01007/09 O A DE FREITAS & A C DE FREITAS 
ESTACIONAMENTO LTDA ME 

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 

2020000166066 02218/17 RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA ME RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2019000430016 01564/07 SÔNIA APARECIDA AGOSTINHO 
PEREIRA 

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO 

DO CEVS 
  

 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000426733 02077/18 ADRIANA DE FÁTIMA SOUSA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO 

2019000426726 02077/18 ADRIANA DE FÁTIMA SOUSA 
ALTERAÇÃO DE DADOS 

CADASTRAIS - ASSUNÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

2019000426705 02077/18 ADRIANA DE FÁTIMA SOUSA 
ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - BAIXA DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

2019000311600 02027/19 CENTRO TERAPÊUTICO RAIO DE LUZ CADASTRO / LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO INICIAL 

202000025059 00120/20 JOÃO ANTONIO DOSUALDO CADASTRO / LICENÇA DE 
FUNCIONAMENTO INICIAL 

2019000117340 01962/08 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - AMPLIAÇÃO/ 

REDUÇÃO DE: ATIVIDADE/ CLASSE 
E OU CATEGORIA DE PRODUTOS 

2019000117359 02068/08 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - AMPLIAÇÃO/ 

REDUÇÃO DE: ATIVIDADE/ CLASSE 
E OU CATEGORIA DE PRODUTOS 

2019000117374 00618/05 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
S/A 

ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - AMPLIAÇÃO/ 

REDUÇÃO DE: ATIVIDADE/ CLASSE 
E OU CATEGORIA DE PRODUTOS 

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

SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000015730 00061/20 DIO MADONA SORVETES LTDA EPP LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1910 

 
       São José do Rio Preto, 30 de Setembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

EMCOP

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO A 
REVOGAÇAO DO PROCESSO LICITATORIO 24/2020 NA 
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 21/2020 QUE SE-
RIA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020, PARA 
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA IMEDIATA 
DA LISTA CMED, POR MOTIVO DE NAO DISPONIBILIZA-
ÇAO DO REFERIDO EDITAL. JOAO CARLOS FERNANDES 
- PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 28 DE SETEM-
BRO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020, NA SEDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA 
REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 26/2020 NA MO-
DALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA 03/2020, DO TIPO 
MAIOR PREÇO, PARA CONCESSÃO DO USO DE BEM 
PUBLICO, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITA-
ÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, 
ww.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO CARLOS FERNANDES 
- PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 29 DE SETEM-
BRO DE 2020.

EXTRATO DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
34/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados 
aos diversos setores da administração, tais como adminis-
tração, social, casa lar e saúde.
CONTRATANTE: Município de Monte Aprazível - SP
CONTRATADO: CCF NUTRI EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
22.516.278/0001-59, localizada na Avenida Heitor Luca-
to, nº 735, Jd do Cedro, no município de Cedral-SP, CEP 
15895-000 a empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.528.442/0001-
17, localizada na Rua Wilk Ferreira de Souza, nº 251, Dis-
trito Industrial, no município de São José do Rio Preto-SP, 
CEP 15035-510 a empresa ZANIN SUPERMERCADO 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 51.431.483/0001-82, localiza-
da na Rua Brasil, nº 275,  centro, no município de Monte 
Aprazível-SP, CEP 15150-000.
VALOR: R$704.798,53 (Setecentos e quatro mil setecen-
tos e noventa e oito reais e cinqüenta e três centavos)
VIGENCIA: Esta Ata entra em vigor na data de 15/09/2020 
com vigência para 15/09/2021.
Prefeitura Municipal de Monte Aprazível, 15 de Setembro 
de 2020.
Marcio Luiz Miguel - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
Marcio Eduardo Rodrigues – Equipe de Apoio
Moacir Cavalero Junior – Equipe de Apoio
(Portaria 62/2019)

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados 
aos diversos setores da administração, tais como adminis-
tração, social, casa lar e saúde.
Face ao constante dos autos do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 50/2020, REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2020, PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° 73/2020, confi rmo a Homo-
logação do pregoeiro para vencedora as empresas CCF 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
30 de setembro de 2020

NUTRI EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.516.278/0001-59, 
localizada na Avenida Heitor Lucato, nº 735, Jd do Cedro, 
no município de Cedral-SP, CEP 15895-000, que venceu o 
item 61, no valor unitário de R$24,44 (Vinte e quatro reais 
e quarenta e quatro centavos), e total de R$4.154,80 
(Quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta 
centavos), item 62, no valor unitário de R$31,26 (Trinta e 
um reais e vinte e seis centavos), e total de R$8.440,20 
(Oito mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte centavos), 
item 63, no valor unitário de R$32,00 (Trinta e dois reais), 
e total de R$5.440,00 (Cinco mil, quatrocentos e quarenta 
reais), item 64, no valor unitário de R$18,50 (Dezoito reais 
e cinquenta centavos), e total de R$3.145,00 (Três mil, 
cento e quarenta e cinco reais), item 65, no valor unitário 
de R$26,30 (Vinte e seis reais e trinta centavos), e total de 
R$4.471,00 (Quatro mil, quatrocentos e setenta e um 
reais), item 66, no valor unitário de R$28,90 (Vinte e oito 
reais e noventa centavos), e total de R$4.913,00 (Quatro 
mil, novecentos e treze reais), item 67, no valor unitário de 
R$26,40 (Vinte e seis reais e quarenta centavos), e total 
de R$3.168,00 (Três mil, cento e sessenta e oito reais), 
item 68, no valor unitário de R$30,30 (Trinta reais e trinta 
centavos), e total de R$3.636,00 (Três mil, seiscentos e 
trinta e seis reais), item 69, no valor unitário de R$25,99 
(Vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), e total de 
R$53.279,50 (Cinquenta e três mil, duzentos e setenta e 
nove reais e cinquenta centavos),  item 70, no valor 
unitário de R$25,10 (Vinte e cinco reais e dez centavos), e 
total de R$4.267,00 (Quatro mil, duzentos e sessenta e 
sete reais), item 92, no valor unitário de R$7,30 (Sete reais 
e trinta centavos), e total de R$949,00 (Novecentos e 
quarenta e nove reais), perfazendo o total desse propo-
nente em R$95.863,50 (Noventa e cinco mil, oitocentos e 
sessenta e três reais e cinquenta centavos),  NUTRICIO-
NALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 08.528.442/0001-17, localizada na Rua Wilk 
Ferreira de Souza, nº 251, Distrito Industrial, no município 
de São José do Rio Preto-SP, CEP 15035-510, que 
venceu o item 10, no valor unitário de R$9,78 (Nove reais 
e setenta e oito centavos), e total de R$59.169,00 (Cin-
quenta e nove mil, cento e sessenta e nove reais), item 27, 
no valor unitário de R$1,64 (Hum real e sessenta e quatro 
centavos), e total de R$180,40 (Cento e oitenta reais e 
quarenta centavos), item 30, no valor unitário de R$2,20 
(Dois reais e vinte centavos), e total de R$264,00 (Duzen-
tos e sessenta e quatro reais), item 37, no valor unitário de 
R$7,20  (Sete reais e vinte centavos), e total de 
R$3.600,00 (Três mil e seiscentos reais), item 54, no valor 
unitário de R$4,80 (Quatro reais e oitenta centavos), e 
total de R$28.800,00 (Vinte e oiro mil e oitocentos reais), 
item 147, no valor unitário de R$1,00 (Hum real), e total de 
R$6.000,00 (Seis mil reais reais), item 168, no valor 
unitário de R$3,60 (Três reais e sessenta centavos), e total 
de R$19.800,00 (Dezenove mil e oitocentos reais), item 
182, no valor unitário de R$1,89 (Hum real e oitenta e 
nove centavos), e total de R$11.434,50 (Onze mil, quatro-
centos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), item 
184, no valor unitário de R$1,89 (Hum real e oitenta e 
nove centavos), e total de R$11.434,50 (Onze mil, quatro-
centos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), item 
264, no valor unitário de R$0,78 (Setenta e oito centavos), 
e total de R$4.680,00 (Quatro mil, seiscentos e oitenta 
reais), perfazendo o total desse proponente em 
R$145.362,40 (Cento e quarenta e cinco mil, trezentos e 
sessenta e dois reais e quarenta centavos), a empresa 
ZANIN SUPERMERCADO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
51.431.483/0001-82, localizada na Rua Brasil, nº 275,  
centro, no município de Monte Aprazível-SP, CEP 15150-
000,  que venceu o item 1, no valor unitário de R$4,67 
(Quatro reais e sessenta e sete centavos), e total de 
R$140,10 (Cento e quarenta reais e dez centavos), item 2, 
no valor unitário de R$4,69 (Quatro reais e sessenta e 
nove centavos), e total de R$1.172,50 (Hum mil, cento e 
setenta e dois reais e cinquenta centavos), item 3, no valor 
unitário de R$3,36 (Três reais e trinta e seis centavos), e 
total de R$67,20 (Sessenta e sete reais e vinte centavos), 
item 4, no valor unitário de R$3,17 (Três reais e dezessete 
centavos), e total de R$110,95 (Cento e dez reais e 
noventa e cinco centavos), item 5, no valor unitário de 
R$2,93 (Dois reais e noventa e três centavos), e total de 
R$410,20 (Quatrocentos e dez reais e vinte centavos),  
item 6, no valor unitário de R$15,94 (Quinze reais e 
noventa e quatro centavos), e total de R$1.912,80 (Hum 
mil, novecentos e doze reais e oitenta centavos), item 7, 
no valor unitário de R$14,49 (Quatorze reais e quarenta e 
nove centavos), e total de R$1.738,80 (Hum mil, setecen-
tos e trinta e oito reais e oitenta centavos), item 8, no valor 
unitário de R$3,57 (Três reais e cinquenta e sete centa-
vos), e total de R$35,70 (Trinta e cinco reais e setenta 
centavos), item 9, no valor unitário de R$2,21 (Dois reais e 
vinte e um centavos), e total de R$2.895,10 (Dois mil, 
oitocentos e noventa e cinco reais e dez centavos), item 
11, no valor unitário de R$2,04 (Dois reais e quatro centa-
vos), e total de R$306,00 (Trezentos e seis reais), item 12, 
no valor unitário de R$14,49 (Quatorze reais e quarenta e 
nove centavos), e total de R$86,94 (Oitenta e seis reais e 
noventa e quatro centavos), item 13, no valor unitário de 
R$5,69 (Cinco reais e sessenta e nove centavos), e total 
de R$682,80 (Seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta 
centavos), item 14, no valor unitário de R$1,22 (Hum real 
e vinte e dois centavos), e total de R$488,00 (Quatrocen-
tos e oitenta e oito reais), item 15, no valor unitário de 
R$3,00 (Três reais), e total de R$6.000,00 (Seis mil reais), 
item 16, no valor unitário de R$5,30 (Cinco reais e trinta 
centavos), e total de R$10.600,00 (Dez mil e seiscentos 
reais), item 17, no valor unitário de R$3,79 (Três reais e 
setenta e nove centavos), e total de R$454,80 (Quatrocen-
tos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), item 18, 
no valor unitário de R$4,28 (Quatro reais e vinte e oito 
centavos), e total de R$513,60 (Quinhentos e treze reais e 
sessenta centavos), item 19, no valor unitário de R$3,80 
(Três reais e oitenta centavos), e total de R$456,00 
(Quatrocentos e cinquenta e seis reais), item 20, no valor 
unitário de R$6,00 (Seis reais), e total de R$210,00 
(Duzentos e dez reais), item 21, no valor unitário de 
R$32,00 (Trinta e dois reais), e total de R$1.920,00 (Hum 
mil, novecentos e vinte reais), item 21, no valor unitário de 
R$32,00 (Trinta e dois reais), e total de R$1.920,00 (CHum 
mil, novecentos e vinte reais), item 22, no valor unitário de 
R$22,11 (Vinte e dois reais e onze centavos), e total de 
R$1.547,70 (Hum mil, quinhentos e quarenta e sete reais 
e setenta centavos), item 23, no valor unitário de R$3,98 
(Três reais e noventa e oito centavos), e total de R$517,40 
(Quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos), item 

24, no valor unitário de R$19,24 (Dezenove reais e cinte e 
quatro centavos), e total de R$192,40 (Cento e noventa e 
dois reais e quarenta centavos), item 25 no valor unitário 
de R$9,85 (Nove reais e oitenta e cinco centavos), e total 
de R$591,00 (Quinhentos e noventa e um reais), item 28, 
no valor unitário de R$5,55 (Cinco reais e cinquenta e 
cinco centavos), e total de R$444,00 (Quatrocentos e 
quarenta e quatro centavos), item 31, no valor unitário de 
R$14,72 (Quatorze reais e setenta e dois centavos), e total 
de R$1.324,80 (Hum mil, trezentos e vinte e quatro reais e 
oitenta centavos), item 32, no valor unitário de R$10,90 
(Dez reais e noventa centavos), e total de R$654,00 
(Seiscentos e cinquenta e quatro reais), item 33, no valor 
unitário de R$7,02 (Sete reais e dois centavos), e total de 
R$1.263,60 (Hum mil, duzentos e sessenta e três reais e 
sessenta centavos), item 34, no valor unitário de R$9,59 ( 
Nove reais e cinquenta e nove centavos), e total de 
R$1.918,00 (Hum mil, novecentos e dezoito reais), item 
35, no valor unitário de R$3,02 (Três reais e dois centa-
vos), e total de R$3.473,00 (Três mil, quatrocentos e 
setenta e três reais), item 36, no valor unitário de R$4,32 
(Quatro reais e trinta e dois centavos), e total de R$43,20 
(Quarenta e três reais e vinte centavos), item 39, no valor 
unitário de R$2,84 (Dois reais e oitenta e quatro centavos), 
e total de R$511,20 (Quinhentos e onze reais e vinte 
centavos), item 40, no valor unitário de R$3,98 (Três reais 
e noventa e oito centavos), e total de R$875,60 (Oitocen-
tos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), item 41, 
no valor unitário de R$2,65 (Dois reais e sessenta e cinco 
centavos), e total de R$238,50 (Duzentos e trinta e oito 
reais e cinquenta centavos), item 42, no valor unitário de 
R$2,99 (Dois reais e noventa e nove centavos), e total de 
R$269,10 (Duzentos e sessenta e nove reais e dez centa-
vos), item 43, no valor unitário de R$1,77 (Hum real e 
setenta e sete centavos), e total de R$53,10 (Cinquenta e 
três reais e dez centavos), item 44, no valor unitário de 
R$2,30 (Dois reais e trinta centavos), e total de 
R$12.650,00 (Doze mil, seiscentos e cinquenta reais), item 
45, no valor unitário de R$2,30 (Dois reais e trinta centa-
vos), e total de R$14.950,00 (Quatorze mil, novecentos e 
cinquenta reais), item 46, no valor unitário de R$3,94 (Três 
reais e noventa e quatro centavos), e total de R$591,00 
(Quinhentos e noventa e um reais), item 47, no valor 
unitário de R$1,16 (Hum real e dezesseis centavos), e 
total de R$464,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro 
reais), item 48, no valor unitário de R$1,58 (Hum real e 
cinquenta e oito centavos), e total de R$474,00 (Quatro-
centos e setenta e quatro reais), item 49, no valor unitário 
de R$4,80 (Quatro reais e oitenta centavos), e total de 
R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta reais), item 
50, no valor unitário de R$13,63 (Treze reais e sessenta e 
três centavos), e total de R$2.044,50 (Dois mil, quarenta e 
quatro reais e cinquenta centavos), item 51, no valor 
unitário de R$31,40 (Trinta e um real e quarenta centa-
vos), e total de R$12.560,00 (Doze mil, quinhentos e 
sessenta reais), item 52, no valor unitário de R$31,40 
(Trinta e um reais e quarenta centavos), e total de 
R$12.560,00 (Doze mil, quinhentos e sessenta reais), item 
53, no valor unitário de R$5,19 (Cinco reais e dezenove 
centavos), e total de R$570,90 (Quinhentos e setenta reais 
e noventa centavos), item 55, no valor unitário de R$8,30 
(Oito reais e trinta centavos), e total de R$7.055,00 (Sete 
mil e cinquenta e cinco reais), item 56, no valor unitário de 
R$2,34 (Dois reais e trinta e quatro centavos), e total de 
R$234,00 (Duzentos e trinta e quatro reais), item 57, no 
valor unitário de R$2,84 (Dois reais e oitenta e quatro 
centavos), e total de R$284,00 (Duzentos e oitenta e 
quatro reais), item 58, no valor unitário de R$3,00 (Três 
reais), e total de R$210,00 (Duzentos e dez reais), item 
59, no valor unitário de R$27,00 (Vinte e sete reais), e total 
de R$5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos  reais), item 60, 
no valor unitário de R$30,50 (Trinta reais e cinquenta 
centavos), e total de R$7.625,00 (Sete mil, seiscentos e 
vinte e cinco reais), item 71, no valor unitário de R$20,00 
(Vinte reais), e total de R$4.000,00 (Quatro mil  reais), item 
72, no valor unitário de R$26,10 (Vinte e seis reais e dez 
centavos), e total de R$2.871,00 (Dois mil, oitocentos e 
setenta e um reais), item 73, no valor unitário de R$24,00 
(Vinte e quatro reais), e total de R$1.440,00 (Hum mil, 
quatrocentos e quarenta reais), item 74, no valor unitário 
de R$5,57 (Cinco reais e cinquenta e sete centavos), e 
total de R$1.392,50 (Hum mil, trezentos e noventa e dois 
reais e cinquenta centavos), item 75, no valor unitário de 
R$2,93 (Dois reais e noventa e três centavos), e total de 
R$527,40 (Quinhentos e vinte e sete reais e quarenta 
centavos), item 76, no valor unitário de R$3,67 (Três reais 
e sessenta e sete centavos), e total de R$293,60 (Duzen-
tos e noventa e três  reais e sessenta centavos), item 77, 
no valor unitário de R$4,57 (Quatro reais e cinquenta e 
sete centavos), e total de R$594,10 (Quinhentos e noventa 
e quatro reais e dez centavos), item 78, no valor unitário 
de R$5,51 (Cinco reais e cinquenta e um centavos), e total 
de R$826,50 (Oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta 
centavos), item 79, no valor unitário de R$30,97 (Trinta 
reais e noventa e sete centavos), e total de R$3.097,00 
(Três mil, noventa e sete reais), item 80, no valor unitário 
de R$13,22 (Treze reais e vinte e dois centavos), e total de 
R$1.718,60 (Hum mil, setecentos e dezoito reais e ses-
senta centavos), item 81, no valor unitário de R$31,72 
(Trinta e um reais e setenta e dois centavos), e total de 
R$3.172,00 (Três mil, cento e setenta e dois reais), item 
82, no valor unitário de R$33,46 (Trinta e três reais e 
quarenta e seis centavos), e total de R$1.003,80 (Hum mil, 
três reais e oitenta centavos), item 83, no valor unitário de 
R$13,69 (Treze reais e sessenta e nove centavos), e total 
de R$821,40 (Oitocentos e vinte e um reais e quarenta 
centavos), item 84, no valor unitário de R$4,11 (Quatro 
reais e onze centavos), e total de R$328,80 (Trezentos e 
vinte e oito reais e oitenta centavos), item 85, no valor 
unitário de R$3,18 (Três reais e dezoito centavos), e total 
de R$238,50 (Duzentos e trinta e oito reais e cinquenta 
centavos), item 86, no valor unitário de R$3,43 (Três reais 
e quarenta e três centavos), e total de R$205,80 (Duzen-
tos e cinco reais e oitenta centavos), item 87, no valor 
unitário de R$9,06 (Nove reais e seis centavos), e total de 
R$1.993,20 (Hum mil, novecentos e noventa e três reais e 
vinte centavos), item 88, no valor unitário de R$13,72 
(Treze reais e setenta e dois centavos), e total de 
R$2.332,40 (Dois mil, trezentos e trinta e dois reais e 
quarenta centavos), item 89, no valor unitário de R$6,45 
(Seis reais e quarenta e cinco centavos), e total de 
R$258,00 (Duzentos e cinquenta e oito reais), item 90, no 
valor unitário de R$9,55 (Nove reais e cinquenta e cinco 
centavos), e total de R$1.623,50 (Hum mil, seiscentos e 

vinte e três reais e cinquenta centavos), item 91, no valor 
unitário de R$7,40 (Sete reais e quarenta centavos), e 
total de R$962,00 (Novecentos e sessenta e dois reais), 
item 93, no valor unitário de R$8,50 (Oito reais e cinquen-
ta centavos), e total de R$7.055,00 (Sete mil e cinquenta e 
cinco reais), item 94, no valor unitário de R$17,90 (Dezes-
sete reais e noventa centavos), e total de R$2.685,00 
(Dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), item 95, no 
valor unitário de R$4,50 (Quatro reais e cinquenta centa-
vos), e total de R$765,00 (Setecentos e sessenta e cinco 
reais), item 96, no valor unitário de R$4,18 (Quatro reais e 
dezoito centavos), e total de R$501,60 (Quinhentos e um 
reais e sessenta centavos), item 97, no valor unitário de 
R$2,90 (Dois reais e noventa centavos), e total de 
R$87,00 (Oitenta e sete reais), item 98, no valor unitário 
de R$4,80 (Quatro reais e oitenta centavos), e total de 
R$336,00 (Trezentos e trinta e seis reais), item 99, no 
valor unitário de R$2,64 (Dois reais e sessenta e quatro 
centavos), e total de R$924,00 (Novecentos e vinte e 
quatro reais), item 100, no valor unitário de R$2,76 (Dois 
reais e setenta e seis centavos), e total de R$469,20 
(Quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), 
item 101, no valor unitário de R$4,38 (Quatro reais e trinta 
e oito centavos), e total de R$744,60 (Setecentos e 
quarenta e quatro reais e sessenta centavos), item 102, no 
valor unitário de R$9,90 (Nove reais e noventa centavos), 
e total de R$1.683,00 (Hum mil seiscentos e oitenta e três 
reais), item 103, no valor unitário de R$13,90 (treze reais e 
noventa centavos), e total de R$2.363,00 (Dois mil trezen-
tos e sessenta e três reais), item 104, no valor unitário de 
R$8,77 (Oito reais e setenta e sete centavos), e total de 
R$877,00 (Oitocentos e setenta e sete reais), item 105, no 
valor unitário de R$3,89 (Três reais e oitenta e nove 
centavos), e total de R$389,00 (Trezentos e oitenta e nove 
reais), item 106, no valor unitário de R$13,46 (Treze reais 
e quarenta e seis centavos), e total de R$673,00 (Seiscen-
tos e setenta e três reais), item 107, no valor unitário de 
R$7,46 (Sete reais e quarenta e seis centavos), e total de 
R$820,60 (Oitocentos e vinte reais e sessenta centavos), 
item 108, no valor unitário de R$8,50 (Oito reais e cin-
quenta centavos), e total de R$935,00 (Novecentos e 
trinta e cinco reais), item 109, no valor unitário de R$1,12 
(Hum real e doze centavos), e total de R$2.240,00 (Dois 
mil duzentos e quarenta reais), item 110, no valor unitário 
de R$14,77 (Quatorze reais e setenta e sete centavos), e 
total de R$3.692,50 (Três mil seiscentos e noventa e dois 
reais e cinquenta centavos), item 111, no valor unitário de 
R$10,03 (Dez reais e tres centavos), e total de R$501,50 
(Quinhentos e um reais e cinquenta centavos), item 112, 
no valor unitário de R$19,33 (Dezenove reais e trinta e 
três centavos), e total de R$966,50 (Novecentos e sessen-
ta e seis reais e cinquenta centavos), item 113, no valor 
unitário de R$16,90 (Dezesseis reais e noventa centavos), 
e total de R$845,00 (Oitocentos e quarenta e cinco reais), 
item 115, no valor unitário de R$17,24 (dezessete reais e 
vinte e quatro centavos), e total de R$862,00 (Oitocentos 
e sessenta e dois reais), item 116, no valor unitário de 
R$10,44 (Dez reais quarenta e quatro centavos), e total de 
R$522,00 (Quinhentos e vinte e dois reais), item 117, no 
valor unitário de R$9,36 (Nove reais e trinta e seis centa-
vos), e total de R$1.123,20 (Hum mil cento e vinte e três 
reais e vinte centavos), item 118, no valor unitário de 
R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos), e total de 
R$125,00 (Cento e vinte e cinco reais), item 119, no valor 
unitário de R$2,30 (Dois reais e trinta centavos), e total de 
R$287,50 (Duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta 
centavos), item 120, no valor unitário de R$5,00 (Cinco 
reais), e total de R$625,00 (Seiscentos e vinte e cinco 
reais), item 121, no valor unitário de R$4,80 (Quatro reais 
e oitenta centavos), e total de R$600,00 (Seiscentos  
reais), item 122, no valor unitário de R$3,06 (Três reais e 
seis centavos), e total de R$91,80 (Noventa e um reais e 
oitenta centavos), item 123, no valor unitário de R$2,96 
(dois reais e noventa e seis centavos), e total de R$162,80 
(Cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos), item 
124, no valor unitário de R$3,96 (Três reais e noventa e 
seis centavos), e total de R$501,60 (Quinhentos e um 
reais e sessenta centavos), item 125, no valor unitário de 
R$2,40 (Dois reais e quarenta centavos), e total de 
R$264,00 (Duzentos e sessenta e quatro reais), item 126, 
no valor unitário de R$11,19 (Onze reais e dezenove 
centavos), e total de R$1.230,90 (Hum mil duzentos e 
trinta reais e noventa centavos), item 127, no valor unitário 
de R$4,38 (Quatro reais e trinta e oito centavos), e total de 
R$481,80 (Quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta 
centavos), item 128, no valor unitário de R$3,38 (Três 
reais e trinta e oito centavos), e total de R$101,40 (Cento 
e um reais e quarenta centavos), item 129, no valor 
unitário de R$2,04 (Dois reais e quatro centavos), e total 
de R$15.300,00 (Quinze mil e trezentos reais),item 130, 
no valor unitário de R$2,84 (Dois reais e oitenta e quatro 
centavos), e total de R$198,80 (cento e noventa e oito 
reais e oitenta centavos), item 132, no valor unitário de 
R$11,90 (onze reais e noventa centavos), e total de 
R$74.137,00 (setenta e quatro mil cento e trinta e sete 
reais), item 133, no valor unitário de R$7,14 (sete reais e 
quatorze centavos), e total de R$642,60 (Seiscentos e 
quarenta e dois reais e sessenta centavos), item 134, no 
valor unitário de R$7,80 (sete reais e oitenta centavos), e 
total de R$624,00 (Seiscentos e vinte e quatro reais), item 
136, no valor unitário de R$12,00 (Doze reais), e total de 
R$720,00 (Setecentos e vinte reais), item 137, no valor 
unitário de R$16,00 (Dezesseis reais), e total de 
R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), item 138, no valor 
unitário de R$3,80 (Três reais e oitenta centavos), e total 
de R$342,00 (Trezentos e quarenta e dois reais), item 
139, no valor unitário de R$7,06 (Sete reais e seis centa-
vos), e total de R$353,00 (Trezentos e cinquenta e três 
reais), item 140, no valor unitário de R$38,74 (Trinta e oito 
reais e setenta e quatro centavos), e total de R$5.036,20 
(Cinco mil e trinta e seis reais e vinte centavos), item 141, 
no valor unitário de R$34,43 (Trinta e quatro reais e 
quarenta e três centavos), e total de R$4.475,90 (Quatro 
mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa centa-
vos), item 142, no valor unitário de R$34,43 (Trinta e 
quatro reais e quarenta e três centavos), e total de 
R$4.475,90 (Quatro mil quatrocentos e setenta e cinco 
reais e noventa centavos), item 143, no valor unitário de 
R$34,43 (Trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), 
e total de R$4.475,90 (Quatro mil quatrocentos e setenta e 
cinco reais e noventa centavos), item 145, no valor unitário 
de R$34,43 (Trinta e quatro reais e quarenta e três centa-
vos), e total de R$4.475,90 (quatro mil quatrocentos e 
setenta e cinco reais e noventa centavos),item 146, no 
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valor unitário de R$6,82 (Seis reais e oitenta e dois 
centavos), e total de R$818,40 (Oitocentos e dezoito reais 
e quarenta centavos), item 148, no valor unitário de 
R$3,56 (Três reais e cinquenta e seis centavos), e total de 
R$3.844,80 (Três mil oitocentos e quarenta e quatro reais 
e oitenta centavos), item 149, no valor unitário de R$0,93 
(Noventa e três centavos), e total de R$139,50 (Cento e 
trinta e nove reais e cinquenta centavos), item 150, no 
valor unitário de R$4,51 (Quatro reais e cinquenta e um 
centavos), e total de R$180,40 (Cento e oitenta reais e 
quarenta centavos), item 151, no valor unitário de R$13,32 
(Treze reais e trinta e dois centavos), e total de R$133,20 
(Cento e trinta e três reais e vinte centavos),item 153, no 
valor unitário de R$3,48 (Três reais e quarenta e oito 
centavos), e total de R$174,00 (Cento e setenta e quatro 
reais), item 154, no valor unitário de R$12,13 (Doze reais 
e treze centavos), e total de R$1.091,70 (Hum mil noventa 
e um reais e setenta centavos), item 155, no valor unitário 
de R$1,85 (Hum real e oitenta e cinco centavos), e total 
de R$740,00 (Setecentos e quarenta reais), item 156 no 
valor unitário de R$6,86 (Seis reais e oitenta e seis 
centavos), e total de R$343,00 (Trezentos e quarenta e 
três reais), item 157, no valor unitário de R$4,43 (Quatro 
reais e quarenta e três centavos), e total de R$221,50 
(Duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), item 
158, no valor unitário de R$3,99 (Três reais e noventa e 
nove centavos), e total de R$319,20 (Trezentos e dezeno-
ve reais e vinte centavos), item 159, no valor unitário de 
R$7,90 (sete reais e noventa centavos), e total de 
R$395,00 (Trezentos e noventa e cinco reais), item 160, 
no valor unitário de R$9,20 (Nove reais), e total de 
R$552,00 (Quinhentos e cinquenta e dois reais), item 161, 
no valor unitário de R$4,75 (Quatro reais e setenta e cinco 
centavos), e total de R$95,00 (Noventa e cinco reais), item 
162, no valor unitário de R$3,50 (Três reais e cinquenta 
centavos), e total de R$2.275,00 (Dois mil duzentos e 
setenta e cinco reais), item 163, no valor unitário de 
R$1,89 (Hum real e oitenta e nove centavos), e total de 
R$189,00 (Cento e oitenta e nove reais), item 164, no 
valor unitário de R$4,21 (Quatro reais e vinte e um centa-
vos), e total de R$1.263,00 (Hum mil duzentos e sessenta 
e três reais), item 165, no valor unitário de R$4,21 (Quatro 
reais e vinte e um centavos), e total de R$1.263,00 (Hum 
mil duzentos e sessenta e três reais), item 166, no valor 
unitário de R$11,03 (Onze reais e três centavos), e total 
de R$2.206,00 (Dois mil duzentos e seis reais), item 167, 
no valor unitário de R$5,22 (Cinco reais e vinte e dois 
centavos), e total de R$417,60 (Quatrocentos e dezessete 
reais e sessenta centavos), item 169, no valor unitário de 
R$10,49 (Dez reais e quarenta e nove centavos), e total 
de R$1.258,80 (Hum mil reais duzentos e cinquenta e oito 
reais e oitenta centavos), item 170, no valor unitário de 
R$3,87 (Três reais e oitenta e sete centavos), e total de 
R$270,90 (Duzentos e setenta reais e noventa centavos), 
item 171, no valor unitário de R$15,60 (Quinze reais e 
sessenta centavos), e total de R$1.716,00 (Hum mil 
setecentos e dezesseis reais),  item 172, no valor unitário 
de R$4,21 (Quatro reais e vinte e um centavos), e total de 
R$1.263,00 (Hum mil, duzentos e sessenta e três reais), 
item 173, no valor unitário de R$2,64 (Dois reais e sessen-
ta e quatro centavos), e total de R$290,40 (Duzentos e 
noventa reais e quarenta centavos), item 166, no valor 
unitário de R$11,03 (Onze reais e três centavos), e total 
de R$2.206,00 (Dois mil, duzentos e seis reais), item 167, 
no valor unitário de R$5,22 (Cinco reais e vinte e dois 
centavos), e total de R$417,60 (Quatrocentos e dezessete 
reais e sessenta centavos), item 169, no valor unitário de 
R$10,49 (Dez reais e quarenta e nove centavos), e total 
de R$1.258,80 (Hum mil duzentos e cinquenta e oito reais 
e oitenta centavos), item 170, no valor unitário de R$3,87 
(Três reais e oitenta e sete centavos), e total de R$270,90 
(Duzentos e setenta reais e noventa centavos), item 171, 
no valor unitário de R$15,60 (Quinze reais e sessenta 
centavos), e total de R$1.716,00 (Hum mil, setecentos e 
dezesseis  reais), item 172, no valor unitário de R$11,75 
(Onze reais e setenta e cinco centavos), e total de 
R$1.175,00 (Hum mil, cento e setenta e cinco reais), item 
174, no valor unitário de R$20,94 (Vinte reais e noventa e 
quatro centavos), e total de R$1.675,20 (Hum mil, seis-
centos e setenta e cinco reais e vinte centavos), item 176, 
no valor unitário de R$2,45 (Dois reais e quarenta e cinco 
centavos), e total de R$49,00 (Quarenta e nove reais), 
item 177, no valor unitário de R$7,52 (Sete reais e cin-
quenta e dois centavos), e total de R$1.278,40 (Hum mil, 
duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), item 
178, no valor unitário de R$2,25 (Dois reais e vinte e cinco 
centavos), e total de R$337,50 (Trezentos e trinta e sete 
reais e cinquenta centavos), item 179, no valor unitário de 
R$4,02 (Quatro reais e dois centavos), e total de 
R$603,00 (Seiscentos e três reais), item 180, no valor 
unitário de R$2,25 (Dois reais e vinte e cinco centavos), e 
total de R$337,50 (Trezentos e trinta e sete reais e cin-
quenta centavos), item 181, no valor unitário de R$3,19 
(Três reais e dezenove centavos), e total de R$510,40 
(Quinhentos e dez reais e quarenta centavos), item 183, 
no valor unitário de R$4,32 (Quatro reais e trinta e dois 
centavos), e total de R$648,00 (Seiscentos e quarenta e 
oito reais), item 185, no valor unitário de R$3,19 (Três 
reais e dezenove centavos), e total de R$478,50 (Quatro-
centos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), item 
186, no valor unitário de R$1,53 (Hum real e cinquenta e 
três centavos), e total de R$153,00 (Cento e cinquenta e 
três reais), item 187, no valor unitário de R$3,92 (Três 
reais e noventa e dois centavos), e total de R$392,00 (Tre-
zentos e noventa e dois reais), item 188, no valor unitário 
de R$2,31 (Dois reais e trinta er um centavos), e total de 
R$300,03 (Trezentos reais e três centavos), item 189, no 
valor unitário de R$4,46 (Quatro reais e quarenta e seis 
centavos), e total de R$1.115,00 (Hum mil, cento e quinze 
reais), item 190, no valor unitário de R$3,92 (Três reais e 
noventa e dois centavos), e total de R$627,20 (Seiscentos 
e vinte e  sete reais e vinte centavos), item 191, no valor 
unitário de R$6,41 (Seis reais e quarenta e um centavos), 
e total de R$1.666,60 (Hum mil, seiscentos e sessenta e 
seis reais e sessenta centavos), item 192, no valor unitário 
de R$2,14 (Dois reais e quatorze centavos), e total de 
R$181,90 (Cento e oitenta e um reais e noventa centa-
vos), item 193, no valor unitário de R$3,80 (Três reais e 
oitenta centavos), e total de R$1.520,00 (Hum mil, qui-
nhentos e vinte reais), item 194, no valor unitário de 
R$4,61 (Quatro reais e sessenta e um centavos), e total 
de R$414,90 (Quatrocentos e quatorze reais e noventa 
centavos), item 195, no valor unitário de R$5,91(Cinco 
reais e noventa e um centavos), e total de R$1.182,00 

(Hum mil, cento e oitenta e dois reais), item 196, no valor 
unitário de R$5,72 (Cinco reais e setenta e dois centavos), 
e total de R$858,00 (Oitocentos e cinquenta e oito reais), 
item 197, no valor unitário de R$1,69 (Hum real e sessenta 
e nove centavos), e total de R$726,70 (Setecentos e vinte 
e seis reais e setenta centavos), item 198, no valor unitário 
de R$4,06 (Quatro reais e seis centavos), e total de 
R$609,00 (Seiscentos e nove reais), item 199, no valor 
unitário de R$2,54 (Dois reais e cinquenta e quatro centa-
vos), e total de R$203,20 (Duzentos e três reais e vinte 
centavos), item 200, no valor unitário de R$2,77 (Dois 
reais e setenta e sete centavos), e total de R$415,50 
(Quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos), item 
201, no valor unitário de R$2,53 (Dois reais e cinquenta e 
três centavos), e total de R$1.138,50 (Hum mil, cento e 
trinta e oito  reais e cinquenta centavos), item 202, no 
valor unitário de R$2,55 (Dois reais e cinquenta e cinco 
centavos), e total de R$637,50 (Seiscentos e trinta e sete 
reais e cinquenta centavos), item 203, no valor unitário de 
R$4,20 (Quatro reais e vinte centavos), e total de 
R$840,00 (Oitocentos e quarenta reais), item 204, no valor 
unitário de R$2,84 (Dois reais e oitenta e quatro centavos), 
e total de R$255,60 (Duzentos e cinquenta e cinco reais e 
sessenta centavos), item 205, no valor unitário de R$0,92 
(Noventa e dois centavos) e total de R$6.440,00 (Seis mil, 
quatrocentos e quarenta reais), item 206, no valor unitário 
de R$3,99 (Três reais e noventa e nove centavos), e total 
de R$359,10 (Trezentos e cinquenta e nove reais e dez 
centavos), item 207, no valor unitário de R$6,24 (Seis 
reais e vinte e quatro  centavos), e total de R$561,60 
(Quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), 
item 208, no valor unitário de R$16,37 (Dezesseis reais e 
trinta e sete centavos), e total de R$2.946,60 (Dois mil, 
novecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), 
item 209, no valor unitário de R$4,81 (Quatro reais e 
oitenta e um centavos), e total de R$1.683,50 (Hum mil, 
seiscentos e oitenta e três  reais e cinquenta centavos), 
item 210, no valor unitário de R$5,88 (Cinco reais e oitenta 
e oito centavos), e total de R$323,40 (Trezentos e vinte e 
três reais e quarenta centavos), item 212, no valor unitário 
de R$4,41 (Quatro reais e quarenta e um centavos), e total 
de R$485,10 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez 
centavos), item 214, no valor unitário de R$6,29 (Seis 
reais e vinte e nove centavos), e total de R$251,60 (Du-
zentos e cinquenta a um reais e sessenta centavos), item 
215, no valor unitário de R$4,30 (Quatro reais e trinta 
centavos), e total de R$9.030,00 (Nove mil e trinta  reais), 
item 216, no valor unitário de R$1,14 (Hum real e quatorze 
centavos), e total de R$434,20 (Quatrocentos e trinta e 
quatro reais e vinte centavos), item 217, no valor unitário 
de R$14,26 (Quatorze reais e vinte e seis centavos), e 
total de R$2.139,00 (Dois mil, cento e trinta e nove reais), 
item 218, no valor unitário de R$17,89 (Dezessete reais e 
oitenta e nove centavos), e total de R$2.683,50 (Dois mil 
seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), 
item 219, no valor unitário de R$9,55 (Nove reais e cin-
quenta e cinco centavos ), e total de R$955,00 (Novecen-
tos e cinquanta e cinco reais), item 220, no valor unitário 
de R$5,49 (Cinco reais e quarenta e nove centavos), e 
total de R$2.470,50 (Dois mil quatrocentos e setenta reais 
e cinquenta centavos), item 221, no valor unitário de 
R$6,00 (Seis reais), e total de R$2.700,00 (Dois mil 
setecentos reais), item 222, no valor unitário de R$5,51 
(Cinco reais e cinquenta e um centavos), e total de 
R$1.267,30 (Mil duzentos e sessenta e sete reais e trinta 
centavos), item 223, no valor unitário de R$10,62(Dez 
reais e sessenta e dois centavos), e total de R$637,20 
(Seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos), item 
224, no valor unitário de R$3,03 (Três reais e três centa-
vos), e total de R$272,70 (Duzentos e setenta e dois reais 
e setenta centavos), item 225, no valor unitário de R$8,85 
(Oito reais e oitenta e cinco centavos), e total de R$885,00 
(Oitocentos e oitenta e cinco reais), item 226, no valor 
unitário de R$12,46 (Doze reais e quarenta e seis centa-
vos), e total de R$1.869,00 (Mil oitocentos e sessenta e 
nove reais), item 227, no valor unitário de R$25,45 (Vinte 
e cinco reais e quarenta e cinco centavos), e total de 
R$254,50 (Duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquen-
ta centavos), item 228, no valor unitário de R$5,98 (Cinco 
reais e noventa e oito centavos), e total de R$358,80 
(Trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), 
item 229, no valor unitário de R$8,80 (Oito reais e oitenta 
centavos), e total de R$220,00 (Duzentos e vinte reais), 
item 230, no valor unitário de R$11,63 (Onze reais e 
sessenta e três centavos), e total de R$639,65 (Seiscen-
tos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), 
item 231, no valor unitário de R$4,49 (Quatro reais e 
quarenta e nove centavos), e total de R$246,95 (Duzentos 
e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), item 
232, no valor unitário de R$11,63 (Onze reais e sessenta 
e três centavos), e total de R$639,65 (Seiscentos e trinta 
e nove reais e sessenta e cinco centavos), item 233, no 
valor unitário de R$11,99 (Onze reais e noventa e nove 
centavos), e total de R$839,30 (Oitocentos e trinta e nove 
reais e trinta centavos), item 234, no valor unitário de 
R$5,39 (Cinco reais e trinta e nove centavos), e total de 
R$323,40 (Trezentos e vinte e três reais e quarenta 
centavos), item 235, no valor unitário de R$3,80 (Três 
reais e oitenta centavos), e total de R$228,00 (Duzentos e 
vinte e oito reais), item 236, no valor unitário de R$2,41 
(Dois reais e quarenta e um centavos), e total de 
R$2.651,00 (Dois mil seiscentos e cinquenta e um reais), 
item 237, no valor unitário de R$4,93 (Quatro reais e 
noventa e três centavos), e total de R$345,10 (Trezentos 
e quarenta e cinco reais e dez centavos), item 238, no 
valor unitário de R$1,10 (Um real e dez centavos), e total 
de R$110,00 (Cento e dez reais), item 239, no valor 
unitário de R$7,45 (Sete reais e quarenta e cinco centa-
vos), e total de R$596,00 (Quinhentos e noventa e seis 
reais), item 240, no valor unitário de R$22,72 (Vinte e dois 
reais e setenta e dois centavos), e total de R$6.816,00 
(Seis mil oitocentos e dezesseis reais), item 240, no valor 
unitário de R$22,72 (Vinte e dois reais e setenta e dois 
centavos), e total de R$6.816,00 (Seis mil oitocentos e 
dezesseis reais), item 241, no valor unitário de R$9,81 
(Nove reais e oitenta e um centavos), e total de 
R$1.177,20 (Mil cento e setenta e sete reais e vinte 
centavos), item 242, no valor unitário de R$18,50 (Dezoito 
reais e cinquenta centavos), e total de R$925,00 (Nove-
centos e vinte e cinco reais), item 243, no valor unitário de 
R$33,72 (Trinta e três reais e setenta e dois centavos), e 
total de R$16.860,00 (Dezesseis mil oitocentos e sessen-
ta reais), item 244, no valor unitário de R$4,16 (Quatro 
reais e dezesseis centavos), e total de R$707,20 (Sete-

centos e sete reais e vinte centavos), item 245, no valor 
unitário de R$37,29 (Trinta e sete reais e vinte e nove 
centavos), e total de R$2.610,30 (Dois mil seiscentos e 
dez reais e trinta centavos), item 246, no valor unitário de 
R$5,95 (Cinco reais e noventa e cinco centavos), e total 
de R$238,00 (Duzentos e trinta e oito reais), item 247, no 
valor unitário de R$2,43 (Dois reais e quarenta e três 
centavos), e total de R$2.794,50 (Dois mil setecentos e 
noventa e quatro reais e cinquenta centavos), item 248, 
no valor unitário de R$4,26 (Quatro reais e vinte e seis 
centavos), e total de R$426,00 (Quatrocentos e vinte e 
seis reais), item 249, no valor unitário de R$4,40 (Quatro 
reais e quarenta centavos), e total de R$1.320,00 (Mil 
trezentos e vinte reais), item 250, no valor unitário de 
R$2,84 (Dois reais e oitenta e quatro centavos), e total de 
R$85,20 (Oitenta e cinco reais e vinte centavos), item 
251, no valor unitário de R$2,12 (Dois reais e doze 
centavos), e total de R$180,20 (Cento e oitenta reais e 
vinte centavos ), item 252 no valor unitário de R$4,91(-
Quatro reais e noventa e um centavos), e total de 
R$589,20 (Quinhentos e oitenta e nove reais e vinte 
centavos), item 253, no valor unitário de R$4,28 (Quatro 
reais e vinte e oito centavos), e total de R$256,80 (Duzen-
tos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), item 254, 
no valor unitário de R$3,10 (Três reais e dez centavos), e 
total de R$6.200,00 (Seis mil e duzentos reais), item 255, 
no valor unitário de R$2,20 (Dois reais e vinte centavos), 
e total de R$4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais), 
item 256, no valor unitário de R$2,27 (Dois reais e vinte e 
sete centavos), e total de R$249,70 (Duzentos e quarenta 
e nove reais e setenta centavos), item 257, no valor 
unitário de R$0,68 (Sessenta e oito centavos), e total de 
R$1.360,00(Mil trezentos e sessenta reais), item 258, no 
valor unitário de R$14,65 (Quatorze reais e sessenta e 
cinco centavos), e total de R$1.465,00 (Mil quatrocentos e 
sessenta e cinco reais), item 259, no valor unitário de 
R$15,90 (Quinze reais e noventa centavos), e total de 
R$1.590,00 (Mil quinhentos e noventa reais), item 260, no 
valor unitário de R$0,11 (Onze centavos), e total de 
R$165,00 (Centos e sessenta e cinco reais), item 261, no 
valor unitário de R$0,12 (Doze centavos), e total de 
R$180,00 (Cento e oitenta reais), item 262, no valor 
unitário de R$0,10 (Dez centavos), e total de R$150,00 
(Cento e cinquenta reais), item 263, no valor unitário de 
R$2,37 (Dois reais e trinta e sete centavos), e total de 
R$23,70 (Vinte e três reais e setenta centavos), item 265, 
no valor unitário de R$3,78 (Três reais e setenta e oito 
centavos), e total de R$1.134,00 (Mil cento e trinta e 
quatro reais), item 266, no valor unitário de R$7,42 (Sete 
reais e quarenta e dois centavos), e total de R$4.452,00 
(Quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), item 
268, no valor unitário de R$18,40 (Dezoito reais e quaren-
ta centavos), e total de R$920,00 (Novecentos e vinte 
reais), item 269, no valor unitário de R$2,84 (Dois reais e 
oitenta e quatro centavos), e total de R$312,40 (Trezentos 
e doze reais e quarenta centavos), item 270, no valor 
unitário de R$12,81 (Doze reais e oitenta e um centavos), 
e total de R$1.152,90 (Mil cento e cinquenta e dois reais e 
noventa centavos), item 271, no valor unitário de R$8,39 
(Oito reais e trinta e nove centavos), e total de R$1.090,70 
(Mil e noventa reais e setenta centavos), item 272, no 
valor unitário de R$4,55 (Quatro reais e cinquenta e cinco 
centavos), e total de R$1.820,00 (Mil oitocentos e vinte 
reais), item 273, no valor unitário de R$15,63 (Quinze 
reais e sessenta e três centavos), e total de R$1.563,00 
(Mil quinhentos e sessenta e três reais), item 274, no valor 
unitário de R$12,49 (Doze reais e quarenta e nove centa-
vos), e total de R$499,60 (Quatrocentos e noventa e nove 
reais e sessenta centavos), item 275, no valor unitário de 
R$3,33 (Três reais e trinta e três centavos), e total de 
R$183,15 (Cento e oitenta e três reais e quinze centavos), 
item 276, no valor unitário de R$2,86 (Dois reais e oitenta 
e seis centavos), e total de R$157,30 (Cento e cinquenta 
e sete reais e trinta centavos), item 277, no valor unitário 
de R$3,53 (Três reais e cinquenta e três centavos), e total 
de R$194,15 (Cento e noventa e quatro reais e quinze 
centavos), item 278, no valor unitário de R$2,74 (Dois 
reais e setenta e quatro centavos), e total de R$150,70 
(Cento e cinquenta reais e setenta centavos), item 279, no 
valor unitário de R$2,48 (Dois reais e quarenta e oito 
centavos), e total de R$136,40 (Cento e trinta e seis reais 
e quarenta centavos), item 280, no valor unitário de 
R$3,93 (Três reais e noventa e três centavos), e total de 
R$216,15 (Duzentos e dezesseis reais e quinze centavos 
), item 281, no valor unitário de R$4,03 (Quatro reais e 
três centavos), e total de R$725,40 (Setecentos e vinte e 
cinco reais e quarenta centavos), item 282, no valor 
unitário de R$12,05 (Doze reais e cinco centavos), e total 
de R$1.928,00 (Mil novecentos e vinte e oito reais), item 
283, no valor unitário de R$4,01 (Quatro reais e um 
centavo), e total de R$120,30 (Cento e vinte reais e trinta 
centavos), item 284, no valor unitário de R$6,00 (Seis 
reais), e total de R$180,00 (Cento e oitenta reais), item 
285, no valor unitário de R$6,03 (Seis reais e três centa-
vos), e total de R$180,90 (Cento e oitenta reais e noventa 
centavos), item 286, no valor unitário de R$10,17 (Dez 
reais e dezessete centavos), e total de R$1.017,00 (Mil 
reais e dezessete centavos), item 287, no valor unitário de 
R$7,26 (Sete reais e vinte e seis centavos), e total de 
R$653,40 (Seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta 
centavos),item 288, no valor unitário de R$1,862 (um real 
oitocentos e sessenta e dois centavos), e total de 
R$223,44 (Duzentos e vinte e três reais e quarenta e 
quatro centavos), item 289, no valor unitário de R$10,11 
(Dez reais e onze centavos), e total de R$202,20 (Duzen-
tos e dois reais e vinte centavos), perfazendo o total deste 
proponente em R$463.572,63 (Quatrocentos e sessenta e 
três mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e 
três centavos) .
O valor global desta licitação é de R$704.798,53 (Sete-
centos e quatro mil setecentos e noventa e oito reais e 
cinqüenta e três centavos) e HOMOLOGO o procedimen-
to.
Monte Aprazível, 15 de Setembro de 2020.

MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal 

Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Marcio Eduardo Rodrigues – Equipe de Apoio

Moacir Cavalero Junior – Equipe de Apoio
(Portaria 62/2019)
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Editais de
PROCLAMAS

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

FILIPE GERALDO DA SILVA e LARISSA OLIVEIRA BOLDINO. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos oito (08) de setembro de um mil novecentos e noventa e três 
(1993), com vinte  e sete (27) anos de idade, vendedor, solteiro, filho de BALSIMAGNO DA SILVA e de dona 
RUTH IZABEL ROCHA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  
vinte e sete (27) de maio de um mil novecentos e noventa e seis (1996), com vinte  e quatro (24) anos de idade, 
recepcionista, solteira, filha de REINALDO ROBERTO MARTINS BOLDINO e de dona CLAUDINEIA 
OLIVEIRA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e nove (29) de setembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

ADRIANO DE LUCCA e LUANA PEIXOTO DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, vendedor externo, solteiro, nas-
cido em São Miguel do Oeste, SC, no dia 28 de setembro de 
1985, fi lho de JOSÉ ADÃO DE LUCCA e de LEONICE MA-
RIA COPROSKI DE LUCCA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
vendedora externa, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 15 de agosto de 1986, fi lha de DAGOBER-
TO PEIXOTO DA SILVA e de IRIS APARECIDA DA SILVA. 

LUIS GUSTAVO DE JESUS BRITO e NAIARA MARTINS 
NOGUEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, sol-
teiro, nascido em Mauá, SP, no dia 13 de outubro de 1992, 
fi lho de SILVIO CESAR DE BRITO e de PATRICIA VALERIA 
DE JESUS BRITO. Ela, de nacionalidade brasileira, gestora 
de contas, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 19 de setembro de 1990, fi lha de JOSÉ RENATO 
MARTINS NOGUEIRA e de SILVANA REGINA AMERICO. 

ANDRÉ LUIZ RAMOS MELLOTE e CRISTIANE DE SOU-
ZA SANTANA. Ele, de nacionalidade brasileira, arquiteto, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 
de outubro de 1990, fi lho de Luiz Carlos Mellote e de Maria 
Rosa Ramos. Ela, de nacionalidade brasileira, bancária, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de 
março de 1994, fi lha de Jesus Pires Santana e de Aparecida 
Costa de Souza Santana. 

TIAGO FELIPE DA MATTA e LARISSA GABRIELA DE 
LIMA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, reparador, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 
de junho de 2003, fi lho de ANDERSON RODRIGUES DA 
SILVA MATTA e de ALICE REGINA CHAVES MATTA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, telemarketing, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de outubro de 2003, 
fi lha de FÁBIO ROGÉRIO DA SILVA SOUSA e de LILIAN DE 
FREITAS LIMA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei. 

São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. FERNANDO ZANETTI SERON e JENIFFER CRIS-
TINA DOS SANTOS, sendo ELE residente e domiciliado no 
2º Subdistrito desta cidade, fi lho de LUCIANO JOSÉ SERON 
e de DENISE MARIA ZANETTI e ELA fi lha de CESAR RO-
BERTO PEREIRA DOS SANTOS e de KEULI APARECIDA 
DOS SANTOS PEREIRA;

2. JEFERSON LUCIANO LOPES RODRIGUES GAR-
CIA e CRIS ISLANE DE CARVALHO SANTANA, sendo 
ELE fi lho de MARIO RODRIGUES GARCIA e de ISABEL 
CRISTINA LOPES GARCIA e ELA residente e domiciliada 
no 2º Subdistrito desta cidade, fi lha de ADALICIO NICOLAU 
SANTANA e de CRISTIANE DE CARVALHO SANTANA;

3. DANILO XAVIER RAIMUNDO e NAYRA FERNAN-
DA MANFRÉ BRITO, sendo ELE fi lho de NEILSON JOSÉ 
RAIMUNDO e de DANIELA REGINA XAVIER RAIMUNDO 
e ELA fi lha de JAYME LUÍS BRITO e de SIRLENE DOS 
ANJOS MANFRÉ BRITO;

4. ROGÉRIO SAVANINI e MARIA OLÍVIA CALDEIRA, 
sendo ELE fi lho de PEDRO SAVANINI e de MARIA GHE-
NOV SAVANINI e ELA fi lha de HELIO CALDEIRA DA SILVA 
e de ELIANE PEREIRA LIMA DA SILVA; brasileiros, residen-
tes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 29/09/2020.
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