São José do Rio Preto, quinta-feira
05 de novembro de 2020

Jornal

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: PLANTE AMOR CONFECÇÕES LTDA
CONTRATO ATA/0472/20
Considerando o pedido de Reconsideração encaminhado
pela empresa interessada. Considerando a regularização da
Certidão de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado
de São Paulo, dentro do prazo concedido, cumprindo assim
as obrigações contratuais, DECIDO: ACOLHER o pedido,
EXTINGUINDO as penalidades anteriormente aplicadas
de Advertência e Multa de 20% do valor referente ao saldo
remanescente da Ata de Registro de Preços supramencionada. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: AO LICITACOES LTDA
EMPENHO 17204/20
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHO 17694/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a
entrega total dos empenhos supramencionados, pertencentes às empresas em epígrafe. DECIDO: Com fundamento no
art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por
se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão
contratual e penalidades administrativas. Com fundamento
no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,
III do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual,
MULTA do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar
defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o
não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da
penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LOCAMAIS SERVICOS EIRELI EPP
EMPENHOS 17073/20, 17076/20 E 17081/20
Fica INDEFERIDA a solicitação de prorrogação do prazo de
entrega, conforme manifestação da Ger. de Suprimentos.
Notiﬁco Derradeiramente o representante legal da empresa
supramencionada para entregar no prazo de 03 dias úteis,
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades
administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e
contratar com esta administração pelo prazo de até 05 anos.
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em
querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos
ditames constitucionais. – SMS - DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: LOCAMAIS SERVICOS EIRELI EPP
EMPENHO 17367/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
EMPENHO 17700/20 E 17702/20
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS
LTDA ME
EMPENHO 18140/20
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHO 15541/20 E 15545/20
CONTRATADA: E R FELIX PRODUTOS AGROPECUARIOS
ME
EMPENHO 17838/20
Notiﬁco Derradeiramente os representantes legais das
contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis,
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CAVICOR METALURGICA INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP
EMPENHO 18359/20
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
LTDA
EMPENHO 17674/20
CONTRATADA: CESAR A VOLLET EPP
EMPENHO 18387/20
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS

LTDA ME
EMPENHOS 17853/20 E 17378/20
CONTRATADA: MARCOS LIMA PEREIRA EPP
EMPENHO 16217/20
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHO 18604/20
CONTRATADA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 16925/20
CONTRATADA: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
EPP
EMPENHO 18185/20
Notiﬁco os representantes legais das contratadas, para
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente,
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
NOTIFICAÇÃO
Notiﬁcada: LM SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE
OBRA EIRELI
PREGÃO 283/2019; CONTRATO PRE/0263/19
CONTRATADA: LM SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE
MÃO DE OBRA EIRELI
Notiﬁcamos a empresa LM SERVIÇOS E AGENCIAMENTO
DE MÃO DE OBRA EIRELI para que, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da publicação deste, regularize as pendências relacionadas no Ofício 0080/2020/SMAA/GAB, em
atendimento às cláusulas 3.2.1 (I, II, III e IV), 4.2.6, 4.2.12,
4.2.13, 4.2.14 e 4.2.19 do contrato. Tendo em vista os fatos
relatados, concedo 05 (cincos) dias úteis contados da publicação, para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais, tendo em
vista a possibilidade de, não sendo regularizadas as pendências, ﬁcar a empresa sujeita às penalidades contratuais que
podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato.
Publique-se. ANTÔNIO PEDRO PEZZUTO JR – SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EXTRATO
ATA DE SESSÃO: CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
OBJETO: Contratação de grupos formais da agricultura
familiar detentores de DAP Jurídica para aquisição de hortifrutigranjeiros para abastecimento das unidades escolares,
com dispensa de licitação, de acordo com o disposto no art.
14 da lei 11.947 de 16/07/2009, resolução nº 26 do FNDE,
de 17/06/2013 e resolução nº 04, do FNDE, de 02/04/2015.
SMAA.
Sessão de recebimento e de abertura dos envelopes com a
conferência de documentação realizada no dia 04 p.p. tendo
comparecido a COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERIOPRETO.
Após pesquisa na relação de apenados no site do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, constatou-se que, no
momento, a participante não apresentava impedimento para
licitar e contratar com esta Administração e fez-se a abertura
do envelope de habilitação e análise documental. A comissão
de análise veriﬁcou e validou toda a documentação apresentada, habilitando-a no certame e, sendo a única participante,
classiﬁcou-se em 1º lugar: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERIOPRETO. Após classiﬁcação, realizou-se a abertura do
envelope contendo a proposta de venda, sendo apresentada
a seguinte quantidade: COOPERATIVA DOS PRODUTORES
RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERIOPRETO: repolho: 37.000kg. Solicitou-se à participante habilitada
no certame que apresente as amostras do gênero alimentício
no prazo de 02 (dois) dias úteis, conforme previsto no item
7 do Edital, na Av. Gerassina Tavares, nº 500, Barracão 03,
Jd. Yolanda, saindo intimada. O inteiro teor dessa decisão
se acha encartado nos autos do processo à disposição dos
interessados. SMAA. A. Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO
2° Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 19/19- Contrato: COC/0006/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, ao contrato supramencionado, ﬁca acrescido aproximadamente
19,788770298744% e ﬁca suprimido aproximadamente
12,8894480918779%, ambos do valor inicial do contrato.
SMO – Sergio A. Issas
EXTRATO

1° Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 26/19- Contrato: COC/0013/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, ao contrato supramencionado, ﬁca acrescido aproximadamente
9,82048678662883% e ﬁca suprimido aproximadamente
9,82194001780937%, ambos do valor inicial do contrato.
SMO – Sergio A. Issas
EXTRATO
2° Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 26/19- Contrato: COC/0013/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 30 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMO – Sergio A. Issas
EXTRATO
1° Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 41/19- Contrato: DIL/0038/19
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME – Sueli P. A. Costa
EXTRATO
3° Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 22/18- Contrato: COC/0016/18
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMMAU – Katia R. P Casemiro
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos
Dispensa De Licitação N° 61/20
Objeto: Aquisição de 30.000 unidades de “Avental impermeável descartável” para proteção individual tamanho GG, para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”.
Contratada: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI– CNPJ:
28.791.011/0001-56 – Empenho nº 20176/20 – R$
157.500,00 – Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2020
ATA Nº 0827/20
CONTRATADA: RIOMEDICA RIO PRETO LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas – Valores
Unitários – Item 02 – R$045,0000; Item 03 – R$0,0650; Item
05 – R$0,10000; Item 07 – R$56,0000 - SMS – Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2020
ATA Nº 0828/20
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (achocolatado, açúcar, arroz e outros) – Valores Unitários – Item 03 –
R$2,60; Item 04 – R$11,65 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto
Junior – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/2020
ATA Nº 0829/20
CONTRATADA: BOTICA VERDE PRODUTOS NATURAIS
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de marmitex para UPAS – Lote 1Valores Unitários – Item 01 – R$7,44; Item 02 – R$9,00, Item
03 – R$7,43; Item 04 – R$ 7,43 - SMS – Prazo de vigência:
12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 308/2020
ATA Nº 0830/20
CONTRATADA: K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento de equipamentos medico hospitalares – Valor Unitário – Item 01 – R$947,00 - SMS – Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2020
ATA Nº 0831/20
CONTRATADA: DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES ME
OBJETO: Fornecimento de caixas bin – Valor Unitário – Item
02 – R$5,73 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2020
ATA Nº 0832/20
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores Unitários – Item 19 – R$15,0000; Item 21 – R$23,5000
- SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2020
ATA Nº 0833/20
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares ao COVID-19 – Valor Unitário – Item 18 – R$20,98 - SMS – Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 333/2020
ATA Nº 0834/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender
ações judiciais – Valores Unitários – Item 06 – R$11,080;
Item 07 – R$9,510 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 340/2020
ATA Nº 0835/20
CONTRATADA: PONTUAL COMERCIO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de ﬁo de sutura – Valores Unitários
– Item 02 – R$1,22; Item 05 – R$1,22; Item 06 – R$1,22 SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 340/2020
ATA Nº 0836/20
CONTRATADA: PONTUAL COMERCIO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de ﬁo de sutura – Valores Unitários
– Item 08 – R$3,23; Item 09 – R$3,30; Item 11 – R$3,30;
Item 12 – R$3,30; Item 14 – R$3,35 - SMS – Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 347/2020
ATA Nº 0837/20
CONTRATADA: JLP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de ferragens, esquadrias metálicas
e outros – Valor Unitário – Item 04 – R$108,00 - SMEL –
Cléa Márcia M. Bernardelli– Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/2020
ATA Nº 0838/20
CONTRATADA: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizafos REMUME – Valor Unitário – Item 26 – R$0,300 - SMS – Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 353/2020
ATA Nº 0839/20
CONTRATADA: ALEXANDRE CRISTIANO BALDACIN ME
OBJETO: Fornecimento de pedras, pedriscos e pó de pedra
– Valor Unitário – Item 02 – R$45,80- SMSG – Ulisses R.
Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 353/2020
ATA Nº 0840/20
CONTRATADA: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO
LTDA
OBJETO: Fornecimento de pedras, pedriscos e pó de pedra
– Valores Unitários – Item 01 – R$32,20; Item 03 – R$32,20;
Item 04 – R$32,20; Item 05 – R$32,20 - SMSG – Ulisses R.
Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 365/2020
ATA Nº 0841/20
CONTRATADA: AARON COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza – Valores
Unitários – Item 01 – R$3,80; Item 02 – R$15,00- SMEL –
Cléa Márcia M. Bernardelli – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 365/2020
ATA Nº 0842/20
CONTRATADA: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE - ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza – Valores
Unitários – Item 04 – R$1,94; Item 07 – R$12,72 - SMEL –
Cléa Márcia M. Bernardelli – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 328/2020
ATA Nº 0843/20
CONTRATADA: L R DE OLIVEIRA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de marmitex– Valores Unitários
– Item 01 – R$9,18 - Gab. Pref. – José Roberto Moreira –
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 19275/2020
CONTRATO Nº: DPL/0069/20
CONTRATADA: MVI FLORIANO INFORMATICA LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de supervisão, avaliação e
orientação técnica e operacional de responsabilidade técnica
com instrução de ART para radio Educativa FM– SMCS –
Josiane Amoriele - Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total:
R$7.998,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
CONCORRÊNCIA N.º 07/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A
EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO
DO TEATRO MUNICIPAL HUMBERTO SINIBALDI NETO
(AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, ESQ. COM RUA ROBERTO SIMONSEN, BAIRRO NOVA REDENTORA) – SEC.
MUN. DE OBRAS – Recorrente: GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA contra a decisão que a declarou inabilitada a
prosseguir no certame licitatório. Recebo o recurso eis que
tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. Fica suspensa
“sine die” a sessão de abertura das propostas ﬁnanceiras
que estava designada para ocorrer no dia 06/11/2020 às
09:30 horas. Oportunamente será informado, através de
publicação na imprensa oﬁcial, sobre o prosseguimento do
processo. Publique-se para ciência.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 010/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO)
MÓDULOS DE GAVETAS (03 MÓDULOS CONVENCIONAIS E 01 MÓDULO ESPECIAL) NO CEMITÉRIO SÃO

Jornal
JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – SEC.
MUN. DE OBRAS. Informamos que foram disponibilizados
esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action e ﬁca, desde já, fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo válido para todos
os efeitos legais o documento original encartado nos autos, a
disposição dos interessados.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 389/2020 – PROCESSO Nº 13253/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de dispensers de
parede e frascos borrifadores para utilização nas Unidades
da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe
para o dia 06/11/2020 às 11:00hs para continuidade dos
trabalhos. Celia Candida Faria – Pregoeira
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 398/2020 – PROCESSO Nº 13.344/2020
Objeto: Aquisição de aparelho de Raio X médico móvel para
a UPA Norte no combate a COVID 19. Secretaria Municipal
de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do
pregão em epígrafe para o dia 06/11/2020 às 15:00hs para
continuidade dos trabalhos. Celia Candida Faria – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 380/2020 – Processo n.º
13.189/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de oxigênio
medicinal para o programa de oxigenoterapia domiciliar
e unidades de saúde com fornecimento de equipamentos em comodato. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão
pública realizada on-line com início dia 26/10/2020, sendo
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. (lote 1). Não houve
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão
está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário
Municipal de Saúde.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 256/2020 – PROCESSO Nº 12.219/2020
Objeto: Aquisição de aparelho de Raio X médico móvel
para a UPA TANGARÁ. Secretaria Municipal de Saúde. Fica
designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 06/11/2020 às 10:00hs para continuidade
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 369/2020 – PROCESSO Nº 13.148/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição para aquisição
de protetor facial para atendimento as Unidades Escolares.
Secretaria Municipal de Educação. Fica designada a data
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia
06/11/2020 às 10:30hs para continuidade dos trabalhos.
Celia Candida Faria – Pregoeira.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO – ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
Nº 017 /2020
OBJETO:- Box nº 20/A – medindo 24,97m²
PERMISSIONÁRIA:- EMPRESA DE TRANSP. ANDORINHA
S/A.
ATIVIDADE:- Venda de Passagens
PERÍODO:- 01/10/2020 à 30/09/2025
T.P. USO:- R$ 1.983,00(Hum mil, novecentos e oitenta e três
reais)
São José do Rio Preto, 01 de Outubro de 2.020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.543 DE 27 DE OUTUBRO DE 2020
CONCEDE, a servidora estatutária RITA DE CASSIA MORAES LEME RIBEIRO, Pedagoga, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, afastamento por 2 (dois) anos,
sem vencimentos ou remuneração, com prejuízo das demais
vantagens do cargo, para tratar de interesses particulares,
conforme o artigo 117 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 16 de novembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.549 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, ANDRE SARDINHA BERTON para substituir o(a)
servidor(a) PAULO CESAR DOS ANJOS GASQUES – ocupante da função de conﬁança gratiﬁcada – GERENTE NÍVEL
I – FG.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de
03/11/2020, e de 13/11/2020.
PORTARIA N.º 34.550 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, PATRICIA DE LUCAS RODRIGUES LIMA para
substituir o(a) servidor(a) ANA MARIA DE ARAUJO LOIS ocupante da função de conﬁança gratiﬁcada – CHEFE DE
DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, da
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de
férias, a partir de 03/11/2020.
PORTARIA N.º 34.551 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, REGINA RIBEIRO PINTO NUNES para substituir
o(a) servidor(a) ADRIANO MARRA – ocupante da gratiﬁcação por função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu
período de férias, a partir de 03/11/2020.
JOSÉ FÁBIO GAZZOLA HEREDIA
Assessor de Secretaria
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DO CONTRATO 50/2020–TOMADA DE PREÇOS
07/2020–PROC. nº 66/2020
Contratada: HIDRO OESTE PERFURAÇÕES DE POÇOS
ARTESIANOS LTDA EPP
Objeto: Perfuração e instalação completa de 2 (dois) poços
tubulares profundos nos bairros São Deocleciano e CAIC, no

município de São José do Rio Preto - SP.
Valor R$ 479.009,92 Prazo: 80 dias Assinatura: 04.11.2020
S.J. Rio Preto 04.11.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 134/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 38/2020 – PROCESSO SeMAE
nº 54/2020
Contratada: CLEAN ENVIROMENT BRASIL ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 11.12.2020. Data da
autorização: 26.10.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 146/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 102/2019 – PROCESSO SeMAE nº 129/2019
Contratada: P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA.
Objeto: Autorização de substituição de marca dos Aparelhos
Condicionadores de Ar e prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto até o dia 17.11.2020. Data da autorização:
28.10.2020.
S. J. Rio Preto, 28.10.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 33/2020 – PROCESSO SeMAE Nº
49/2020
Objeto: Registro de preço para fornecimento de 42.000 (quarenta e dois mil) quilogramas de polímero catiônico granular
(pó) de alto peso molecular/alta carga para utilização no
sistema de desidratação mecânica de lodos da Estação de
Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio Preto), localizada
à Rodovia Custódio da Silva, km 4,5 - Município de São José
do Rio Preto/SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2020
Contratada: SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 145/2020 recebida em
18.10.2020. Valor de R$ 216.000,00.
Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 46/2020 – PROCESSO SeMAE Nº
63/2020
Objeto: Aquisição de lacres com cabo de aço de 500mm de
comprimento, corpo em Plástico para Cavaletes e Caixas
Padrão ¾” - Verde com Logomarca e numeração. Diâmetro
do cabo viável para passar pelos furos dos tubetes.
Contratada: METALACRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
LACRES LTDA
Ordem de Fornecimento nº 138 de 02.10.2020 recebida em
07.10.2020. Valor: R$ 86.500,00.
Prazo de entrega: 40 dias.
Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
50/2020 – PROCESSO SICOM 3289/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de 54.000
(cinquenta e quatro mil) quilos de polímero catiônico em
emulsão (líquido) de alto peso molecular/alta carga para
utilização no sistema de desidratação mecânica de lodos
da Estação de Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio
Preto).
Fica designado o dia 16.11.2020, às 14:00 h, para a retomada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 04.11.2020 – Renato Eduardo de
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 51/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 49/2020 – PROCESSO SeMAE Nº
70/2020
Contratada: VECTOR SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA
Objeto: Aquisição de 20.000 hidrômetros velocimétricos unijato, Ø3/4”, transmissão magnética, vazão máxima 1,5m3/h,
vazão nominal 0,75m3/h, vazão de transição 60l/h, vazão
mínima 15l/h, classe metrológica B, comprimento sem conexões 115 mm, cúpula de vidro.
Valor: R$ 858.600,00 Prazo: 6 meses Data da assinatura:
04.11.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
49/2020 – PROCESSO SICOM 3282/2020
Objeto: Aquisição de 20.000 hidrômetros velocimétricos unijato, Ø3/4”, transmissão magnética, vazão máxima 1,5m3/h,
vazão nominal 0,75m3/h, vazão de transição 60l/h, vazão
mínima 15l/h, classe metrológica B, comprimento sem conexões 115 mm, cúpula de vidro.
Sessão pública realizada online no dia 22.10.2020, sendo
adjudicado o objeto à vencedora VECTOR SISTEMAS DE
MEDIÇÃO LTDA para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”.
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 49/2020 – PROCESSO SICOM 3282/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 28.10.2020 – Nicanor Batista Júnior
– Superintendente do 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 0698712 – Ponto Forte Construções e Empreendimentos Eireli
Valor: R$ 2.111.503,19
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, 04 de novembro de 2020. João
Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor Batista
Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 04.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.

São José do Rio Preto, quinta-feira
05 de novembro de 2020

Jornal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUSTIFICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA
CANCELAMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Referência:- Processo Administrativo nº 03/2020
- Edital de Chamamento Público nº 02/2020
Tendo em vista que dentre outras compete a Secretaria de
Assistência Social - SEMAS a celebração de parcerias com
Organização da Sociedade Civil – OSC’s, segue as seguintes considerações:
O Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017
e suas alterações, dispõe sobre as regras e procedimentos
do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública do Município e as organizações da sociedade
civil de que trata a lei federal nº 13.019, de 31 de julho de
2.014;
O Decreto acima mencionado no capítulo III, Seção I, no art.
18 dispõe que: “ ressalvados os casos de inexigibilidade, o
Secretàrio Municipal, responsável pela política pública objeto
da parceria, realizará chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade que tornem mais eﬁcaz a
execução do objeto”;
Após cumpridas as formalidades previstas em Lei, no dia
25 de março de 2.020 foi publicado no jornal DHoje o Edital
de Chamamento da referência cujo período de envio de
propostas foi de 26 de março a 24 de abril de 2.020, com
o objetivo de selecionar uma OSC para acolher e garantir
proteção integral para até 20 pessoas em situação de rua;
Em 24 de março de 2020, através do Decreto nº 18.571 o
município reconhece o estado de calamidade pública em
razão da Pandemia, declarada pela Organização Mundial
de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral respiratória
– COVID-19, causada pelo agente etiológico Novo Coronavírus – SARS-CoV2, e dispõe sobre as medidas adicionais
necessárias para enfrenta-lo;
A responsabilidade da Administração Pública em desenvolver estratégias para atendimento a essa população, bem
como a Orientação Técnica nº 02 CAS/SEDS do governo do
estado de São Paulo, que dispõe sobre a adoção de medidas de caráter temporário e emergencial, de prevenção e
contágio pelo COVID-19 para os serviços socioassistenciais
voltados a população em situação de rua;
Que a Secretaria em cumprimento às suas atribuições celebrou o Termo de Colaboração nº 01/2.020 com início em 07
de abril do corrente ano para a execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e de Emergência
com o objetivo geral de assegurar proteção para até 200
pessoas em situação de rua cuja vigência de acordo com os
aditamentos será cumprida em 31 de dezembro de 2.020;
Em 20 de junho de 2.020 foi publicado o extrato da “Justiﬁcativa da Administração Pública para Suspensão de Chamamento Público” referente ao Processo Administrativo de nº
03/2.020, por um período de 90 dias ou enquanto perdurar
a pandemia do COVID-19, tendo em vista a semelhança
do objeto pactuado no Termo de Colaboração nº 01/2.020
referenciado no parágrafo anterior;
A Secretaria com base no acompanhamento dos números
de atendidos mensalmente através do Termo de Colaboração nº 01/2.020, concluiu que a meta de até 20 pessoas em
situação de rua não vai atender a demanda existente;
Mediante o exposto e em atenção a Lei Federal nº 13.019/14
e ao Decreto Municipal nº 17.708/17 a Secretária Municipal
cancela a partir da publicação em meio oﬁcial desta justiﬁcativa, o Chamamento Publico referente ao Processo Administrativo de nº 03/2.020.
São José do Rio Preto, 29 de outubro de 2.020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
Secretária Municipal de Assistência Social.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 138/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ANTONIO JOSÉ GONSALES ME
Fica alterada a redação da cláus. 1ª do contrato supramencionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 141/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: MARISA M HATTORI ME
Fica alterada a redação da cláus. 1ª do contrato supramencionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR
EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 149/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: JOSÉ MOACIR CIACARELI ME
Fica alterada a redação da cláus. 1ª do contrato supramencionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
. EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 143/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: IRACI OLIMPIO RAMOS ME
Fica alterada a redação da cláus. 1ª do contrato supramencionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 134/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO ME
Fica alterada a redação da cláus. 1ª do contrato supramencionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 6º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 146/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ADELICE BENEDITA FALEIROS FERRARI 18910805803
Fica alterada a redação da cláus. 1ª do contrato supramencionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR
EXTRATO 6º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 152/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: MARILDA SALINAS CASACA
02593908874
Fica alterada a redação da cláus. 1ª do contrato supramencionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
. EXTRATO 6º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 132/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: N.N.C. BARANEK ME
Fica alterada a redação da cláus. 1ª do contrato supramencionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 6º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 151/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ANTONIO JOSE ROMERO DA SILVA
ME
Fica alterada a redação da cláus. 1ª do contrato supramen-

cionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

ANEXO II
Modelo relação nominal dos residentes
Nome

Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação 5790/2020
Fica notiﬁcada, Junqueira & Chideroli Empreendimentos Ltda. , proprietária do imóvel sito à Rua Pedro Dória
Sobrinho, nº 343, quadra 25, lotes 12/P, que em virtude de
ter sido enviado a Notiﬁcação de Embargo nº 5790, datada
em 21/09/2020, assinada pela ﬁscal Ana Paula Sanches
Miguel Ferreira, tratando de obra de acréscimo no recuo
frontal, em desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/
ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais
5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43,
sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR 83762321 8 BR acusando "não procurado”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação da
irregularidade que originou o presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor de R$ 602,40(seiscentos e dois reais e
quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 04 de novembro, 2020.
Ana Paula Sanches Miguel Ferreira
Agente Fiscal de Posturas - Obras
São José do Rio Preto, quinta-feira
05 de novembro de 2020

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
RESOLUÇÃO Nº 04/2020
04 de novembro de 2020
Estabelece os critérios para cadastramento das
Instituições de Longa Permanência para Idosos e
serviços assistenciais no CMDI.
O CMDI – Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de São José do Rio Preto/SP, no uso de
suas atribuições, RESOLVE:
Artigo 1º - Ficam estabelecidos os critérios e as regras para o cadastramento das Instituições
de Longa Permanência para Idosos e serviços assistenciais, com ou sem fins lucrativos.
Artigo 2º - Para obterem o cadastramento no CMDI, as Instituições acima descritas deverão
proceder da seguinte forma:
I. O interessado deverá apresentar ofício direcionado ao CMDI, preferencialmente em papel
timbrado, constando claramente a identificação da instituição perante o Poder Público,
solicitando o respectivo cadastramento.
II. O referido ofício deverá ser acompanhado:
a) do Plano de Trabalho com informações cadastrais da entidade de atendimento , cujo modelo
integra o ANEXO I da presente Resolução;
b) da relação nominal dos residentes, conforme ANEXO II. Deverá ser entregue no momento
do cadastro e enviada semestralmente ao CMDI, por email, nos meses de janeiro e julho;
c) da planilha de Monitoramento de Indicadores nas ILPI, devidamente preenchida até o mês
anterior da entrega da documentação. Deverá ser atualizada mensalmente pela equipe da
instituição, enviada semestralmente ao CMDI, por e-mail, nos meses de janeiro e julho;
d) da Licença da Vigilância Sanitária do Município com validade vigente;
e) da comprovação de participação em atividades de educação continuada e permanente
desenvolvidas pelo CMDI e Vigilância Sanitária.
Artigo 3º - Os documentos serão recebidos, protocolados e permanecerão sob análise do
CMDI.
§1º - Durante a análise do pedido, o CMDI coletará informações sobre o interessado no
cadastramento através dos meios que entender necessários, inclusive, visitar as instalações da
Instituição, fiscalizar suas atividades no que couber ao CMDI, solicitar informações
complementares aos órgãos competentes.
§2º - O pedido de cadastramento será submetido à apreciação da Diretoria do CMDI.
§3º - Caso o pedido seja deferido, o interessado receberá um comunicado do cadastramento, o
qual será acompanhado de Declaração de Cadastramento no CMDI que terá validade
coincidente com a vigência da licença de funcionamento da Vigilância Sanitária Municipal.
§4º - Caso o pedido seja indeferido, o interessado receberá um comunicado do indeferimento e
seus respectivos fundamentos.
§5º A Diretoria do CMDI comunicará a plenária sobre o cadastramento destas instituições ou
solicitará que a Instituição se apresente à plenária se necessário.
Artigo 4º - A Instituição que tiver seu pedido de cadastramento indeferido terá o prazo de 10
(dez) dias úteis, contados do recebimento da comunicação da decisão, para protocolar pedido
de reconsideração, devidamente fundamentado e acompanhado de documentos que
comprovem os fundamentos arguidos.
Artigo 5º - O pedido de reconsideração deverá ser apreciado pela Diretoria do CMDI, sendo o
resultado comunicado ao interessado.
Artigo 6º - As entidades de atendimento cadastradas deverão atualizar seus dados cadastrais
junto ao CMDI na periodicidade da Licença de Funcionamento expedida pela da Vigilância
Sanitária Municipal ou sempre que houver alterações.
Artigo 7º - Os interessados que mantiverem mais de uma unidade deverão providenciar o
cadastramento de cada instituição.
Artigo 8° - Essa resolução entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial do
Município, revogando a Resolução n°05/2019, de 22 de outubro de 2019.
São José do Rio Preto, 04 de novembro de 2020.
ANTÔNIO CALDEIRA DA SILVA
Presidente do CMDI

ANEXO I
Modelo de Plano de Trabalho

1- IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Bairro:
Município:
Telefone:
E-mail:
Natureza: ( ) Pública ( ) Privada sem Fins Lucrativos ( ) Privada com Fins Lucrativos Possui
Registros em outros Conselhos? Citar
Do Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Função na Instituição:
Do Responsável Técnico
Nome:
Formação Profissional:
Número do Registro Profissional:
2- APRESENTAÇÃO
(apresentar histórico da entidade, missão institucional ou finalidade estatutária, modalidades de
atendimento, dias e horários de funcionamento, capacidade, público-alvo, descrevendo as
características que identifiquem o perfil dos destinatários das ações, critérios para atendimento,
forma de entrada etc.)
3– REFERENCIAMENTO, ARTICULAÇÃO COM A REDE E PARCERIAS
(informar se a entidade está referenciada com equipamento público, sua articulação com a
rede, quais as parcerias efetuadas com órgãos, instituições, empresas, entre outras, para a
execução do projeto/ação)
4- OBJETIVOS
Objetivo Geral:
(de maior amplitude, só será alcançado pela somatória das várias ações e atividades. Deve ser
claro e consistente, expressando o impacto mais geral do Serviço)
Objetivos Específicos:
(são desdobramentos do objetivo geral, expressando o que se pretende alcançar; através deles
determinam- se os recursos, as atividades e os resultados esperados)
5– METODOLODIA
(citar cada atividade realizada buscando atingir os objetivos propostos, descrevendo os
procedimentos e as técnicas utilizadas, profissional responsável e periodicidade).
6- GRADE DE ATIVIDADES
ATIVIDADE
HORÁRIO
DIAS NA SEMANA
7– RECURSOS HUMANOS
(Quantificar os profissionais necessários)
Quantidade
Cargo
Formação
Horas semanais
trabalhadas

B-3

REG
Contratação

Vencimento

8– ESTRUTURA FÍSICA
(Descrever o imóvel da instituição)
9– ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
(Sem fins lucrativos, informar os recursos públicos recebidos e a forma de participação dos
benefícios dos idosos); (Com fins lucrativos, informar os valores, menor e maior, cobrados para
atendimento aos idosos)
10- – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
(Descrever como será o sistema de monitoramento e avaliação do plano, informando quais os
instrumentos e estratégias utilizados. Mencionar se há a participação de outros atores na
avaliação (família, idoso, comunidade, parceiro) e de que forma se realiza, bem como a
periodicidade)
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, DE DE
ASSINATURAS
RESPONSAVEL LEGAL
RESPONSAVEL TÉCNICO

Sexo

Data de
Nascimento

Data de
admissão
institucional

Município
procedente

Contato do
familiar
responsável
pelo idoso

Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação 5794/2020
Fica notiﬁcado, Delbides Vieira Borges , proprietário do imóvel sito à Avenida Floriano André Cabrera, nº
1361, quadra 33, lotes 09-10-15-16, que em virtude de ter
sido enviado a Notiﬁcação de Embargo nº 5794, datada em
16/10/2020, assinada pela ﬁscal Ana Paula Sanches Miguel
Ferreira, tratando de obra com acréscimo nos fundos, em
fase de pilares (estrutura metálica), em desacordo com a lei
de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02
e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido pela
Empresa de Correios e Telégrafos o AR 83762344 2 BR
acusando "mudou-se”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação da
irregularidade que originou o presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor de R$ 602,40(seiscentos e dois reais e
quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 04 de novembro, 2020.
Ana Paula Sanches Miguel Ferreira
Agente Fiscal de Posturas - Obras
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
RESOLUÇÃO Nº 05/2020
04 de novembro de 2020
Estabelece os critérios para o cadastro de serviços
e projetos, das instituições, OSC sem fins
lucrativos, instituições de ensino, empresas
públicas e privadas ou de economia mista no
CMDI.
O CMDI – Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de São José do Rio Preto/ SP, no uso de
suas atribuições, RESOLVE:
Artigo 1º - Ficam estabelecidos os critérios e as regras para o cadastro de serviços e projetos
das instituições, Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos, instituições de ensino,
empresas públicas e privadas ou de economia mista, inclusive micro empreendedores
individuais que exerçam comprovadamente suas atividades no segmento do idoso há mais de
02 (dois) anos.
Artigo 2º - Para obterem o cadastramento no CMDI, as instituições acima descritas deverão
proceder da seguinte forma:
I. O interessado deverá apresentar ofício direcionado ao CMDI, preferencialmente em papel
timbrado constando claramente a identificação da instituição, solicitando o respectivo
cadastramento.
II. Apresentar o Plano de Trabalho com informações cadastrais, cujo modelo integra o ANEXO
I da presente Resolução; com atividades desenvolvidas e/ou planejadas visando a prevenção,
promoção, proteção ou recuperação da pessoa idosa.
III. O presente cadastro fica facultativo aos Conselhos de Classe interessados em atuar no
segmento do idoso.
Artigo 3º - Os documentos serão recebidos, protocolados e analisados pelo CMDI.
§1º - Durante a análise do pedido, o CMDI coletará informações sobre o interessado no
cadastramento através dos meios que entender necessários, inclusive, visitar a instituição,
fiscalizar suas atividades no que couber ao CMDI e/ou solicitar informações complementares
aos órgãos competentes.
§2º - O pedido de cadastramento será submetido à apreciação da Diretoria do CMDI, que
votará pelo deferimento ou pelo indeferimento do pedido.
§3º - Caso o pedido seja deferido, o interessado será comunicado do cadastramento, o qual
será acompanhado de Declaração de Cadastramento no CMDI.
§4º - Caso o pedido seja indeferido, o interessado será comunicado do indeferimento e seus
respectivos fundamentos.
§5º A Diretoria do CMDI comunicará a plenária sobre o cadastramento destas instituições e
solicitará que a Instituição se apresente à plenária se necessário.
Artigo 4º - A Instituição que tiver seu pedido de cadastramento indeferido terá o prazo de 10
(dez) dias, contados do recebimento da comunicação da decisão, para protocolar pedido de
reconsideração, devidamente fundamentado e acompanhado de documentos que comprovem
os fundamentos arguidos.
Artigo 5º - O pedido de reconsideração deverá ser apreciado pela Diretoria do CMDI, sendo o
resultado comunicado ao interessado.
Artigo 6º - As instituições cadastradas deverão atualizar seus dados cadastrais anualmente ou
sempre que houver alterações.
Artigo 7° - Essa resolução entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial do
Município, revogando a Resolução n°06/2019, de 22 de outubro de 2019.
São José do Rio Preto, 04 de novembro de 2020.
ANTÔNIO CALDEIRA DA SILVA
Presidente do CMDI
ANEXO I
Modelo de Plano de Trabalho
1- IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Bairro:
Município:
Telefone:
E-mail:
Natureza: ( ) Pública ( ) Privada sem Fins Lucrativos ( ) Privada com Fins Lucrativos Possui
Registros em outros Conselhos? Citar
Do Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Função na Instituição:
Do Responsável Técnico
Nome:
Formação Profissional:
Número do Registro Profissional:
2- APRESENTAÇÃO
(apresentar histórico da entidade, missão institucional ou finalidade estatutária, modalidades de
atendimento, dias e horários de funcionamento, capacidade, público-alvo, descrevendo as
características que identifiquem o perfil dos destinatários das ações, critérios para atendimento,
forma de entrada etc.)
3– REFERENCIAMENTO, ARTICULAÇÃO COM A REDE E PARCERIAS
(informar se a entidade está referenciada com equipamento público, sua articulação com a
rede, quais as parcerias efetuadas com órgãos, instituições, empresas, entre outras, para a
execução do projeto/ação)
4- OBJETIVOS
Objetivo Geral:
(de maior amplitude, só será alcançado pela somatória das várias ações e atividades. Deve ser
claro e consistente, expressando o impacto mais geral do Serviço)
Objetivos Específicos:
(são desdobramentos do objetivo geral, expressando o que se pretende alcançar; através deles
determinam- se os recursos, as atividades e os resultados esperados)
5– METODOLODIA
(citar cada atividade realizada buscando atingir os objetivos propostos, descrevendo os
procedimentos e as técnicas utilizadas, profissional responsável e periodicidade).
6- GRADE DE ATIVIDADES
ATIVIDADE
HORÁRIO
DIAS NA SEMANA
7– RECURSOS HUMANOS
(Quantificar os profissionais necessários)
Quantidade
Cargo
Formação
Horas semanais
trabalhadas

REG
Contratação

Vencimento

8– ESTRUTURA FÍSICA
(Descrever o imóvel da instituição)
9– ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
(Sem fins lucrativos, informar os recursos públicos recebidos e a forma de participação dos
benefícios dos idosos); (Com fins lucrativos, informar os valores, menor e maior, cobrados para
atendimento aos idosos)
10- – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
(Descrever como será o sistema de monitoramento e avaliação do plano, informando quais os
instrumentos e estratégias utilizados. Mencionar se há a participação de outros atores na
avaliação (família, idoso, comunidade, parceiro) e de que forma se realiza, bem como a
periodicidade)
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, DE DE
ASSINATURAS
RESPONSAVEL LEGAL
RESPONSAVEL TÉCNICO
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São José do Rio Preto, quinta-feira
05 de novembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO E NEGÓCIOS DO
TURISMO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - SEMDEC
PROCESSO Nº 001/2020
Projeto Turístico Cultural “Trem Caipira”
Instalação de entidade privada do setor de Artesanato
O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, por intermédio
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de
Turismo, com esteio na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014,
do Decreto n° 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo
Decreto n° 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, na Clausula
sétima, artigos XIX e XX do Termo de Cessão n°
97/2017/DIF/DNIT, em razão da continuidade das ações
“Projeto Turístico Cultural TREM CAIPIRA”, torna público o
presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de
Organização da Sociedade Civil – OSC interessada em
celebrar termo de cooperação que tenha por objetivo a
aplicação de cursos de artesanato e artes plásticas para
pessoas que estejam em vulnerabilidade social.
1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração
de parceria com o Município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, por meio da
formalização do termo de cooperação, para a consecução de finalidade de interesse
público e recíproco que não envolve transferência de recursos financeiros, porém, envolve
a ocupação do espaço denominado CASA AMARELA sito à Rua Bernardino de Campos,
2541, espaço este que compõe o complexo da Estação Ferroviária de São José do Rio
Preto, edificação tombada pelo Patrimônio Histórico, do qual o município detém o TERMO
DE CESSÃO Nº 07/2017/DIF/DNIT – Processo nº 50.600.008454/2012-80 concedido pelo
DNIT, através do Ofício nº 110/2017/CGPF/DIF/DNIT, por organização da sociedade civil
(OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital.
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo
Decreto 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, Termo de Cessão n°
97/2017/DIF/DNIT e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas
neste Edital.
1.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação para a
celebração do termo de cooperação.
2. OBJETIVO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CHAMAMENTO
2.1. O presente chamamento terá por objetivo a celebração de Termo de Cooperação para
concessão de apoio à Administração Publica Municipal visando o desenvolvimento da
atividade voltada ao artesanato e as artes plásticas do Município de São José do Rio Preto,
atraindo munícipes e turistas como parte integrante do PROJETO TURISTICO CULTURAL
TREM CAIPIRA, que tem como local a Estação Ferroviária de São José do Rio Preto,
edificação tombada pelo Patrimônio Histórico, do qual o município detém o TERMO DE
CESSÃO Nº 07/2017/DIF/DNIT – Processo nº 50.600.008454/2012-80 concedido pelo
DNIT, através do Ofício nº 110/2017/CGPF/DIF/DNIT
2.2. Objetivos específicos da parceria
a) Estimular o desenvolvimento de artesanato e artes plásticas voltados ao PROJETO
TURISTICO CULTURAL TREM CAIPIRA.
b) Atrair um maior numero de turistas e munícipes à Estação Ferroviária de São José
do Rio Preto, revelando o valor histórico e cultural da edificação.
c) Realizar cursos e oficinas de artesanato e artes plásticas de forma gratuita para
pessoas em vulnerabilidade social, trazendo alternativa de trabalho para essas
pessoas.
d) Ocupar de forma responsável a edificação da qual o Município tem a Cessão de
Uso.
3. JUSTIFICATIVA
Com objetivo de preservação e valorização do Patrimônio Histórico, a Secretaria
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, dando continuidade às ações do
“Projeto Turístico Cultural TREM CAIPIRA”, tem por desígnio a ocupação de espaço
junto à Estação Ferroviária de São José do Rio Preto, dentro do segmento de Turismo

Cultural.
Por consequência, se faz necessário estimular e orientar entidades privadas
formalmente constituídas, entidades do terceiro setor ou agremiações de sociedade civil,
sem fins lucrativos, e que através da realização de EXPOSIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO
e também da realização de EVENTOS e CURSOS DE CAPACITAÇÃO e FORMAÇÃO
revelem a importância do “Desenvolvimento Ferroviário como fator de incremento do
desenvolvimento de São José do Rio Preto”.
Neste sentido, é preciso não só preservar e revelar o Patrimônio Histórico, como
também, ocupá-lo com entidades voltadas ao Turismo Cultural, mantendo assim o
espaço com uso e preservado, e dessa forma, agregando valor ao que se constitui como
Atrativo Turístico de São José do Rio Preto
4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PUBLICO
4.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim
consideradas aquelas definidas pelo art.2°, Inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei
13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei n° 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
a) Entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua
entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores
ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os
aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.
b) As sociedades cooperativas previstas na Lei n° 9.867, de 10 de novembro de 1999;
as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou
social; as alcançadas pro programas e ações de combate à pobreza e de geração
de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de
trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão
rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de serviços de interesse
publico e de cunho social; ou
c) As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a serviços de
interesse publico de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente
religiosos.
4.2. Para participar deste Chamamento, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:
a) Declarar, conforme modelo constante no Anexo III – Declaração de Ciência e
Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no
Edital e seus anexos, bem como que se responsabiliza pela veracidade e
legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo
de seleção;
b) Apresentar cópia do estatuto da entidade para comprovação da sua vinculação
a diretoria, e apresentar procuração devidamente registrada, se for o caso, que
o designe para participar da fase de abertura das propostas, representando a
entidade.
4.3. Será permitida a atuação em rede.
5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
COOPERAÇÃO
5.1. Para a celebração do termo de cooperação, a OSC deverá atender aos seguintes
requisitos:
a) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados a atividades e finalidades de
relevância publica e social, bem como compatíveis com objeto do instrumento
a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35 caput, inciso III, da Lei n°
13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações
religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33 § 2° e 3°, Lei n° 13.019, de
2014);
b) Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente
que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio liquido será
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os
requisitos da Lei n° 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei n°
13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações
religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, § 2° e 3°, Lei n° 13.019, de
2014);

c) Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente,
escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com
Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei n° 13.019, de
2014);
d) Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um)
ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V,
alínea “a”, da Lei 13.019, de 2014);
e) Possuir experiencia prévia na realização, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante, a ser comprovada na forma do art. 33,
paragrafo 1° do inciso VII, do Decreto n° 17.708, de 07 de fevereiro de 2017,
alterado pelo Decreto n° 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 (art.33, caput,
inciso V, alínea “b”, da Lei n° 13.019, de 2014);
f) Possuir condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua
contratação ou aquisição no momento da parceria, a ser atestado mediante
declaração do representante legal da OSC, conforme anexo VI – Declaração
sobre Condições Materiais.
Não será necessária a demonstração de
capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens e
equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para
o cumprimento da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5°, da Lei n°
13.019, de 2014);
g) Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na
forma do art. 33, §1°, inciso VII, “b” do Decreto n° 17.708, de 07 de fevereiro de
2017, alterado pelo Decreto n° 17.723, de 23 de fevereiro de 2017. Não será
necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a
contratação de profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a
realização de serviços de espaço físico para o cumprimento do objetivo da
parceria (art.33, caput, inciso V, alínea “c” e §5°, da Lei n° 13.019, de 2014);
h) Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de
contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 33, § 1°, inciso II,
do Decreto n° 17.708, de 2017 (art. 34, caput, inciso II, da Lei 13.019, de
2014);
i) Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil
ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de
sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art.
34, caput, inciso III, da Lei n° 13.019, de 2014);
j) Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como
relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto com
endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor
da carteira de identidade e numero de registro no Cadastro de Pessoas Físicas
– CPF de cada um deles, conforme Anexo VII – Declaração do Art. 33, §1°, IV
do Decreto n° 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto
17.723, de 23 de fevereiro de 2017, e Relação dos Dirigentes da Entidade
(art.34, caput, incisos V e VI, da Lei n° 13.019, de 2014);
k) Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de
cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de
locação (art. 34, caput, inciso VII, da Lei n° 13.019 de 2014);
l) Atender as exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC
se tratar de sociedade cooperativa (art. 2°, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3°, Lei
n° 13.019, de 2014); e
m) Comprovar inscrição nos conselhos municipais das áreas correspondentes de
atuação conforme for o caso.
5.2. Ficará impedida de celebrar o Termo de Cooperação a OSC que:
a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira não esteja autorizada a
funcionar em território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei n° 13.019, de
2014);
b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada
(art. 39, caput, inciso II, da Lei n° 13.019, de 2014);
c) Tenha em seu quadro de dirigentes, membros de Poder ou do Ministério
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração publica Municipal,

Jornal

estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em
relação a entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas
autoridades referidas.
Não são considerados membros de Poder os
integrantes de conselhos de direitos e de políticas publicas (art. 39, caput,
inciso III e §§5° e 6° da Lei n° 13.019, de 2014, e art. 33, §1°, inciso IX, do
Decreto n° 17.708 de 2017);
d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5
(cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e
quitados os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista
a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente
de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da lei
13.019, de 2014);
e) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração,
com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei n° 13.019, de 2014,
ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei n° 13.019, de 2014 (art.
39, inciso V, da Lei n° 13.019, de 2014);
f) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer Esfera da Federação, em decisão irrecorrível,
nos últimos 8 (oito) anos (art.39, caput, inciso VI, da Lei n° 13.019, de 2014; ou
g) Tenha entre seus dirigentes pessoa:
i.
Cujas contas relativas a parceria tenha sido julgada irregulares ou
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas em qualquer esfera da
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
ii.
Que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto
durar a inabilitação, ou
iii.
Que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade,
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II, e III do art.
12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da
Lei 13.019, de 2014).
5.3. Não são considerados membros do poder os integrantes de conselhos de direitos e de
políticas públicas.
6. COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1. comissão de seleção, composta por 02 (dois) servidores da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo e 01 (um) servidor da Secretaria
Municipal de Cultura, nomeados pela Portaria n° 001/2020 expedida pelo Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, Jorge Luis de
Souza, publicada no Diário Oficial do Município em 28/10/2020, tendo atribuições de
receber, selecionar, avaliar, aprovar e classificar os serviços ou planos de trabalho,
bem como julgar os recursos interpostos.
6.2. Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco
anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações da
sociedade civil participantes do chamamento público.
6.3. Na hipótese de ser caracterizado o impedimento de que trata o item 5.2., deve o
membro da comissão de seleção ser imediatamente afastado, sendo substituído por
outro que possua qualificação técnica equivalente.
6.4. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligencias para verificar a
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades
concorrentes ou para esclarecer duvidas e omissões. Em qualquer situação, devem
ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
7. DA FASE DE SELEÇÃO

7.1.
A fase de seleção observará as etapas contidas na Tabela 01.
Tabela 1 – Etapas da fase de seleção
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA
Data/Horário
1
Publicação de Chamamento Publico
05/11/2020
2
Período para envio das propostas pelas OSCs, endereço: Av.
05/11/2020 A
Alberto Andaló, 2961 – Centro – São José do Rio Preto
04/12/2020
3
Abertura das propostas em sessão pública, no endereço: Av.
07/12/2020 AS
Alberto Andaló, 2961 – Centro – São José do Rio Preto
14 HORAS
4
Análise do Plano de Trabalho
DE 08/12/2020
A 10/12/2020
5
Divulgação do resultado preliminar
11/12/2020
6
Interposição de recursos contra o resultado preliminar
14/12/2020 A
18/12/2020
7
Análise dos recursos contra o resultado preliminar pela
21/12/2020
Comissão de Seleção
8
Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de 22/12/2020
seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se
houver)
7.1.1.

Na contagem dos prazos descritos neste edital de chamamento público, aplica-se a
regra: exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e
expiam exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável
pela condução do processo de seleção.
7.2. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
7.2.1. O presente Edital será divulgado no Portal da Transparência disponível na página
do sítio eletrônico oficial do município de São José do Rio Preto na Internet
(www.riopreto.sp.gov.br), com prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das
propostas, contados da data de publicação do presente Edital.
7.3. Etapa 2: Envio das propostas pelas Os

7.3.1. As propostas a serem apresentadas pelas OCSs deverão ser encaminhadas em
envelope lacrado, via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento)
ou pessoalmente, dirigida à Comissão de Seleção do Chamamento Público, na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, no
seguinte endereço: Av. Alberto Andaló, 2961 – Centro – CEP 15.015-000, São José
do Rio Preto/SP, de 02/10/2020 à 03/11/2020 de segunda a sexta feira, das 08h às

Total

7.4.3.3. Para aferição da nota, será atribuída pontuação de 0 (zero), 1 (um) ou 2 (dois) para
cada item, sendo:
a) 0 (zero): não atende;
b) 1 (um): atende parcialmente;
c) 2 (dois): atende completamente.
7.4.3.4. A nota final corresponderá à soma dos pontos obtidos em cada um dos itens,
sendo a pontuação máxima de 10 (dez) pontos.
7.4.3.5. Serão desclassificados os planos de trabalho que:
a) Apresentarem nota igual ou inferior a 06 (seis) pontos ou;
b) Obtiverem nota 0 (zero) no quesito “adequação”
7.4.3.6. Os casos de empate serão analisados de acordo com os critérios abaixo, na
seguinte ordem:
a) Maior nota no item adequação
b) Maior nota no item consistência
c) Maior nota no item articulação
d) Maior tempo de abertura no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ de sua matriz.
7.4.3.7. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o
detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com
todos os pormenores exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei
n°13.019, de 2014), observados o anexo I – Termo de Referência para
Cooperação.
7.5. Etapa 4: Análise do plano de trabalho.
7.5.1. Esta etapa engloba, a análise do plano de trabalho.
7.5.2. A administração publica municipal examinará o plano de trabalho apresentado pela
OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem
classificada.
7.5.3. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as
informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os
termos e as condições constantes neste Edital e em seus anexos. Para tanto, a
administração publica municipal poderá solicitar a realização de ajustes no plano
de trabalho, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 48 do Decreto n° 17.708, de
07 de fevereiro de 2017 e suas alterações.
7.6. Etapa 5: Divulgação do resultado preliminar.
7.6.1. A administração publica divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na
formação prevista no art. 31 do Decreto n° 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e
suas alterações, iniciando-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos para recurso.
7.7. Etapa 6: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
7.7.1. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de
seleção.
7.7.2. Nos termos do art. 31 e Parágrafo único do Decreto n° 17.708, de 07 de fevereiro
de 2017 e suas alterações, os participantes que desejarem recorrer contra o
resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo.
7.7.3. Os recursos a serem apresentados por meio físico, poderão se entregues via
postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente
para a Comissão de Seleção, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Negócios de Turismo, situada a Av. Alberto Andaló, 2961 – Centro – São José do
Rio Preto/SP – CEP 15.015-000, de segunda a sexta feira, das 08h às 17h.
7.7.4. Caso o recorrente opte por encaminhar seu recurso via postal, considerar-se-á a
data de recebimento na Secretaria para aferição da tempestividade.
7.7.5. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos
indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica,
arcando somente com os devidos custos.
7.7.6. Interposto recurso, a Comissão de Seleção publicará no sítio oficial do município
(www.riopreto.sp.gov.br), para que interessados apresentem suas contrarrazões no
prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da data da publicação, observado o
disposto no item 6.7.
7.8. Etapa 7: Análise dos recursos contra o resultado preliminar pela Comissão de
Seleção.

7.8.1.

Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão, ou,
encaminhar o recurso à Secretaria Municipal, com as informações necessárias à
decisão final.
7.8.2. A decisão final do recurso devidamente motivada, será publicada no sítio oficial do
município (www.riopreto.sp.gov.br). A motivação deve ser explicita, clara e
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos
de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso,
serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta
decisão.
7.8.3. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
7.9. Etapa 8: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção,
com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver)
7.9.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de
recurso, o órgão ou a entidade publica municipal deverá homologar e divulgar as
decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção no
sitio oficial do município (www.riopreto.sp.gov.br). (Art. 31 do Decreto n° 17.708, de
07 de fevereiro de 2017 e suas alterações.
7.9.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art.27, § 6°,
da Lei n° 13.019, de 2014 e art. 32 §2° do Decreto n° 17.708, de 07 de fevereiro de
2017 e suas alterações).
7.9.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com
proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste
Edital, a administração publica poderá dar prosseguimento ao processo de seleção
e convoca-la para iniciar o processo de celebração.
8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO
8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento
de parceria:
Tabela 3 – Resumo das etapas da fase de celebração
ETAPA

À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO
EDITAL N° XXX/2020
PROPOSTA N° ____________/2020 (para preenchimento da Comissão)
Denominação da Instituição:
CNPJ:
Endereço da Instituição:

17hs.
7.3.2.

A Proposta enviada, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas
rubricadas e enumeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo
representante legal da OSC proponente. Também deve ser entregue uma cópia
em versão digital (CD ou pen drive) da proposta.
7.3.2.1. As mídias contendo a versão digital da proposta serão anexadas ao processo do
chamamento publico e não serão devolvidas.
7.3.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas nenhuma outra será
recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não
forem explicita e formalmente solicitados pela administração pública municipal.
7.3.4. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar
mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a ultima proposta
enviada para análise.
7.3.5. Observando o disposto no item 6.4.2. deste Edital, as propostas deverão conter, no
mínimo, as seguintes informações:
a) Plano de Trabalho, em conformidade com art. 17 do Decreto n° 17.708, de 07
de fevereiro de 2017 e alterações, deverá conter, os seguintes elementos:
i.
A descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado
o nexo com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
ii.
A descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a
serem executados;
A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas
na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
iv.
A forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento
das metas a ele atreladas;
v.
A definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do
cumprimento das metas.
b) Anexo IV – Apresentação da Proposta e Declarações;
c) Anexo V – Declaração de que a OSC atende aos seguintes requisitos:
i.
Ser regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal n°
13.019/2014 e alterações, e quando tratar-se de sociedade
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial;
ii.
Possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro
ativo no CNPJ nos termos da alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei
Federal n° 13.019/2014 e alterações
iii.
Possuir experiencia previa, com efetividade, do objeto da parceria ou
de natureza semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V do art.
33 da Lei Federal n° 13.019/2014 e alterações;
iv.
Possuir condições materiais, inclusive quanto à salubridade e
segurança, quando necessárias para a realização do objeto e
capacidade técnica operacional para o desenvolvimento da atividade
ou serviço, nos termos da alínea “c” do inciso V do art. 33 da Lei
Federal n° 13.019?2014 e alterações, ou previsão de contratar ou
adquirir.
d) Anexo VI - Declaração sobre Condições Materiais;
e) Anexo VII – Declarações do Art. 33, incisos VIII, IX e X do Decreto n° 17.708,
de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n° 17.723, de 23 de fevereiro
de 2017, e Relação dos Dirigentes da Entidade;
f) Anexo VIII – Declaração sobre contas da OSC
g) Anexo IX – Declaração sobre contas dos dirigentes da OSC;
7.4. Etapa 3: Etapa Competitiva de abertura das propostas.
7.4.1. Na data de 05/11/2020, as 14 h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Negócios de Turismo, situada a Av. Alberto Andaló, 2961 – Centro – São José do
Rio Preto/SP, sala de reuniões do térreo, em sessão pública dar-se-á o
credenciamento e abertura das propostas.
7.4.2. As propostas deverão conter, além das informações contidas no art. 17 do Decreto
n° 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e alterações, informações que atendam aos
critérios de julgamento estabelecidos na Tabela 2 abaixo, observado o contido no
Anexo I – Termo de Referência.
7.4.3. Critérios de avaliação utilizados pela Comissão de Seleção
7.4.3.1. O plano de trabalho contido nas propostas, serão classificados em ordem
crescente de pontuação, nos termos que preveem o item 6.4.3 deste Edital.
7.4.3.2. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de
julgamento apresentados na Tabela 2:
Tabela 2 – Critérios de Pontuação

1
2
3
4
5

CRITERIOS DE PONTUAÇÃO

Adequação

Item

1.
2.
3.

Consistência
4.

Articulação

5.

Consonância do objetivo com o diagnóstico
apresentado
Clareza no detalhamento do serviço
Estratégias metodológicas compatíveis com o
alcance dos objetivos do serviço
Clareza e adequação dos processos de
avaliação que serão utilizados durante a
execução do serviço
Demonstração da capacidade de articulação
do serviço com a rede socioassistencial e
demais politicas sociais

Nota

Pontuação
Máxima

0, 1 ou 2
0, 1 ou 2

4

0, 1 ou 2
4
0, 1 ou 2

0, 1 ou 2

2

DESCRIÇÃO DA ETAPA
Convocação da OSC selecionada para apresentação da documentação de
comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de
que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que
não incorre nos impedimentos (vedações) legais.
Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, e necessário.
O parecer de órgão técnico e do órgão jurídico e convocação para assinatura do
termo de cooperação
Publicação do extrato do termo de cooperação no Diário Oficial do Município.

8.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação das outras 2
cópias do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.
8.2.1. Para a celebração da parceria, a administração publica municipal convocará a
OSC selecionada para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir da
convocação, apresentar as 02 (duas) outras cópias do plano de trabalho, sendo
que, uma delas será parte integrante do Termo de Cooperação e a outra cópia
será encaminhada ao Departamento de Prestação de Contas da Secretaria
Municipal da Fazenda, e a documentação exigida para comprovação dos requisitos
para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts.
28, caput, 33, 34, e 39 da Lei n° 13.019, de 2014, c/c o art. 33 do Decreto n°
17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações).
8.2.2. Além da apresentação das 02 (duas) cópias do plano de trabalho, a OSC
selecionada, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias corridos, deverá comprovar o
cumprimento dos requisitos no inciso I do caput do art. 2°, nos incisos I a V do
caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei n° 13.019, de 2014,
e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39
da referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes
documentos:
I.
Certidão de existência jurídica expedida pelo Cartório de Registro Civil ou
cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, em conformidade

iii.

Critério
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a)
b)
c)
d)
e)

f)

com as exigências previstas no art. 34 da Lei Federal 13.019/2014 e
alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada
emitida por junta comercial;
II.
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
CNPJ, emitido no sitio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, para demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, 03 (três) anos
com cadastro ativo;
III.
Comprovante de experiencia previa na realização do objeto da parceria ou
de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, 01 (um) ano de
capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de
outros;
Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública,
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela
OSC ou a respeito dela;
Currículos profissionais de integrantes da OSC, seja dirigentes, conselheiros,
associados, cooperados, empregados, entre outros;
Declarações de experiencia prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento das
atividades ou serviços relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante,
emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade
civil, movimentos sociais, empresas publicas ou privadas, conselhos, comissões ou
comitês de políticas públicas;
Prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC;
IV.
Certidão de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida
Ativa da União e de regularidade junto a Previdência Social (CND do
INSS);
V.
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
CRF/FGTS;
VI.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
VII.
Certidão de regularidade de débitos Estaduais ou declaração de que a
OSC não possui inscrição estadual;
VIII.
Certidão de débitos e tributos municipais, ressalvados os casos previstos
em legislação específica;
IX.
Cadastro mobiliário municipal (licença de funcionamento na prefeitura,
DECA municipal;
X.
Declaração, sob as penas da lei, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, salvo na condição de menor aprendiz;
XI.
Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado,
podendo ser realizada por meio de contas de consumo, salvo as referentes
a telefonai móvel;
XII.
Declaração do representante legal doa OSC sobre a existência de
condições materiais da organização ou sobre previsão de contratar ou
adquirir, conforme Anexo VI – Declaração sobre condições materiais.
XIII.
Cópia dos dois últimos balanços contábeis, devidamente assinados pelo
Contador, Presidente e Tesoureiro da entidade;
XIV.
Certidão de regularidade de contas da entidade junto ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo – TCESP, nos últimos 08 (oito) anos;
XV.
Copia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
XVI.
Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto,
com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão
expedidor da carteira de identidade e numero de registro no Cadastro de
Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme Anexo VII –
Declaração do art. 33 do Decreto ° 17.708, de 07 de fevereiro de 2017.
Alterado pelo Decreto n° 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, e relação dos
Dirigentes da Entidade;
XVII.
Cópia do RG e CPF, comprovante de endereço do presidente da instituição
e preenchimento do anexo 11 do TCESP, informando telefone residencial,
celular e e-mail do presidente;
XVIII.
Declaração do representante legal da OSC com informação de que a
organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações
previstas no art.39 da Lei n° 13.019, de 2014, as quais deverão estar
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descritas no documento conforme modelo Anexo V – Declaração da Não
Ocorrência de Impedimentos;
Declaração, sob as penas da lei, de que a OSC não está impedida de
celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que,
portanto, não se submete as vedações previstas no art. 39 da Lei Federal
n° 13.019/2014 e alterações;
XX.
Declaração emitida pelos dirigentes da OSC, informando que nenhum dos
dirigentes é membro do Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Publica Municipal, estendendo-se a
vedação aos respectivos, cônjuges ou companheiros, bem como parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, sendo
considerados:
XXI.
Membros do poder executivo, o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), VicePrefeito e Secretários Municipais;
XXII.
Membros do Poder Legislativo: Vereadores
XXIII.
Membros do Ministério Público: Procuradores e Promotores
XXIV.
Comprovante de inscrição nos conselhos municipais das áreas
correspondentes de atuação, quando for o caso;
8.2.3. Serão considerados regulares as certidões positivas com efeito de negativa.
8.2.4. As 02 cópias do plano de trabalho e dos documentos comprobatórios do
cumprimento dos requisitos impostos nesta Etapa serão apresentadas pela OSC
selecionada, devendo tais documentos ser entregues via postal (SEDEX, carta
registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente no endereço informado no
ítem 6.3.1. deste Edital.
8.3. Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.
8.3.1. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública,
do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da
parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais
exigências descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a analise do
plano de trabalho.
8.3.2. A administração publica municipal poderá solicitar a realização de ajustes no Plano
de Trabalho conforme o interesse publico exigir para melhor execução do objeto da
parceria, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 48 do Decreto n° 17.708, de 07
de fevereiro de 2017 e suas alterações, e na forma do item 7.4 deste Edital.
8.3.3. Nos termos do §1° do art. 28 da Lei n° 13.019 de 2014, na hipótese de a OSC
selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de
celebração, incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela
imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração
de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.
8.3.4. Em conformidade com o §2° do art. 28 da Lei n° 13.019, de 2014, caso a OSC
convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da
fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na
forma desta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente,
obedecida a ordem de classificação.
8.4. Etapa 3: Ajustes no Plano de Trabalho e Regularização de Documentação, se
necessário.
8.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou
constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e
instada a regularizar sua situação no prazo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de
não celebração da parceria (§4° do art. 33 do Decreto n° 17.708, de 07 de fevereiro
de 2017, alterado pelo Decreto n° 17.723, de 23 de fevereiro de 2017).
8.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado
pela OSC, a administração publica solicitará a realização de ajuste e a OSC deverá
fazê-lo em até 05 (cinco) dias uteis, contados da data de recebimento da
solicitação apresentada.
8.5. Etapa 4: Parecer de Órgão Técnico, Parecer de Órgão Jurídico e Assinatura do
Termo de Cooperação.
8.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providencias
impostas pela legislação regente, incluindo aprovação do plano de trabalho, a
emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade publica municipal, a emissão
de parecer jurídico de competência da Procuradoria Geral do Município, as
designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação.
XIX.

8.5.2.
8.5.3.

A aprovação do plano de trabalho não gerará direito celebração da parceria.
No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de
celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a
informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração
da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências
previstos para celebração.
8.5.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de
dirigentes, quando houver.
8.6. Etapa 5: Publicação do Extrato do Termo de Colaboração no Diário Oficial do
Município
8.6.1. O termo de cooperação somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do
respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração publica (art. 38
da Lei n° 13.019, de 2014).
9. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA
9.1. O prazo para execução do objeto da parceria será de 12 (doze) meses contados da
assinatura do Termo de Cooperação (art. 17, inciso VI do Decreto n° 17.708, de 07 de
fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n° 17.723, de 23 de fevereiro de 2017).
9.2. O presente Termo de Cooperação, que será celebrado pelo prazo de 12 (doze) meses,
a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme interesse entre
as partes, mediante novo Termo Aditivo, mediante cumprimento pleno do Programa
Proposto.
10. PROGRAMAÇÃO PARA A OCUPAÇÃO DA CASA AMARELA
10.1.
A ocupação do espaço denominado CASA AMARELA sito à Rua Bernardino de
Campos, 2541, espaço este que compõe o complexo da Estação Ferroviária de São José
do Rio Preto, edificação tombada pelo Patrimônio Histórico, do qual o município tem o
TERMO DE CESSÃO concedido pelo DNIT, de Nº 07/2017/DIF/DNIT – Processo nº
50.600.008454/2012-80
concedido
pelo
DNIT,
por
meio
do
Ofício
nº 110/2017/CGPF/DIF/DNIT, por organização da sociedade civil (OSC), por organização
da sociedade civil (OSC), será realizada após a assinatura do Termo de Cooperação.
10.2.
A OSC selecionada para a ocupação do espaço CASA AMARELA, deve
responsabilizar-se por todas as despesas de uso do imóvel, tais como agua e energia
elétrica;
10.3.
A ocupação será a título precário e se dará em caráter de parceria ao Projeto
Turístico Cultural TREM CAIPIRA, observando-se o item 2.2 deste Edital;
10.4.
Todo material impresso, editado, filmado ou gravado em vídeo ou ainda por
qualquer outro meio de divulgação que venha a ser produzido ou reproduzido na
execução do projeto deverá, obrigatoriamente, ser encaminhado à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo para análise e aprovação, com no
mínimo 30 dias de antecedência da data de sua impressão ou reprodução final, para
fins de sua avaliação do conteúdo e relevância da utilização, além da aprovação pela
Secretaria de Comunicação.
10.5.
A utilização de fotos ou imagens de pessoas para confecção de materiais
informativos deverá preceder de autorização por escrito e ao se tratar de menores de
idade, deve constar da anuência do responsável.
10.6.
O repasse do ambiente a ser ocupado pela entidade vencedora, deverá ser
precedido de vistoria prévia para posterior assinatura do TERMO DE PARCERIA a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo.
11. DOS PRINCÍPIO E DA VEDAÇÃO À DELEGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
11.1.
Para execução do objeto da parceria, mediante a devida aplicação do imóvel a
ser disponibilizado, conforme item 9, deverão ser observados os princípios da
impessoalidade, moralidade, eficiência, economicidade e ética pública, bem como os
ditames da Lei n° 13.019/14 alterada pela Lei n° 13.024/15.
12. Será vedada a delegação da execução do objeto da parceria.
13. DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO
13.1.
A gestão da parceria será realizada por servidor a ser nomeado através de
portaria a ser publicada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Negócios de Turismo, o qual terá poderes de controle e fiscalização e cujas obrigações
serão aquelas determinadas pelo art. 61 da Lei Federal n° 13.019/14.
13.2.
Comissão de Monitoramento e Avaliação, será composta por 04 (quatro)
servidores a serem nomeados através de portaria a ser publicada pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, tendo atribuições de

analisar e aprovar os relatórios provenientes do monitoramento efetuados pela gestora
da parceria.
14. DA EXECUÇÃO E DO MONITORAMENTO
14.1.
O serviço de que trata o presente Edital será objeto de gestão operacional de
caráter público, tendo sua execução devidamente monitorada e avaliada pela
administração pública.
14.2.
A gestão publica operacional e o acompanhamento da execução do serviço
citado no caput compreendem as seguintes atribuições:
a) Estimular o desenvolvimento de artesanato e artes plásticas voltados ao
PROJETO TURISTICO CULTURAL TREM CAIPIRA.
b) Atrair um maior número de turistas e munícipes à Estação Ferroviária de São
José do Rio Preto, revelando o valor histórico e cultural da edificação.
c) Realizar cursos e oficinas de artesanato e artes plásticas de forma gratuita para
pessoas em vulnerabilidade social, trazendo alternativa de trabalho para essas
pessoas.
d) Ocupar de forma responsável a edificação da qual o Município tem a Cessão
de Uso.
14.3.
As ações de monitoramento e avaliação da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Negócios de Turismo, compreendem a verificação:
a) Do número de atendimentos correspondente as metas estabelecidas no Plano de
Trabalho;
b) Da permanência da equipe de referencia de acordo com os termos do presente
Edital durante todo o período de vigência;
c) Das estratégias metodológicas conforme descritas no Plano de Trabalho
apresentado.
14.4.
Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão através de:
a) Analise de dados, coletados através de instrumentos específicos, da execução
das ações desenvolvidas no serviço
b) Visitas técnicas in loco, previamente agendadas, ou não;
c) Reuniões de monitoramento, individuais e/ou coletivas;
d) Estratégias de avaliação do serviço junto aos usuários.
14.5.
É dever das organizações da sociedade civil selecionadas, durante toda a
execução da parceria.
a) Executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente,
bem como com as diretrizes, objetivos e indicativos de estratégias
metodológicas especificas, nos termos deste Edital ou qualquer outro que
vier a alterá-lo ou complementá-lo;
b) Desenvolver as ações seguindo as diretrizes da administração pública
submetendo-se à gestão publica operacional do serviço e disponibilizando
o atendimento as metas referenciadas pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo;
c) Prestar à administração publica por meio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, todas as informações
e esclarecimentos necessários durante o processo de monitoramento e
avaliação do atendimento ao objeto do presente;
d) Promover, no prazo estipulado pela administração pública, quaisquer
adequações apontadas no processo de monitoramento, avaliação e gestão
operacional;
e) Participar sistematicamente das reuniões de monitoramento, avaliação,
gestão operacional e capacitações;
f) Apresentar à administração publica por intermédio da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, nos prazos e nos
moldes por ela estabelecidos, os relatórios mensais, quadrimestrais e
anuais do serviço executado;
14.6.
Sem prejuízo da avaliação discriminada no item antecedente, a execução da
parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelo conselho de politica publica da
área relacionada, ao objeto contido no Termo de Cooperação, bem como também
estará sujeita aos mecanismos de controle previstos na legislação.
15. DO USO DO IMÓVEL
15.1. O uso do espaço ocupado pela instituição, deverá ser devolvido ao final do TERMO
DE PARCERIA nas mesmas condições encontradas por ocasião da vistoria e posterior
assinatura do TERMO DE PARCERIA;

15.2. A entidade comprometer-se-á a manter o espaço em perfeitas condições,
empenhando-se inclusive sempre a informar a necessidade de eventuais reparos, como
também se comprometendo a devolver o ambiente ocupado, nas mesmas condições que o
recebeu quando da assinatura do documento de cessão;
15.3 A entidade se obrigará a identificar o NOME e a FUNÇÃO de seu (s) membro(s) que
ocuparão os espaços do Projeto Turístico Cultural TREM CAIPIRA, comprometendo-se
junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo a informar
sempre que ocorrer mudança ou substituição destes nomes.
15.4. São vedadas as seguintes condutas:
a) A aplicação e a transferência dos espaços a outra instituição que não seja a
credenciada através do presente edital;
b) A utilização dos espaços, a título de empréstimo do TERMO DE PARCERIA, a
outro projeto, instituição ou a qualquer um de seus dirigentes, pessoa física ou
jurídica;
15.5. A utilização dos serviços com água e energia elétrica, será de responsabilidade da
empresa vencedora deste Edital.
16. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
16.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá observar
as determinações contidas no Capitulo VI do Decreto n° 17.708, de 07 de fevereiro de 2017,
alterados pelo Decreto n° 17.723, de 23 de fevereiro de 2017. Deverá conter também,
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu
objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período
de que trata a prestação de contas.
16.2. Para fins de prestação de contas quadrimestral, a OSC deverá apresentar, no
Departamento de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de
Turismo, nos termos do art. 83 do Decreto n° 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterados
pelo Decreto n° 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, em até 28 (vinte e oito) dias úteis após o
encerramento de cada quadrimestre do ano civil:
a) Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, que conterá:
i.
As ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
ii.
A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a
prestação de contas, apresentando comparativo de metas propostas com os
resultados alcançados;
iii.
Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto e realização das
ações, como fichas de inscrição, lista de presença, fotos e vídeos, ou outros
conforme o caso, devendo o cumprimento parcial ser devidamente justificado.
16.2.1. A prestação de contas anual deverá ser apresentada até o dia 31 de janeiro do
exercício seguinte a realização do objeto deste Edital, podendo ser solicitada prorrogação do
prazo, por até 15 (quinze) dias, desde que devidamente justificada. A prestação de contas
anual, será entregue no Departamento de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Negócios de Turismo, nos termos do art. 87 do Decreto n° 17.708, de 07 de
fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n° 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, e será
composta pelos seguintes documentos:
a) A serem apresentados pela OSC:
i. Relatório anual de execução do objeto, contendo as informações consolidadas
dos relatórios quadrimestrais;
ii. Relatório anual das condições do imóvel objeto deste Edital;
iii. Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC
de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Publico ou de
dirigente de órgão ou entidade da Administração Publica celebrante, bem como
seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em
linha reta, colateral ou por afinidade;
16.3 Nos termos do art. 88 do Decreto n° 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterados
pelo Decreto n° 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, a analise da prestação de contas anual
terá como subsidio o relatório anual de execução do objeto, os relatórios e visitas in loco,
os resultados de pesquisas de satisfação e os relatórios técnicos de monitoramento e
avaliação homologados pela comissão, devendo obrigatoriamente mencionar, para fins de
avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações já executadas:
a) As metas e os resultados já alcançados e os seus benefícios;
b) Os efeitos da parceria, referentes:
i. Aos impactos econômicos e sociais;
ii. Ao grau de satisfação do público alvo;
iii. A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
16.4 A análise da prestação de contas final irá fornecer elementos para a emissão do
parecer técnico conclusivo do gestor e para a manifestação conclusiva da prestação de
contas final, que deverá verificar o cumprimento do objeto, o atingimento das metas e o
alcance dos resultados previstos no plano de trabalho e considerará (art. 90 do Decreto n°
17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterados pelo Decreto n° 17.723, de 23 de fevereiro
de 2017):
a) O Relatório Final de Execução do Objeto, elaborado pela OSC, consolidando as
informações de todo o período da parceria;
b) Os relatórios de visita técnica in loco;
c) Os resultados das pesquisas de satisfação;
d) Os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela comissão de
monitoramento e avaliação.
16.4.1. Os documentos originais relativos a execução da parceria deverão ser mantidos
pela OSC durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da
apresentação da prestação de contas final.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
17.1. Pela execução da pareceria em desacordo com o plano de trabalho apresentado, da Lei
Federal n° 13.019?14 e demais legislações que regulamentem a matéria, a administração
publica poderá, garantida a previa defesa, aplicar à organização da sociedade civil as
seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária da participação em chamamento publico e impedimento de
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades municipais, por prazo não
superior a dois anos;
c) Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
II.
17.2. As sanções estabelecidas são de competência exclusiva da Secretaria Municipal,
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de
aplicação da penalidade.
17.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de
contas, a aplicação da penalidade decorrente da infração relacionada a execução da parceria.
17.4. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado a apuração da
infração.
18. CAUSAS DE RESCISÃO OU DENUNCIA
18.1. Constituem motivos para rescisão ou denuncia dos instrumentos jurídicos a serem
firmados o não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições, bem com os motivos
previstos na Lei Federal n° 13.019/2014 e Decreto n° 17.708, de 07 de fevereiro de 2017,
alterado pelo Decreto n° 17.723, de 23 de fevereiro de 2017.
19. CONTRAPARTIDA
19.1. Em contrapartida a execução do projeto da OSC, que deve:
a) Estimular o desenvolvimento de artesanato e artes plásticas voltados ao
PROJETO TURISTICO CULTURAL TREM CAIPIRA.
b) Atrair um maior número de turistas e munícipes à Estação Ferroviária de São
José do Rio Preto, revelando o valor histórico e cultural da edificação.
c) Realizar cursos e oficinas de artesanato e artes plásticas de forma gratuita para
pessoas em vulnerabilidade social, trazendo alternativa de trabalho para essas
pessoas.
d) Ocupar de forma responsável a edificação da qual o Município tem a Cessão
de Uso.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, oferece a OSC, o uso responsável do imóvel
denominado CASA AMARELA sito à Rua Bernardino de Campos, 2541, espaço este que
compõe o complexo da Estação Ferroviária de São José do Rio Preto, edificação tombada
pelo Patrimônio Histórico, do qual o município tem o TERMO DE CESSÃO concedido pelo
DNIT, através do TERMO DE CESSÃO Nº 07/2017/DIF/DNIT – Processo nº

50.600.008454/2012-80 concedido pelo DNIT, através do Ofício nº 110/2017/CGPF/DIF/DNIT,
por organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital.
20. DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. O presente Edital será divulgado em pagina do sítio eletrônico oficial do município de São
José do Rio Preto na internet (www.riopreto.sp.gov.br), com prazo mínimo de 30 (trinta) dias
para apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.
20.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10
(dez) dias da data-limite para envio das propostas, por petição protocolada no endereço
informado no subitem 6.3.1. deste Edital. A resposta às impugnações caberá a Secretaria
Municipal.
20.2.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de duvidas na intepretação deste Edital e
de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias da
data limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail:
semdec@riopreto.sp.gov.br. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção.
20.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos
do Processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
20.2.3. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterandose o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das
propostas ou o princípio da isonomia.
20.3. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo resolverá
os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições
legais e os princípios que regem a administração pública.
20.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse publico ou
anulado, no todo ou em parte, por vicio insanável, sem que isso implique direito ou indenização
ou reclamação de qualquer natureza.
20.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou inverdade das informações nele contidas poderá acarretar
a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de
eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a
celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo a rescisão do instrumento, rejeição das contas
e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da lei n° 13.019, de 2014.
20.6. A administração publica não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar
deste Chamamento Público.
20.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas
correlatas a participação no Chamamento Publico serão de inteira responsabilidade das
entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte
da administração pública.
20.8. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I- Termo de Referência para Cooperação
Anexo II- Minuta do Termo de Cooperação
Anexo III- Termo de ciência e Notificação
Anexo IV – Apresentação da proposta e declarações
Anexo V – Declarações
Anexo VI – Declaração sobre condições materiais
Anexo VII – Declarações o Art. 33, incisos VIII, IX e X do Decreto n° 17.708, de 07 de
fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n° 17.723. de 23 de fevereiro de 2017, e
Relação dos Dirigentes da Entidade;
São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2020
Jorge Luís de Souza
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Negócios de Turismo
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ANEXO I – DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE IMPACTO FINANCEIRO
Ref.: Edital de Chamamento Público n° 001/2020
Eu, Jorge Luis de Souza, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de
Turismo, no uso de minhas atribuições legais, DECLARO que no CHAMAMENTO PUBLICO
001/2020, não envolve transferência de recursos financeiros, somente envolve a ocupação do
espaço denominado CASA AMARELA sito à Rua Bernardino de Campos, 2541, espaço este
que compõe o complexo da Estação Ferroviária de São José do Rio Preto, edificação tombada
pelo Patrimônio Histórico, do qual o município detém o TERMO DE CESSÃO Nº
07/2017/DIF/DNIT – Processo nº 50.600.008454/2012-80 concedido pelo DNIT, através do
Ofício nº 110/2017/CGPF/DIF/DNIT, por organização da sociedade civil (OSC), não havendo
desta forma impacto financeiro para o Munícipio.
São José do Rio Preto, 28 de outubro de 2020
Jorge Luis de Souza
Secretário de Desenvolvimento Economico
E Negócios de Turismo
ANEXO II – MINUTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO N°______/2020
Ref.: Edital de Chamamento Público n° ___/2020
Pelo presente Termo de Cooperação, de um lado, o Município de São José do Rio Preto,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 46.588.950/0001-80, com
sede na Av. Alberto Andaló, n° 3030, Centro, doravante denominado simplesmente
MUNICÍPIO, representado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Negócios de Turismo, com sede na Av. Alberto Andaló, 2961, Centro, doravante denominada
simplesmente SECRETARIA, em razão da competência de delegação atribuída pelo Decreto
Municipal
n°
17.708/2017
e
alterações
e
de
outro
___________________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas CNPJ sob o n°______________________, com sede na
________________________________________, doravante denominada simplesmente OSC,
representada por seu(s) dirigentes (s), celebrado com fundamento na Lei Federal n° 13.019/14,
do Decreto Municipal n° 17.708/2017 e alterações e do Edital de Chamamento Público n°
______/2020 – Ocupação do Espaço denominado CASA AMARELA, publicado no Diário
Oficial do Município em __________, espaço este o município detém o TERMO DE CESSÃO
Nº 07/2017/DIF/DNIT – Processo nº 50.600.008454/2012-80 concedido pelo DNIT, através do
Ofício nº 110/2017/CGPF/DIF/DNIT.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS METAS
1.1. Serão executadas pela OSC, durante toda a vigência da parceria as ações previstas no
Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e contemplado no Edital de
Chamamento n° _______, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, sendo o
estimulo e o desenvolvimento do PROJETO TURITICO CULTURAL TREM CAIPIRA.
1.2. Para atender ao objeto deste Termo de Cooperação, as atividades serão direcionadas pelo
Plano de Trabalho Apresentado.
1.2.1. O Plano de Trabalho, apresentado pela OSC e aprovado, é parte integrante e
indissociável do presente Termo de Cooperação.
1.2.2. Para a execução das ações, deverão ser obrigatoriamente observadas a descrição dos
serviços, constantes no Termo de Referência e no Plano de Trabalho.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA OCUPAÇÃO DO IMOVEL
2.1. Para a execução das ações previstas na cláusula PRIMEIRA, o Município cederá a título
precário o espaço denominado CASA AMARELA sito à Rua Bernardino de Campos, 2541,
espaço este que compõe o complexo da Estação Ferroviária de São José do Rio Preto,
edificação tombada pelo Patrimônio Histórico, do qual o município tem o TERMO DE CESSÃO
concedido pelo DNIT, através do Ofício nº 110/2017/CGPF/DIF/DNIT.
2.2. A OSC deve responsabilizar-se por todas as despesas de uso do imóvel, tais como agua e
energia elétrica;
2.3. A ocupação será a título precário e se dará em caráter de parceria ao Projeto Turístico
Cultural TREM CAIPIRA, observando-se o item 2.2 do Edital de Chamamento Público n°
_________;
2.4. Todo material impresso, editado, filmado ou gravado em vídeo ou ainda por qualquer outro
meio de divulgação que venha a ser produzido ou reproduzido na execução do projeto
deverá, obrigatoriamente, ser encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Negócios de Turismo para análise e aprovação, com no mínimo 30 dias de antecedência
da data de sua impressão ou reprodução final, para fins de sua avaliação do conteúdo e
relevância da utilização, além da aprovação pela Secretaria de Comunicação.
2.5. A utilização de fotos ou imagens de pessoas para confecção de materiais informativos
deverá preceder de autorização por escrito e ao se tratar de menores de idade, deve
constar da anuência do responsável.
2.6. A cessão do espaço a ser ocupado OSC, deverá ser precedido de vistoria prévia para
posterior assinatura do TERMO DE COOPERAÇÃO a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo.
2.7. O descumprimento pela OSC, de qualquer obrigação pactuada nesta parceria ou a falta de
adoção de medidas saneadoras indicadas pela SECRETARIA, ensejará a suspenção da
ocupação do Espaço pela OSC.
2.8. O uso do espaço ocupado pela instituição deverá ser devolvido ao final do Termo de
Parceria nas mesmas condições encontradas por ocasião da vistoria e posterior assinatura
do Termo de Parceria;
2.9. A entidade comprometer-se-á a manter o espaço em perfeitas condições, empenhando-se
inclusive sempre a informar a necessidade de eventuais reparos, como também se
comprometendo a devolver o ambiente nas mesmas condições que o recebeu quando da
assinatura do documento de cessão;
2.10. A entidade se obrigará a identificar os nomes e as funções de seus membros que
ocuparão os espaços do Projeto Turístico Cultural Trem Caipira, comprometendo-se junto à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo a informar sempre que
ocorrer mudança ou substituição destes nomes.
2.11. A parceria deverá ser executada em estrita observância às cláusulas avençadas e às
normas pertinentes, sendo vedado:
a) A aplicação e a transferência dos espaços a outra instituição que não seja a
credenciada através do presente edital;
b) A utilização dos espaços, a título de empréstimo do Termo de Parceria a outro projeto,
instituição ou a qualquer um de seus dirigentes, pessoa física ou jurídica;
c) Comercialização de produtos proibidos por lei;
d) Praticar ou permitir a pratica de jogos de azar ou assemelhados;
e) Colocar letreiros, placas, anúncios, luminosos ou quaisquer outros veículos de
comunicação no imóvel, sem a expressa autorização da SECRETARIA
f) Desenvolver no imóvel atividades estranhas à permitida
g) Utilizar espaços da CASA AMARELA como moradia eventual ou permanente em suas
dependências;
h) Pichações, grafites ou outras formas de expressão em muros e paredes, ainda que de
cunho artístico;
i) Realizar aulas ou qualquer outra atividade artística depois das 22 horas.
2.12. O gestor da parceria deverá informar ao Secretário da Pasta quaisquer irregularidades
percebidas.
2.13. Constatada a verificação das irregularidades, o gestor da parceria notificará a OSC
para sanar ou cumprir a obrigação no prazo de até 30 dias (trinta) dias, prorrogável, no
máximo, por igual período, a contar do recebimento da notificação.
2.14. Decorrido o prazo previsto na cláusula 2.13, sem que a OSC atenda a notificação, o
imóvel deverá ser devolvido à SECRETARIA, nas mesmas condições recebidas pela OSC.
Sendo o presente Termo de Cooperação rescindido.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REPASSES
3.1. Não haverá repasse financeiro.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA
4.1. O presente termo vigorará por 12 (doze) meses iniciando em ___ de __________ de 2020
até ___ de _____________ de 2021, podendo ser denunciado pelos participes a qualquer
tempo, com as respectivas sanções e delimitações claras de responsabilidades, desde que
comunicado por escrito, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que não exceda 60 (sessenta) meses.
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. São obrigações da SECRETARIA:
5.1.1. Monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria e dos atendimentos realizados
pela OSC, nos termos do item 12 do Edital n°_____/2020, inclusive com realização de visitas in
loco;
5.1.2. Realizar, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de
trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do
cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste de metas e
atividades definidas, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros e delegar competência.
5.1.3. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação das ações objeto do presente
Termo de Cooperação, submetendo-o à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada,

nos termos do art. 59 da Lei Federal n° 13.019?2014, que homologará, independentemente da
obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela OSC.
5.1.4. Deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento, e os
meios de representação sobre o uso do imóvel objeto do presente Termo de Cooperação.
5.1.5. Assegurar a continuidade na prestação dos serviços gratuitos aos seguimentos da
população atendida, conforme o previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação ou
ocorrência de fato relevante que envolva a OSC.
5.2. São obrigações do GESTOR DA PARCERIA:
5.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
5.2.2. Informar a SECRETARIA a existência de fatos que possam comprometer as atividades
ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as
providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
5.2.3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em
consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art.
59 da Lei Federal 13.019/2014 e a Clausula antecedente.
5.2.4. Analisar a execução dos serviços informados no relatório mensal encaminhado pela
OSC e emitindo o respectivo ateste.
5.3. São obrigações da OSC – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
5.3.1. Com relação à execução técnica do objeto e suas peculiaridades:
a) Executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente, bem como as
diretrizes, objetivos e indicativos de estratégias metodológicas especificas para cada
serviço, nos termos do Edital de Chamamento n° _____/2020 e do Plano de Trabalho
devidamente aprovado pela comissão de seleção;
b) Desenvolver as ações seguindo as diretrizes do órgão gestor, qual seja, a
SECRETARIA, submetendo-se a gestão pública operacional do serviço e
disponibilizando o atendimento às metas referenciadas pela SECRETARIA, nos termos
do Edital de Chamamento n° _____/2020;
c) Prestar a SECRETARIA, todas as informações e esclarecimentos necessários durante
o processo de monitoramento e avaliação do atendimento ao objeto do presente;
d) Promover, no prazo a ser estipulado pela administração pública, quaisquer adequações
apontadas no processo de monitoramento, avaliação e gestão operacional;
e) Participar sistematicamente das reuniões de monitoramento, avaliação, gestão
operacional e capacitações;
f) Participar dos Conselhos Municipais relacionados a sua área de atuação, fóruns e
grupos de trabalho;
g) Manter atualizados os registros e cadastros de visitantes e participantes de
capacitações;
h) Apresentar à SECRETARIA, nos prazos e nos moldes por ela estabelecidos, os
relatórios mensais, quadrimestrais, anual e final dos serviços executados;
i) Comunicar por escrito e imediatamente a SECRETARIA, todo fato relevante, bem
como eventuais alterações estatutárias e constituição da diretoria;
j) Manter durante toda a vigência da parceria, as condições iniciais de autorização;
k) Comunicar por escrito, com prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência,
eventuais pretensões de alterações no objeto, grupos, forma de execução ou intenção
de denúncia da parceria;
l) Destacar a participação do MUNICIPIO e da SECRETARIA, em toda e qualquer ação
promocional divulgada nos meios de comunicação mediante previa aprovação da
Secretaria Municipal de Comunicação Social;
5.4. Constitui, responsabilidade exclusiva da OSC o pagamento de encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados a execução do objeto previsto neste termo de
cooperação, não implicando responsabilidade solidaria ou subsidiaria da administração pública
sua inadimplência em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da
parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
5.5. A OSC obriga-se, ainda, a:
5.5.1. Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do
DNIT correspondente ao uso do imóvel objeto deste termo de cooperação.
5.5.2. Abster-se, durante toda a vigência da parceria, de ter como dirigente membro do Poder
ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal
direta ou indireta, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem
como, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
5.5.3. Observar durante toda a vigência da parceria, todos os preceitos normativos contidos na
Lei Federal n° 13.019 de 31 de julho de 2014 e do Decreto Municipal n° 17.708 de 07 de
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fevereiro de 2017, e ulteriores alterações, e os termos do edital de chamamento público, como
parte integrante deste termo de colaboração.
5.5.4. A OSC deverá divulgar na internet e em local visível do Imóvel objeto deste Termo de
Cooperação, a parceria celebrada com a Administração Pública Municipal, cuja divulgação
deverá contemplar no mínimo as seguintes informações:
I.
Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da
administração pública responsável;
II.
Nome da OSC e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB;
III.
Descrição do objeto da parceria;
5.5.4.1. A divulgação na internet dar-se-á, preferencialmente, por meio do site da OSC e, na
hipótese de inexistência do sitio eletrônico ou site, em blog, redes sociais, ou outros.
5.5.4.2. A obrigação de divulgação da parceria em locais visíveis poderá se dar por meio de
afixação na integra do plano de trabalho no quadro de avisos da OSC.
5.5.4.3. É de competência do gestor da parceria, a verificação do cumprimento da obrigação
prevista neste artigo.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA HIPOTESE DE RETOMADA
6.1. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da OSC, o MUNICIPIO, poderá,
exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por até
próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução
das metas ou atividades pactuadas:
I.
Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de
trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser
considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em
que a SECRETARIA assumir as responsabilidades;
II.
Retomar os bens públicos em poder da OSC parceira, qualquer que tenha sido a
modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
6.1.1. As situações previstas na clausula 6.1 devem ser comunicadas pelo gestor da parceria à
SECRETARIA.
7. CLAUSULA SETIMA – DAS ALTERAÇÕES
7.1. O Secretário Municipal poderá autorizar ou propor alteração do Acordo de Cooperação, ou,
ainda, do Plano de Trabalho, após, respectivamente, solicitação fundamentada da OSC ou a
sua anuência, dede que não haja alteração de seu objeto, da seguinte forma:
I.
Por termo aditivo a parceria para prorrogação da vigência;
II.
Por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, como por exemplo,
ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho.
7.2. Caso as alterações necessárias demandem aumento do valor, o aditamento ficará
condicionado à existência de reserva de recursos suficientes a suportar as despesas
decorrentes e de autorização do titular da SECRETARIA.
8. CLAUSULA OITAVA – DA DENUNCIA E DA RESCISÃO
8.1. Constituem motivos para rescisão ou denuncia dos instrumentos jurídicos a serem
firmados o não cumprimento de qualquer de suas clausulas e condições, bem como os motivos
previstos na Lei Federal n° 13.019/2014 e Decreto n° 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e
alterações;
9. CLAUSULA NONA – DAS SANÇÕES
9.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei
Federal n° 13.019/2014 e da legislação específica, a SECRETARIA poderá, garantida a previa
defesa, aplicar à OSC as seguintes sanções:
I.
Advertência
II.
Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do município, por prazo não
superior a dois anos
III.
Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a OSC ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
9.1.1. As sanções estabelecidas nos incisos I, II e III desta cláusula são de competência
exclusiva da SECRETARIA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de
aplicação da penalidade.

Regularidade com ressalvas, quando evidenciar impropriedade ou qualquer outra falta
de natureza formal que não resulte em danos ao erário;
Irregularidade quando comprovada qualquer das seguintes circunstancias:
a) Omissão no dever de prestar contas;
b) Descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidas no plano de
trabalho;
c) Danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
11.4.2.1. Sempre que cumpridos o objeto e as metas estabelecidas e alcançados os resultados
da parceria e, desde que não haja comprovado danos ao erário, a prestação de contas final
deverá ser julgada regular com ressalvas pela Administração Pública Municipal, ainda que a
OSC tenha incorrido em falha formal.
11.4.3. A manifestação conclusiva quanto a aprovação, aprovação com ressalvas ou
reprovação da prestação de contas final será de responsabilidade do Secretário, levando em
consideração os pareceres de que trata a clausula 11.4.2. e os relatórios de que cuida a
cláusula 11.3.2. devendo concluir alternativamente, pela:
I.
Aprovação da prestação de contas;
II.
Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III.
Rejeição da prestação de contas com imediata determinação das providencias
administrativas e judiciais cabíveis para a devolução dos valores aos cofres públicos.
11.4.3.1. A hipótese do inciso II da cláusula 11.4.3. ocorrerá quando, apesar de cumpridos o
objeto e as metas, forem constatadas impropriedades ou falta de natureza formal que não
resulte em danos ao erário, sendo notificada a OSC para adoção das medidas necessárias
para prevenir a reincidência.
11.4.3.2. A hipótese do inciso II da cláusula 11.4.3. ocorrerá quando comprovado danos ao
erário, em qualquer das hipóteses tratadas nas alíneas “a” a “d” do inciso III da cláusula 11.4.3.
11.4.3.3. Na hipótese do inciso III da cláusula 11.4.3., o Secretário Municipal, sob pena de
responsabilidade solidária, deverá adotar as providencias para apuração dos fatos,
identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos
termos da legislação vigente.
11.4.4. A manifestação conclusiva e a decisão sobre a prestação de contas final serão
encaminhadas para ciência da OSC.
11.4.4.1. A OSC notificada da decisão de que trata a cláusula 11.4.4, poderá:
I.
Apresentar pedido de reconsideração, no prazo de 15 (quinze) dias, ao secretário
municipal; ou
II.
Sanar a irregularidade ou a ressalva ou cumprir a obrigação, no prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias, prorrogável, no máximo, por igual período.
11.4.5. Exaurido o procedimento previsto na cláusula anterior, o secretário municipal deverá:
I.
Registrar em plataforma eletrônica as impropriedades que deram causa à rejeição; e
a) Devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou
inexecução do objeto a que deu causa, ou
b) Solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de
interesse público, mediante a apresentação de novo plano, nos termos do
§ 2° do art.72 da Lei Federal n° 13.019?2014 e alterações.
11.4.5.1. Compete exclusivamente ao secretário municipal autorizar o ressarcimento de que
trata a alínea “b” do inciso II da clausula 11.4.5., devendo este, se pronunciar sobre a
solicitação, no prazo de até 30 (trinta) dias.
11.4.5.2. Os demais parâmetros para a concessão do ressarcimento de que trata a alínea “b”
do inciso II da clausula 11.4.5., serão definidos observando-se os objetivos da política, do
plano, do programa ou da ação em que a parceria esteja inserida.
11.4.6. Na hipótese do inciso II do art. 99, o não ressarcimento ao erário ensejará a inscrição
do débito na Dívida Ativa do Município.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Pactuam ainda, os participes, as seguintes condições:
I. Todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se
entregues nos endereços dos participes, mediante protocolo, enviadas por fax símile
ou qualquer outro meio de comunicação, devidamente comprovado por recibo;
II. As reuniões dentre os representantes credenciados pelos participes, bem como
quaisquer ocorrências que possam ter implicações na execução do objeto da parceria
serão registradas em ata ou relatório circunstanciado;
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP para dirimir quaisquer
questões oriundas deste Acordo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que

9.2. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de
contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
9.3. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da
infração.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS BENS E DIREITOS REMANESCENTES
10.1. Para fins de cumprimento do disposto nos Art. 35, 36 e 42, X da Lei Federal n°
13.019/2014, e do art. 44, inciso I do Decreto n° 17.708/2017, e alterações e, visando
assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria,
seja pela execução direta do objeto, fica estabelecido que:
I. Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do presente Acordo de
Cooperação, serão transferidos automaticamente à titularidade da Administração
Pública Municipal;
II. Os documentos de atendimentos realizados durante a vigência desta parceria, deverão
ser devolvidos a Administração Municipal na data de encerramento das atividades ou
extinção do presente Acordo de Cooperação.
11. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
11.1. A prestação de contas apresentada pela OSC, deverá conter elementos que permitam ao
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período que trata a prestação de contas.
11.2. A OSC deverá apresentar prestação de contas, mensal, quadrimestral e anual para fins
de monitoramento das metas e resultados previstos no plano de trabalho.
11.2.1. A prestação de contas mensal deverá ser entregue até o dia 15 do mês subsequente a
realização das ações referentes ao objeto deste Acordo de Cooperação.
11.2.2. A prestação de contas anual deverá ser apresentada até o dia 31 de janeiro do ano
seguinte a realização das ações referentes ao objeto deste Acordo de Cooperação.
11.2.3. A prestação de contas anual será composta pelos seguintes documentos:
I.
A serem apresentados pela OSC:
a) Relatório anual de execução do objeto, contendo informações consolidadas
dos relatórios quadrimestrais;
b) Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC
de agentes políticos do Poder, de membros do Ministério Público ou de
dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como
seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em
linha reta, colateral ou por afinidade;
II.
De responsabilidade da SECRETARIA
a) Relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, elaborados pelo gestor da
parceria e homologados pela comissão de monitoramento e avaliação;
11.2.4. A análise da prestação de contas anual terá como subsídio o relatório anual de
execução do objeto, os relatórios de visitas in loco, os resultados de pesquisa de satisfação e
os relatórios técnicos de monitoramento e avalia, homologados pela comissão, devendo
obrigatoriamente mencionar, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações já
executadas:
I. As metas e os resultados já alcançados e seus benefícios; e
II. Os efeitos da parceria, referentes:
a) Aos impactos econômicos e sociais
b) Ao grau de satisfação do público alvo; e
c) A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto
11.2.4.1. O gestor da parceria deverá emitir parecer técnico de análise da prestação de contas
anual, no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar do recebimento dos relatórios anuais de
execução do objeto.
11.2.4.1. Na hipótese de omissão na entrega da prestação de contas ou da analise concluir
que houve descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho ou que
há evidencia de existência de ato irregular, o gestor da parceria, previamente a emissão do
parecer técnico de análise da prestação de contas anual, notificará a OSC para, no prazo de
até 15 (quinze) dias:
I. Sanar a irregularidade;
II. Cumprir a obrigação;
III. Apresentar justificativa para a impossibilidade de saneamento da irregularidade ou
cumprimento da obrigação.
11.2.4.2. Na hipótese de persistir a irregularidade ou a inexecução parcial do objeto ou ainda,
de não aceitação da justificativa apresentada, o gestor da parceria, no prazo de 20 (vinte) dias,
emitirá o parecer técnico de análise de prestação de contas anual, e:

seja. É obrigatória, nos termos do Art. 42. XVII da Lei Federal 13.019/2014, a prévia tentativa
de solução administrativa de eventuais conflitos, com a participação de órgão encarregado de
assessoramento jurídico integrante da estrutura administrativa pública.
E por estarem certas e ajustadas, firmam o presente em 03 vias de igual teor e forma.
São José do Rio Preto, ________________.
______________________________
Jorge Luís de Souza
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Negócios de Turismo
_______________________________
OSC

I. Caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar:
a. Prazo de 2 (dois) meses para adequação, sob risco da rescisão unilateral do
Termo de Cooperação, ou
II. Caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar
a. A devolução do imóvel objeto deste Acordo de Cooperação, observadas as
condições citadas na clausula 2.2 deste documento.
11.3. Prestação de Contas Final
11.3.1. A OSC deverá apresentar, sem prejuízo da prestação de contas anual, a prestação de
contas final, após o termino da vigência da parceria, por meio do Relatório Final de Execução
do Objeto.
11.3.2. A análise da prestação de contas final irá fornecer elementos para a emissão do
parecer técnico conclusivo do gestor e para a manifestação conclusiva da prestação de contas
final de que trata a cláusula 11.3.1., que deverá verificar o cumprimento do objeto das metas e
o alcance dos resultados previstos no plano de trabalho e considerará:
I. O relatório Final de Execução do objeto, elaborado pela OSC, consolidando as
informações de todo o período;
II. Os relatórios de visitas in loco;
III.
Os resultados das pesquisas de satisfação
IV.
Os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela comissão de
monitoramento e avaliação.
11.3.3. A OSC deverá apresentar o comprovante de devolução do imóvel objeto da parceria.
11.3.4. A OSC deverá apresentar o Relatório Final de Execução do Objeto no prazo de até 30
(trinta) dias contados do término da parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante
justificativa e solicitação prévia da OSC.
11.3.5. Os documentos originais relativos a execução da parceria deverá ser mantidos
arquivados pela OSC durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao
da apresentação da prestação de contas final.
11.3.6. A Administração Pública Municipal deverá analisar a prestação de contas final, no prazo
de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de
diligencia por ela determinada.
11.3.6.1. O prazo para apreciar a prestação de contas final poderá ser prorrogado por até 30
(trinta) dias, desde que devidamente justificado.
11.3.6.2. O transcurso do prazo definido na cláusula 11.3.6. e de sua eventual prorrogação,
nos termos da clausula 11.3.6.1., sem que o relatório tenha sido apreciado.
I.
Não impede que a OSC participe de outros chamamentos públicos e celebre novas
parcerias;
II.
Não significa impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam
ter sido causados aos cofres públicos.
11.3.6.3. Se o transcurso do prazo definido clausula 11.3.6. e de sua eventual prorrogação, nos
termos da clausula 11.3.6.1., se der por culpa exclusiva da Administração Pública Municipal,
sem que se constate dolo da OSC ou de seus prepostos, não incidirão juros de mora sobre
prejuízos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo e a data em que foi
emitida a manifestação conclusiva pela administração Pública Municipal, sem prejuízo da
atualização monetária pelo IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
11.3.7. Os valores a serem ressarcidos pela OSC serão apurados mediante atualização
monetária pelo IPCA, acrescido de juros calculados da seguinte forma:
I.
Nos casos em que for constatado dolo da OSC ou de seus prepostos, os juros serão
calculados a partir das datas de execução das reformas e/ou reparos necessários ao
imóvel objeto deste Acordo de Cooperação, sem subtração de eventual período de
inercia da Administração Pública Municipal quanto ao prazo de que trata a clausula
11.3.6.3.
11.3.7.1. Sobre os débitos serão feitas as correções dos valores conforme legislação aplicável
aos débitos para com a Fazenda Municipal (Departamento de Dívida Ativa).
11.4. Do Parecer Técnico Conclusivo e da Manifestação Conclusiva da Prestação de Contas
11.4.1. O gestor da parceria emitirá parecer técnico de análise da prestação de contas final,
que subsidiará a manifestação conclusiva do secretário municipal sobre a aprovação ou não
das contas.
11.4.2. A prestação de contas final será avaliada pelo gestor da parceria que emitirá parecer,
na forma da cláusula, 11.4.1., pela:
I.
Regularidade, quando expressar, de forma clara e objetiva, o cumprimento do objeto, o
atingimento das metas e o alcance dos resultados da parceria;

II.

III.

PAPEL TIMBRADO
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ANEXO III– APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DECLARAÇÕES

Ao
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo
Sr. Jorge Luís de Souza
(organização da sociedade civil), inscrita o CNPJ os o n° (n° do CNPJ) por seu dirigente (nome
completo do dirigente da organização da sociedade civil), em atendimento ao Edital de
Chamamento n° _____/2020 vem apresentar proposta, declarações e demais documentações
necessárias para participação no processo de Chamamento Público n° _____/2020 que visa a
celebração do Acordo de Cooperação para Ocupação do imóvel espaço denominado CASA
AMARELA sito à Rua Bernardino de Campos, 2541, espaço este que compõe o complexo da
Estação Ferroviária de São José do Rio Preto, edificação tombada pelo Patrimônio Histórico,
da qual o município detém o TERMO DE CESSÃO Nº 07/2017/DIF/DNIT – Processo nº
50.600.008454/2012-80 concedido pelo DNIT, através do Ofício nº 110/2017/CGPF/DIF/DNIT.
.
São José do Rio Preto, ___ de _____________ de 2020.
______________________
(Assinatura do dirigente)
PAPEL TIMBRADO
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ANEXO IV– DECLARAÇÃO
Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, brasileiro
(a), portador (a) do RG n° ................................. e do CPF n° ......................................., na
qualidade de dirigente do (a) (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob o
n° ......................................., me responsabilizo civil e criminalmente pela veracidade e
legitimidade das informações abaixo e documentos apresentados durante o processo de
seleção do Edital de Chamamento Público n° _____/2020, ocupação do espaço denominado
CASA AMARELA sito à Rua Bernardino de Campos, 2541, espaço este que compõe o
complexo da Estação Ferroviária de São José do Rio Preto, edificação tombada pelo
Patrimônio Histórico, do qual o município detém o TERMO DE CESSÃO Nº 07/2017/DIF/DNIT
– Processo nº 50.600.008454/2012-80 concedido pelo DNIT, através do Ofício
nº 110/2017/CGPF/DIF/DNIT.
.Declaro, ainda, sob as penas da Lei:
a) Ser regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal n° 13.019/2014 e
alterações e quando tratar-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida
por Junta Comercial;
b) Possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ nos
termos da alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei Federal n° 13.019/2014 e alterações;
c) Possuir experiência prévia de _______, com efetividade do objeto da parceria ou de
natureza semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V do art. 33 da Lei Federal n°
13.019/2014 e alterações;
d) Possuir condições materiais, inclusive quanto a salubridade e segurança, quando
necessárias para a realização do objeto e capacidade técnica operacional para o
desenvolvimento da atividade ou serviço, nos termos da alínea “c” do inciso V do art.
33 da Lei Federal n° 13.019/2014 e alterações, ou previsão de contratar ou adquirir.
São José do Rio Preto, ______ de __________ de 2020.
__________________________________
(assinatura do dirigente)

PAPEL TIMBRADONOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ANEXO V – DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS – referida promessa
Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, brasileiro
(a), portador (a) do RG n° ................................. e do CPF n° ......................................., na
qualidade de dirigente do (a) (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob o
n° ......................................., me responsabilizo civil e criminalmente pela veracidade e
legitimidade das informações abaixo e documentos apresentados durante o processo de
seleção do Edital de Chamamento Público n° _____/2020, ocupação do espaço denominado
CASA AMARELA sito à Rua Bernardino de Campos, 2541, espaço este que compõe o
complexo da Estação Ferroviária de São José do Rio Preto, edificação tombada pelo
Patrimônio Histórico, do qual o município detém o TERMO DE CESSÃO Nº 07/2017/DIF/DNIT
– Processo nº 50.600.008454/2012-80 concedido pelo DNIT, através do Ofício
nº 110/2017/CGPF/DIF/DNIT..
 Possui condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou serviços
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
OU
 Pretende contratar ou adquirir as condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou serviços previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
OU
 Dispõe de condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou serviços
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende,
ainda contratar ou adquirir outros bens para tanto.
Obs. A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua
situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.
São José do Rio Preto, ______ de __________ de 2020.
__________________________________
(assinatura do dirigente)
PAPEL TIMBRADO
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO ART.33 DO DECRETO N° 17.708 DE 2017
E
RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Declaro para os devidos fins, em nome da (identificação da organização da sociedade civil –
OSC), nos termos do art. 33, §1ª, incisos V e IX do Decreto n° 17.708 de 2017, que:
1. Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados:
a) Membro do poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública municipal;
b) Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”.
Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza,
sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informados
e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria
simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, § 5°, da Lei 13.019, de 2014);
RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
NOME DO DIRIGENTE
CARGO QUE OCUPA NA OSC
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
01 TELEFONE
RG
ORG CPF
EXPEDIDOR
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
ENDEREÇO RESIDENCIAL
E-MAIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX@XXXXXXXX
NOME DO DIRIGENTE
CARGO QUE OCUPA NA OSC
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
02 TELEFONE
RG
ORG CPF
EXPEDIDOR
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
ENDEREÇO RESIDENCIAL
E-MAIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX@XXXXXXXX

NOME DO DIRIGENTE
XXXXXXXXXXXXXXXX
03 TELEFONE
XXXXXXXXXXXXXX

CARGO QUE OCUPA NA OSC
XXXXXXXXXXXXXXX
RG
ORG CPF
EXPEDIDOR
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
ENDEREÇO RESIDENCIAL
E-MAIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX@XXXXXXXX
NOME DO DIRIGENTE
CARGO QUE OCUPA NA OSC
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
04 TELEFONE
RG
ORG CPF
EXPEDIDOR
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
ENDEREÇO RESIDENCIAL
E-MAIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX@XXXXXXXX
NOME DO DIRIGENTE
CARGO QUE OCUPA NA OSC
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
05 TELEFONE
RG
ORG CPF
EXPEDIDOR
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
ENDEREÇO RESIDENCIAL
E-MAIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX@XXXXXXXX
São José do Rio Preto, ______ de __________ de 2020.

__________________________________
(assinatura do dirigente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME N° 12 de 04 de novembro de 2020.
Disciplina o processo de Remoção por Permuta dos
Profissionais da Educação da Classe de Docentes – Titulares de Cargos
ou Empregos da Rede Municipal de Ensino do Município de São José do
Rio Preto.
A Secretária Municipal de Educação, em consonância com o artigo 73 da Lei Orgânica do Município e
os §§1°e 3º do artigo 25 da Lei Complementar n° 138 de 28 de dezembro de 2001, resolve:
Artigo 1° - As inscrições para a Remoção por Permuta dos Titulares de Cargos ou Empregos dos
Docentes da Rede Municipal de Ensino deverão ser protocoladas na Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo Único – Aos afastados por convênio, será permitida a Permuta somente entre seus pares,
nas escolas municipalizadas.
Artigo 2° - As inscrições para Remoção por Permuta deverão ser instruídas por meio de requerimento
de cada um dos interessados dirigido à Secretária Municipal de Educação.
Artigo 3° - As inscrições serão protocoladas no Protocolo da Secretaria Municipal de Educação, nos
dias 09 e 10 de novembro de 2020, das 8h às 17h.
Artigo 4° - O Docente readaptado não poderá participar do processo de Remoção por Permuta.
Artigo 5° - O Docente afastado a qualquer título que se inscrever e for removido deverá assumir o
exercício na nova sede no 1º dia útil de janeiro de 2021.
Artigo 6° - Do indeferimento do pedido de Permuta, caberá recurso à Secretária Municipal de
Educação, no prazo de dois dias úteis, após a publicação do indeferimento.
Artigo 7° - Após a publicação do Remoção por Permuta, o Docente deverá entrar em contato com o
gestor da Unidade Escolar e agendar entrega de seu prontuário até o dia 10 de dezembro, devendo os
mesmos entrarem em exercício na nova Unidade Escolar, no dia imediato ao retorno das férias.
Artigo 8º – Os resultados finais da Remoção por Permuta, serão publicados no Diário Oficial do
Município, no dia 17 de novembro de 2020.
Artigo 9º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução
SME nº 09/2019 e as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 04 de novembro de 2020.
Prof.ª Sueli Petronília Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação
C R O N O G R A M A - Resolução SME N° 12/2020
Concurso de Remoção por Permuta dos Profissionais da Educação da Classe de Docentes – Titulares de
Cargos ou Empregos da Rede Municipal de Ensino de são José do Rio Preto - 2020
Dia
Atividades
Horário
Local
09 e 10/11/2020 Entrega das inscrições
8h às 17h
Protocolo - SME
12/11/2020

Publicação do resultado da Remoção por Permuta

13 e 16/11/2020

Recursos

17/11 /2020

Publicação do resultado da remoção por Permuta
após recurso

-

SME - DOM

8h às 17h

Protocolo- SME

-

SME - DOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME N° 13 de 04 de novembro de 2020.
Disciplina o processo de Remoção por Permuta dos
Profissionais da Educação da Classe de Especialistas – Titulares de
Cargos ou Empregos da Rede Municipal de Ensino do Município de São
José do Rio Preto.
A Secretária Municipal de Educação, em consonância com o artigo 73 da Lei Orgânica do Município e
os §§1°e 3º do artigo 25 da Lei Complementar n° 138 de 28 de dezembro de 2001, resolve:
Artigo 1° - As inscrições para a Remoção por Permuta dos Titulares de Cargos ou Empregos dos
Especialistas da Rede Municipal de Ensino deverão ser protocoladas na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2° - As inscrições para Remoção por Permuta deverão ser instruídas por meio de requerimento
de cada um dos interessados dirigido à Secretária Municipal de Educação.
Artigo 3° - As inscrições serão protocoladas no Protocolo da Secretaria Municipal de Educação, nos
dias 09 e 10 de novembro de 2020, das 8h às 17h.
Artigo 4° - O Especialista readaptado não poderá participar do processo de Remoção por Permuta.
Artigo 5° - O Especialista afastado a qualquer título que se inscrever e for removido deverá assumir o
exercício na nova sede no 1º dia útil de janeiro de 2021.
Artigo 6° - Do indeferimento do pedido de Permuta, caberá recurso à Secretária Municipal de
Educação, no prazo de dois dias úteis, após a publicação do indeferimento.
Artigo 7° - Os resultados finais da Remoção por Permuta, serão publicados no Diário Oficial do
Município, no dia 17 de novembro de 2020, devendo os removidos entrarem em exercício, na nova Unidade
Escolar, no 1º dia útil de janeiro de 2021.
Artigo 8º - Deverá ser observado pelo interessado o número de classes da escola pretendida,
conforme Módulo de Pessoal das Unidades Escolares.
Parágrafo Único – Caso a escola indicada pelo candidato não contemple o cargo conforme o módulo,
a inscrição será indeferida.
Artigo 9º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução
SME nº 08/2019, e as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 04 de novembro de 2020.
Prof.ª Sueli Petronília Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação
C R O N O G R A M A - Resolução SME N° 13/2020
Concurso de Remoção por Permuta dos Profissionais da Educação da Classe de Especialistas – Titulares de
Cargos ou Empregos da Rede Municipal de Ensino de são José do Rio Preto – 2020
Dia
Atividades
Horário
Local
09 e 10/11/2020 Entrega das inscrições
8h às 17h
Protocolo - SME
12/11/2020
Publicação do resultado da Remoção por Permuta
SME - DOM
13 e 16/11/2020 Recursos
8h às 17h
Protocolo- SME
Publicação do resultado da remoção por Permuta
17/11/2020
SME - DOM
após recurso

São José do Rio Preto, quinta-feira
05 de novembro de 2020

Jornal

Câmara Municipal de

Secretaria Municipal de Saúde

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CONVOCAÇÃO

e conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será
INFORMES:
Ver.convocação
Coronel Jean
CharlesaO.
nda
às 19h30,
fimD.deSerbeto
apreciarem a seguinte pauta:

I. Informes da Mesa Diretora do CMS – Antonio Fernando de Araujo;
01.
1316/20: de congratulações à Polícia Militar, em
II. Protocolos de Atendimentos de Saúde Bucal na Atenção Primária - Aldenis A. Borim;
nome dos Policiais Militares, Tenente Monteiro, CB Samuel,
CB Gatti, SD Marcatto e SD Rafael, pelo sucesso na aborORDEM DO DIA
dagem a motorista que trafegava pela Rodovia BR-153, Km
comDiretora
17 armas
escondidas
emdecompartiI. Eleição de 2 (dois) representantes dos usuários, 01 (um) representante dos trabalhadores e 1 (um)
da62,
Mesa
dotipo
CMSpistola,
– Antonio
Fernando
Araujo;
representante do Gestor, para compor a Comissão Eleitoral de Vacância do Conselho Municipal de
do veículo,dee Saúde
34 carregadores
correspondentes
aos A. Borim;
s mentos
de Atendimentos
Bucal na Atenção
Primária - Aldenis
Saúde Biênio 2020-2022 - Antônio Fernando de Araújo;
calibres apreendidos;

Ver. Paulo Pauléra
02.
1309/20: de congratulação com a empresa INFOCELL Assistência Técnica em Informática e Celulares, que
completou
10 anos de excelentes
serviços
prestados
na
2 (dois) representantes
dos usuários,
01 (um)
representante
dos trabalhadores e 1 (um)
São José do Rio Preto, 4 de novembro de 2020.
nossa cidade e que muito agrega à nossa sociedade;
ante do Gestor, para compor a Comissão Eleitoral de Vacância do Conselho Municipal de
03.
1314/20: de congratulação com o Salão Estilo
nio
2020-2022
- Antônio12
Fernando
Araújo; em 2020, na
Beleza,
que completou
anos dede
existência
cidade de São José do Rio Preto;
04.
1315/20: de congratulação com a Paniﬁcadora JarAntonio Fernando de Araujo
dim Nunes que completou 20 anos de atendimento, oferePresidente CMS
cendo produtos de qualidade e procedência em São José do
Rio Preto;
Ver. Pedro Roberto
Con sel h o M u n ic i pa l de Sa úde
05.
1322/20: ao Secretário de Saúde do Estado de
Rua: Sa nto A nd r é, nº 5 04, Jar di m E uro pa, São Jo s é d o Rio P re to / SP – CE P 15 01 4 -49 0 .
Fo n e/P AB X: 321 1 -4 120
cm sr io pr eto @cm sr io p re to .co m. br
São Paulo, Sr. Jean Carlo Gorinchteyn, para que através
w w w .cms rio pr eto .co m. br
José do Rio Preto, 4 de novembro de 2020.
do setor competente, forneça informaçõesSão
sobre
a falta do
medicamento olanzapina 10 mg em nossa cidade;

EMPRO

Ver. Renato Pupo
06.
1312/20: para a Companhia Paulista de Força e Luz
– CPFL, realizar a troca das lâmpadas queimadas dos postes existentes na praça da caixa d’água, localizada na Rua
Jaguaré com a Rua Vicência Nucci Cunha, Bairro Jaguaré,
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
nesta cidade;
Antonio Fernando de Araujo
EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO
07.
1317/20: de congratulações
com
“Rei dos ParafuPresidente
CMS
sos”, na pessoa do seu proprietário, Ulisses Jamil Cury FiPREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020
lho, em comemoração aos 60 anos de existência na cidade
de São José do Rio Preto;
Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC08.
1318/20: ao Departamento Regional de Saúde de
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 020/2020, Processo nº
São José do Rio Preto- DRS XV, para informar a previsão
7535/2020 objetivando a contratação de empresa especialipara recebimento do medicamento esilato de nintedanibe,
zada para Prestação de Serviços de Telefonia Móvel (Celuque está sob processo de compra;
lar) com aparelhos celulares e modens em comodato, para
C o congratulações
n s e l h o M u n ic i p com
a l d eoSa
ú d e Corredor
09.
1321/20: de
Projeto
o A n d r é , n º 5 0 4 , J a r d i m E u r o p a , Sã o J o s é d o R i o P r e t o / SP – C E Poperação
1 5 0 1 4 - 4 9de
0 . transmissão Dados e Voz, de acordo com as
Ecológico,
e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de
F o n e / P AB Xem
: 3 2nome
1 1 - 4 1 do
2 0 idealizador,
c m s rCesaltino
i o p r e t o @ Cambiachi,
c m s r i o p r e t o . c o m . bnormas
r
w w w . ccompleta
m s r i o p r e t3o anos
. c o m . de
b r existência.
Telecomunicações – ANATEL, destinados a EMPRO Tecnoque no dia 5 de novembro

EXTRATO DE PORTARIAS

logia e Informação, conforme Termo de Referência, anexo I,
deste Edital. O recebimento das propostas dar-se-á até dia
17/11/2020, às 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital
na íntegra e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras. São José do
Rio Preto/SP, 04 de novembro de 2020. Fernando Geromel
Prette – Pregoeiro.

PORTARIA Nº. 6515, 03 DE NOVEMBRO DE 2020.
DESIGNA o servidor GELSON RASTELI JUNIOR, ocupante do cargo efetivo de Agente Parlamentar
de Cerimonial, para exercer, em caráter de substituição, o cargo de Diretor-Geral,
concomitantemente às suas funções, no período de 04/11/2020 a 13/11/2020, devido ao
descanso de férias do servidor Ronaldo Adriano de Oliveira, titular do cargo, sem efeitos
pecuniários.
VEREADOR PAULO ROBERTO AMBRÓSIO
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060
FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP
EXTRATO DE ADITIVO
PROCESSO Nº 41/2020
ADITIVO CONTRATUAL Nº 22/2020
SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 18/2017
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE
OBJETO: Prorrogação, por 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato nº 18/2017, que
visa a contratação de até 3 (três) menores aprendizes com carga horária máxima de 04 (quatro)
horas diárias.
Vigência: 01 de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021.
Data da assinatura: 31 de outubro de 2020.
Valor global estimado: R$ 43.048,77 (quarenta e três mil, quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos).
Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – pessoa Jurídica.
Base Legal: artigo 57, II, da Lei 8.666/93.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE SESSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 – PROCESSO Nº
7496/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção predial, corretiva e preventiva, para a realização de
serviços eventuais diversos, tais como elétrica, alvenaria,
pintura e serralheria, a serem efetuados sob demanda, conforme especiﬁcação técnica contida no Anexo I, deste Edital.
Sessão pública realizada online no dia 27/10/2020, sendo
adjudicado o objeto à empresa: Conhidro Construção Eireli
- EPP
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras.
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
017/2020 – PROCESSO Nº 7496/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 04 de novembro de 2020 – João
Pereira Curado Junior – Presidente.

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

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

Ver. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO
Presidente da Câmara Municipal
São José do Rio Preto

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

CONVOCAÇÃO

A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a ﬁm de
Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será
gerar publicidade,
apresenta
lista dos(a)Requerimentos
a Vodia 10/11/2020, terça-feira,
virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link:
Senhor
(a) Conselheiro
(a) convocado
para a Reunião
Ordináriarealizada
desteno Conselho,
que será
https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 19h00. Não havendo na hora marcada
tação
APROVADOS
na
38ª
Sessão
Ordinária,
realizada
no
10/11/2020, terça-feira, virtualmente através de plataforma oon-line
seguinte
link: da referida reunião em primeira convocação, a mesma será
número legalno
de conselheiros
para instalação
realizada em segunda convocação às 19h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta:
dia
04
de
novembro
de
2020.
oom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 19h00. Não havendo na hora marcada

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do
Pregão Presencial n. 092/2020, Ata de Registro de Preço n. 043/2020, objeto do Processo Licitatório n. 100/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO:
A presente licitação tem como objeto o Registro de Preço para futuras aquisições de teste rápido de Covid 19 destinados ao Departamento de Saúde
do município de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA
SESSÃO PÚBLICA: 24 de novembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 05/11/2020, das 08:00 horas às
17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida
Abrahão José de Lima, n. 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 04/11/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Portaria nº 08/2020 - De 05 de novembro de 2020 - “Dispõe
sobre férias a servidora desta Casa e dá outras providências.”
Junior Pereira Cardoso, Presidente da Câmara Municipal de
Guapiaçu, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica autorizado as férias (período de 15 dias) a
servidora Ana Carolina Sacho Hernandes, relativo ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de
2018, bem como o pagamento de 1/3 constitucional, a bem
do serviço público, conforme apurado em processo administrativo desta Casa, devendo a mesma sair de férias a partir
do dia 05 de novembro a 19 de novembro de 2020.
Artigo 2º - Determino aos departamentos de Contabilidade
e Departamento de pessoal as devidas anotações junto à
ﬁcha da referida servidora.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, aos
04 de novembro de 2020.
O Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e
Contabilidade da Câmara Municipal de Guapiaçu, Vereador
Alessandro Merighi Gilio, CONVIDA Vossa Senhoria para
participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será realizada na
data de 10 de novembro de 2020 às 10:00 horas no Plenário
da Câmara Municipal de Guapiaçu, aonde será discutido
o Projeto de Lei nº 021/2020 que “Dispõe sobre: "Estima
a Receita e Fixa a Despesa do Município de Guapiaçu,
para o exercício de 2021" (LOA), para posterior aprovação
em sessão.
Local: Plenário da Câmara Municipal de Guapiaçu, Avenida
Abrahão José de Lima nº 566, Centro, Guapiaçu.

Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020
Objeto: Aquisição de cestas básicas natalinas para distribuição as famílias carentes do município.
Data do Encerramento: 18/11/2020
Horário: 09h15min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 04 de novembro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oﬁcial

Editais de
CITAÇÃO
Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 1000304-87.2016.8.26.0400 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro de Olímpia, Estado de São Paulo, Dr(a). Marina de Almeida Gama Matioli, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a(o) LM Empreendimentos E Participações S/A, CNPJ 07.778.268/0001-06, com endereço à Rua 82, 52, Edifício
Wanderley Feres, sala 03 B, Setor Sul, CEP 74083-010, Goiania - GO, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Raimundo Rodrigues de Souza, alegando em síntese: que a ré seja obrigada a providenciar a
outorga das escrituras definitivas, em data a ser fixada e com cominação de multa diária pelo
retardamento/descumprimento judicial, em relação ao imóvel sito no Residencial Thermas Park, unidade nº 2504, bloco
Cartagena e unidade 3001 do bloco Almeria, objeto das matrículas nºs 25.878 e 25.886 do CRI/Olimpia. Foi deferida a tutela
determinando a averbação nas matrículas dos imóveis objeto da demanda. E . 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
K-05e06/11
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Olímpia, aos 28 de outubro de 2020.
Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1016469-06.2015.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a Josiane Aparecida De Oliveira, CPF 050.670.916-73, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, para cobrança de R$ 6.776,24 (maio/15) decorrente do
inadimplemento dos termos de renegociação de dívidas nºs 2806/2009, 3795/2011 e 3997/2011, relativos ao contrato firmado
em 22.07.14 para o curso de Técnico em Administração. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 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
K-05e06/11
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 01 de julho de 2020.
Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1027716-47.2016.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a(o) Karina Bispo Canevaroli, CPF 438.380.468-38, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, para recebimento de R$ 5.023,97 (mai/16) decorrente das mensalidades
vencidas de 10.09.14 a 10.11.15 do curso de Técnico em Administração firmado em 22.07.14. 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
K-05e06/11
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 01 de julho de 2020.
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São José do Rio Preto, quinta-feira
05 de novembro de 2020

Jornal

Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 04/11/2020.

Editais de
CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMUNIDADE SO POR HOJE
A Diretoria da Comunidade SO POR HOJE, por sua presidenta, convoca os Associados quites com suas obrigações
sociais, a participar da Assembleia Geral Extraordinária que
será realizada no dia 11 de Novembro de 2.020, às 18:00
horas, na sua sede social, localizada no município de S.J. do
Rio Preto, Av: Hortênsias, n 660, sala nº 01, Jardim Seixas e
consistirá das pautas abaixo:
1º - Renúncia de dois membros do Conselho Fiscal;
2º - Eleição e posse dos cargos de vacância do Conselho
Fiscal;
3º - Alteração do Estatuto Social – Art. 26° - Inciso III.
4º - Alteração do Estatuto Social – Art. 28°.
Não havendo quórum no horário designado, ﬁcam convocados para a Assembleia, com qualquer número de associados, após 30 minutos do inicio da primeira convocação,
conforme Art. 15° e seu parágrafo único.
São José do Rio Preto, 05 de novembro de 2.020
Monalisa Cassia da Silva
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ESTÂNCIA SUIÇA
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
O Presidente José Carlos Bin, CONVOCA todos os associados da Associação de Moradores da Estancia Suiça, para a
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19 de
novembro de 2020, as 19:00 horas, nas dependências Clube
Recreativo dos Trabalhadores Metalúrgicos de São José do
Rio Preto, situado na Avenida Alfredo Antonio de Oliveira,
nº 418, Estância Suiça, São José do Rio Preto - SP, ocasião
serão levados à deliberação os seguintes assuntos:
1)
O atendimento das exigências da Secretaria Municipal de Habitação, no processo de regularização fundiária da
Estância Suiça.
2)
A análise e aprovação das demonstrações contábeis do exercício 2019 pelo Conselho Fiscal.
Considerando a necessidade de adoção de medidas de
prevenção e controle da Pandemia COVID-19, o USO DE
MÁSCARA É OBRIGATÓRIO, bem como o distanciamento
social estabelecido pelos organizadores.
São José do Rio Preto-SP, 05 de novembro de 2020.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ESTANCIA SUIÇA
José Carlos Bin
Presidente
EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS
O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112,
parágrafo único do Estatuto Social, comunica a quem possa
interessar, que em 23/11/2020, segunda-feira, às 18:00
horas, na sede social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº
2943, Centro, estará promovendo leilão dos títulos patrimoniais, série A, a seguir especiﬁcados:
Títulos objeto do art. 15º item II, parágrafo 1º e 2º, e art. 112
parágrafo único:
1883
2582
2836
3035
3259
3553

1896
2614
2838
3096
3363
3562

2077
2672
2850
3101
3368
3637

2182

2308

2385

2504

2866

2874

2961

2968

3401

3427

3468

3485

Os interessados na compra deverão apresentar até o dia
23/11/2020, às 17:00 horas, na secretaria do clube na Rua
Siqueira Campos, nº 2943, centro, por escrito, em envelope
lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do
remetente, as suas propostas, que serão abertas e classiﬁcadas em seguida.
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), já incluso o valor da taxa estatutária de transferência.
O número de parcelas para o pagamento da arrematação
em conjunto com o pagamento da taxa de transferência ﬁca
limitado em até 04 (quatro) vezes, sendo, 01 (uma) entrada à vista e mais 03 (três) parcelas, mensais e sucessivas,
adotado critério de sorteio para desempate, ﬁcando a cargo
do comprador o pagamento da taxa de custeio e outras contribuições devidas ao clube a partir de 10 de dezembro de
2020, independente da aprovação da proposta de associado
pela Diretoria.
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º do Estatuto Social, não serão aceitas propostas de pessoas que
tenham passivo com a associação.
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que
não consultem os seus interesses.
São José do Rio Preto, 05 de novembro de 2020.
José Nadim Cury
Luiz Geraldo Mazzoni Junior
Presidente
Diretor Secretário
Paulo Cesar Caetano Castro
Manoel Francisco da Silveira
Diretor de Assuntos Jurídicos
Diretor Financeiro

Editais de
PROCLAMAS
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-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:
YGOR VICTOR NOVATO SANCHES e MARIANA DELACORTE ALVARENGA. Ele, de nacionalidade brasileira,
ourives, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP,
no dia 24 de outubro de 1997, ﬁlho de PEDRO SANCHES
DE OLIVEIRA e de DEIZE CRISTINA NOVATO. Ela, de
nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em
São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de setembro de 1991,
ﬁlha de JOSÉ EDUARDO ALVARENGA e de EDNA TEREZA
DELACORTE ALVARENGA.
PAULO DOS SANTOS e DANIELLA ARLINDA DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro, solteiro,
nascido em Caetité, BA, no dia 19 de março de 1991, ﬁlho
de REGINA CÉLIA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade
brasileira, serviços gerais, solteira, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia 11 de dezembro de 1981, ﬁlha de MARIA
BENIGNA DOS SANTOS SILVA.
VINÍCIUS PISA DA SILVA e SILVIA HELENA ABE. Ele, de
nacionalidade brasileira, entregador, solteiro, nascido em
Frutal, MG, no dia 27 de setembro de 1993, ﬁlho de ANTONIO JOSÉ PISA DA SILVA e de VILMA SOARES DA SILVA.
Ela, de nacionalidade brasileira, ﬁscal de caixa, solteira,
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de agosto
de 1991, ﬁlha de SINVAL APARECIDO ABE e de NILCE
LOLI MOREIRA ABE.
RICARDO CARDOSO DE ANDRADE e SÍLVIA REGINA PRECIOSO. Ele, de nacionalidade brasileira, servidor
público aposentado, divorciado, nascido em São José do
Rio Preto, SP, no dia 14 de julho de 1966, ﬁlho de NELSON
CARDOSO DE ANDRADE e de LOURDES PIVEROTTO
DE ANDRADE. Ela, de nacionalidade brasileira, modelista
e costureira, divorciada, nascida em São José do Rio Preto,
SP, no dia 21 de outubro de 1967, ﬁlha de MIGUEL ANTONIO PRECIOSO e de NIRCE DOS SANTOS PRECIOSO.
OTAVIO AUGUSTO BASILIO e ELAINE CRISTINA DA
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, corretor de imóveis,
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia
25 de novembro de 1984, ﬁlho de JOSÉ ANTONIO BASILIO
e de MÁRCIA LÚCIA LIMA BASILIO. Ela, de nacionalidade
brasileira, enfermeira, divorciada, nascida em Birigui, SP, no
dia 31 de dezembro de 1980, ﬁlha de JERONIMO ANTONIO
DA SILVA FILHO e de JOVINA DA ROCHA SILVA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que
seja aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e
publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 04 de novembro de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
RAFAEL DIOGO BIANCHI e CAROLINA RODRIGUES SANT’ANA, sendo ELE ﬁlho de GENECI BIANCHI e
de SIDNÉIA FRANCELINO BIANCHI e ELA ﬁlha de ANTONIO APARECIDO SANT’ANA e de MARIA DAS NEVES
RODRIGUES SANT’ANA;
2.
CLAUDEMIR MARQUES DE GODOY e MARA
ELISA SGOTI, sendo ELE ﬁlho de VICENTE MARQUES DE
GODOY e de DEOLINDA MARIA DA SILVA GODOY e ELA
ﬁlha de FLORENCIO SGOTI e de ROSALINA MARIANO
SGOTI;
3.
LUCILENE REIS e STEPHANIE SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo LUCILENE ﬁlha de JOANA
REIS e STEPHANIE ﬁlha de MOISÉS RODRIGUES DE
OLIVEIRA e de LUCIENE ALVES DA SILVA;
4.
MATHEUS DA SILVA LEANDRO e BEATRIZ MESSIAS ERNESTO, sendo ELE ﬁlho de MARCOS LEANDRO
e de ANA PAULA DA SILVA MELO e ELA ﬁlha de ANTONIO
ERNESTO e de LUCIANA MESSIAS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 31/10/2020.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
DENILDO BUENO FRAJALDO e SILVANA GONÇALVES, sendo ELE ﬁlho de DANIEL BUENO FRAJALDO
e de MARLENE AMAIS FRAJALDO e ELA ﬁlha de SEBASTIÃO GONÇALVES e de SEBASTIANA GERALDA ALVES;
2.
VALDIR CARLOS ESTEVES e MÁRCIA LÚCIA
DOS SANTOS DAMACENO, sendo ELE ﬁlho de JOEL CARLOS ESTEVES e de JOSEFINA GARCIA ESTEVES e ELA
ﬁlha de JOSÉ PEREIRA DAMACENO e de UBELINA BATISTA DOS SANTOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em

