
Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
CONTRATO PRE/0146/20
Diante informações recebidas, quanto ao atraso no paga-
mento dos salários. Considerando previsão contratual na 
Cláus. 4ª, subitem 4.2.12. Fica a empresa NOTIFICADA a 
PRESTAR ESCLARECIMENTOS E APRESENTAR O COM-
PROVANTE DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁ-
RIO E DO VALE DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO no prazo 
de 24 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará 
na aplicação das penalidades administrativas. Fica conce-
dido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames cons-
titucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
REF.: Pregão Eletrônico nº 676/18 -  Contrato PRE/0033/19  
INTERESSADO: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI – CNPJ 20.876.384/0001-18
NOTIFICO o representante legal da empresa supramen-
cionada para, no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, cumpra o solicitado no Ofício 
n 0011/2021. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa, em querendo, apresentar o contraditório. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades contratuais, bem como rescisão unilateral 
do contrato. Ulisses Ramalho de Almeida.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
REF.: Pregão Eletrônico nº 676/18 -  Contrato PRE/0033/19  
INTERESSADO: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI – CNPJ 20.876.384/0001-18
NOTIFICO o representante legal da empresa supramencio-
nada para, no prazo de 10 dias corridos, impreterivelmente 
a contar do recebimento desta, cumpra o solicitado no Ofício 
n 0012/2021. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa, em querendo, apresentar o contraditório. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades contratuais, bem como rescisão unilateral 
do contrato. Ulisses Ramalho de Almeida.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 705/19 Contrato nº PRE/0032/20
Contratada: Desentupidora RP Eireli
Nos termos do art. 57, II  da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 04/20; Contrato nº DIL/0004/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, II  da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMCS. Mario N. A. Soler.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 376/20 Contrato nº PRE/0140/20
Contratada: Pisometal Industria e Comercio Ltda
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 18,099843% e fi ca suprimido em apro-
ximadamente 21,125167% ambos do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMDENT – Jorge Luis de Souza  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 364/2020
ATA Nº 0105/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valor 
Unitário – Item 10 - R$0,550 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 364/2020
ATA Nº 0106/21
CONTRATADA: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAG-
NÓSTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores 
Unitários – Item 02 - R$0,140; Item 06 – R$0,038 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 364/2020

ATA Nº 0107/21
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valor 
Unitário – Item 01 - R$7,740 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 439/2020
ATA Nº 0108/21
CONTRATADA: CIRURGICA UNIÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores 
Unitários – Item 09 - R$14,900; Item 10 – R$12,900; Item 11 
– R$9,400 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 519/2020
ATA Nº 0109/21
CONTRATADA: EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos - Valo-
res Unitários – Item 24 - R$13,50; Item 27 – R$69,00; Item 
30 – R$44,00; Item 32 – R$18,00; Item 33 – R$140,00; Item 
34 – R$48,00; Item 35 – R$5,00; Item 36 – R$18,50; Item 
37 – R$45,00; Item 42 – R$18,00; Item 43 – R$18,00; Item 
45 – R$24,80; Item 46 – R$65,00; Item 48 – R$18,00; Item 
49 – R$30,00; Item 51 – R$90,00; Item 53 – R$32,00; Item 
54 – R$23,50; item 56 – R$77,00; item 58 – R$55,00; Item 
64 – R$49,00; Item 65 – R$79,90; Item 75 – R$115,00; Item 
77 – R$58,00; Item 78 – R$45,00; Item 79 – R$160,00; Item 
80 – R$13,00; Item 85 – R$45,00; Item 87 – R$85,00; Item 
88 – R$88,00; item 89 – R$71,00 – SMS – Prazo de vigên-
cia: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 505/2020
ATA Nº 0110/21
CONTRATADA: A. C. LOPES ELETRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de cabos terminais - Valores Unitá-
rios – Item 03 - R$3,10; Item 04 – R$3,10; Item 05 – R$9,99; 
Item 06 – R$12,30; Item 07 – R$1,85; Item 08 – R$1,85; 
Item 09 – R$1,85; Item 10 – R$1,85; Item 11 – R$3,10; Item 
12 – R$3,00; Item 13 – R$4,60; Item 14 – R$4,60; Item 
15 – R$5,00; Item 16 – R$3,45; Item 17 – R$8,50; Item 18 
– R$11,25; Item 19 – R$7,00; Item 20 – R$12,10; Item 21 – 
R$1.690,00; Item 22 – R$14,10; Item 23 – R$22,50 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 525/2020
ATA Nº 0111/21
CONTRATADA: SIMONE AMADEU DA SILVA ME
OBJETO: Fornecimento de confecção de placas de orien-
tação, regulamentação e advertência simples e moduladas 
para sinalização vertical - Valor Unitário – Item 01 - R$230,00 
– SMTTS – Amaury Hernandes – Prazo de vigência: 12 
meses.   

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBA-
TE A INCÊNDIO (AVCB) EM 40 UNIDADES ESCOLARES 
– SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Recorrente: ALEX HENRIQUE 
CRUZ EIRELI, contra a decisão que a declarou inabilitada 
no certame licitatório e que declarou habilitada a prosseguir 
na licitação a empresa EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA EPP. Recebo o 
recurso eis que tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. 
Fica suspensa “sine die” a sessão de abertura das propostas 
fi nanceiras que estava designada para ocorrer no dia 10 p.f. 
às 08:30 horas. Oportunamente, será informado, através de 
publicação na imprensa ofi cial, sobre o prosseguimento do 
processo. Publique-se para ciência. Wanderley Ap. de Souza 
– Diretor de Compras e Contratos e Presidente da C.M.L.  
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO 
DE GERADORES E TRANSFORMADOR DE ENERGIA 
ELÉTRICA NO PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KARI-
NA SIMEI BOLÇONE – SEC. MUN. DE OBRAS. Tendo em 
vista solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Obras, 
a Comissão Municipal de Licitações comunica a todos os 
interessados a suspensão “sine die” do processo supra men-

cionado. A retomada do processo, quando autorizada pela 
Secretaria Municipal de Obras, será comunicada através de 
publicação na imprensa ofi cial. Publique-se, por extrato, para 
ciência dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor 
de Compras e Contratos – Presidente da C.M.L. 
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE ABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 – Proc. 1374/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE GRUPOS FORMAIS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR DETENTORES DE DAP JURÍ-
DICA PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 
DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCO-
LARES, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO 
COM O DISPOSTO NO ARTIGO 14, DA LEI 11.947 DE 
16/07/2009, RESOLUÇÃO N. 26, DO FNDE, DE 17/06/2013 
e RESOLUÇÃO N. 04 DO FNDE, DE 02/04/2015 - SEC. 
MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.  Valor Estimado 
R$ 1.324.654,42 - Os Grupos Formais deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
03/MARÇO/2021, às 14:30 horas, na Diretoria de Compras 
e Contratos, no 2° andar do Paço Municipal, na Av. Alberto 
Andaló, 3030, Centro, São José do Rio Preto/SP. Wanderley 
Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos.   
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DA RETOMADA DA SESSÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 554/2020 – PROCESSO Nº 
14.165/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
laboratório. Secretaria Municipal de Saúde. Fica redesignada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 09/02/2021 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria. – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
538/2020 – PROCESSO Nº 14.162/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de dietas indus-
trializadas para atender ações judiciais. Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica redesignada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 10/02/2021 às 10:30hs 
para continuidade dos trabalhos. Celia Candida Faria. – Pre-
goeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 532/2020 – Processo n.º 
14.073/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odon-
tológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública re-
alizada on line com início dia 05/01/2021, sendo adjudicados 
os itens à empresa declarada vencedora: DENTAL PRIME 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALA-
RES (itens 02, 03, 08, 10, 11, 12, 13, 17, 20 e 23). Itens 04, 
05, 06, 07, 09, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 22 desertos e os itens 
1 e 24 Fracassados. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Mariana Correa Pedroso Fernandes- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 05/2021 – Processo n.º 
137/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odon-
tológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 05/01/2021, sendo adjudica-
dos os itens às empresas declaradas vencedoras: DENTAL 
OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA EPP itens 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34; ODONTOSUL 
LTDA itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Mariana 
Correa Pedroso Fernandes- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 514/2020 – Processo n.º 
13960/2020
Objeto: Registro de preços para confecção de impressos. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on 
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line com início dia 08/01/2021, sendo adjudicados o  lote à 
empresa declarada vencedora: GRÁFICA E EDITORA CA-
NAAN LTDA ME lote 1. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Eloísa Sestini da Cunha - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 558/2020 – Processo n.º 
14200/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos veterinários para a Di-
retoria do Bem Estar Animal. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line com início dia 22/01/2021, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
MANZATOS FARMA EIRELI item 4. Os itens 2, 3, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 desertos e os itens 1, 8, 15, 17, 
19 e 20 fracassados. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 543/2020 – Processo n.º 
14105/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos de veículos para estru-
turação da rede de serviços do sistema único de assistência 
social- SUAS e Atenção Integral a primeira infância. Secreta-
ria Municipal de Assistência Social. Sessão pública realizada 
on line com início dia 15/01/2021, sendo adjudicado os itens 
à empresa declarada vencedora: SMART SP COMÉRCIO 
DE PNEUMATICOS & REPRESENTAÇÃO LTDA itens 1 e 2. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Mariana 
Correa Pedroso Fernades- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Helena C Rozales da Silva 
Marangoni - Secretária Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO E TER-
MO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 536/2020 – Processo 
14.082/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
postos de  serviços terceirizados de teleatendimento por 
call center. Secretaria Municipal de Fazenda. Sessão pú-
blica realizada on line, iniciada no dia 06/01/2021, sendo 
declarada vencedora  a empresa R PACTO EIRELI ME. 
Houve manifestação de intenção de recurso pelas empresas 
IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA e AGIL EIRELI. Houve 
apresentação das razões recursais da empresa AGIL EIRELI  
e das contrarrazões. O processo foi encaminhado ao Ilmo. 
Sr. Secretário Municipal de Fazenda que ratifi cou a decisão 
da pregoeira, mantendo a decisão prolatada na sessão de 
processamento do pregão. Eloísa Sestini da Cunha – Prego-
eira. 
HOMOLOGAÇÃO: Adjudico o objeto à empresa declarada 
vencedora e Homologo este procedimento licitatório por 
não vislumbrar qualquer irregularidade. José Martinho Wolf 
Ravazzi Neto - Secretário Municipal da Fazenda. O inteiro 
teor encontra-se a disposição dos interessados no Portal de 
Compras e nos autos do processo
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 028/2021, PROCESSO 1293/2021, contratação de 
empresa para prestação de serviços na realização de diag-
nóstico laboratorial de Zika, Chikungunya, Dengue e outras 
arboviroses. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 22/02/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 035/2021, PROCESSO 1360/2021, registro 
de preços para aquisição de gêneros alimentícios (frios e 
embutidos) para abastecimento do Corpo de Bombeiros e 
demais órgãos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 22/02/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

 

 

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

PORTARIA N.º 35.068 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, RAFAEL BUENO MICHELASSE para 
substituir o(a) servidor(a) DEBORA MARIA JUNQUEIRA DE 
CARVALHO – 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, de 03/02/2021 a 12/02/2021. 
PORTARIA N.º 35.069 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, RENATA CRISTINA FACCHINI para 
substituir o(a) servidor(a) ALEXANDRE ALVAREZ MONTENEGRO 
LUSTOZA ocupante do cargo em comissão – CHEFE DE 
COORDENADORIA – CD. 101.2, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença 
saúde, de 29/01/2021 a 07/02/2021. 
PORTARIA N.º 35.070 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1028801-97.2018.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.733 
de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos do(a) servidor(a) CIRO ARABE GOMES DA 
SILVA, Dentista, onde se lê “com efeitos pecuniários a partir de 
01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta a 21/05/2012”. 
PORTARIA N.º 35.078 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 
RELOTA, os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as): 

NOME SECRETARIA 
ANTERIOR 

RELOTADO 
PARA 

EFEITO
S 

CAMILA PACIFICO 
SPARVOLI 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde 

Secretaria 
Municipal de 
Agricultura e 

Abastecimento 

09/02/20
21 

FRANCIELE 
CRISTINA DAGA 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde 

Secretaria 
Municipal de 
Agricultura e 

Abastecimento 

03/02/20
21 

ADILSON VEDRONI 
   Secretário Municipal de Administração 

ANEXO I 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO GERAL– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

APLICÁVEL A TODAS AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO MUNICÍPIO 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Manutenção de informações visíveis na entrada e em locais estratégicos 
contendo as principais medidas e recomendações em relação às medidas de 
prevenção da COVID-19.  

1.2. Manutenção de informações visíveis na entrada sobre o horário de 
atendimento ao público e capacidade máxima de clientes/usuários permitidos 
no local. 

1.3. Definição de responsáveis pelo acompanhamento de casos suspeitos e 
confirmados de funcionários, incluindo monitoramento de contatos dentro do 
estabelecimento, com sistematização de dados e informação às autoridades 
competentes. 

1.4. Organização de ponto de descontaminação na entrada de funcionários do 
estabelecimento para higiene pessoal e higienização de objetos e outros 
pertences. 

1.5. Capacitação de todos os funcionários quanto a todas as medidas e ações 
de prevenção à transmissão da COVID-19, incluindo como identificar sintomas, 
quais são os casos de isolamento, procedimentos de higiene pessoal e demais 
regras dos protocolos, manuais, legislação e boas práticas a serem seguidas. 

1.6. Realização do curso EAD COVIDV 19 quanto a medidas de prevenção 
durante a Pandemia, oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde 
gratuitamente. O curso está disponível no site 
http://ead.saude.riopreto.sp.gov.br/. 

1.6.1. A divulgação das medidas de prevenção e controle entre os seus 
colaboradores deve ser realizada pela empresa.  

1.6.2. O certificado do curso deve estar disponível no local para fins de 
fiscalização. 

1.7. Definição de protocolos e processos (ações preventivas, como identificar 
precocemente sintomas, quais os casos para isolamento, procedimentos de 
higiene pessoal, entre outros) e comunicação aos colaboradores com a 
realização de treinamentos e reuniões, preferencialmente virtuais. 

1.8. Comunicação à área de RH da empresa sobre casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19, bem como informação aos funcionários da mesma 
área/equipe, trabalhadores e clientes que tiveram contato próximo com o 
paciente do caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias.  

1.8.1. Comunicação às empresas parceiras em caso de contato com 
funcionários ou clientes da contratante. 

1.9. Manutenção do funcionamento apenas nos horários definidos para o 
estabelecimento, que deverá estar regularizado junto aos órgãos municipais 
(licença sanitária, quando necessária, e, alvará de funcionamento municipal) 
para todas as atividades exercidas, adotando como parâmetro:  

1.9.1. Permanência de, no máximo, 25 pessoas (respeitado o 
distanciamento mínimo) nos ambientes de trabalho em locais fechados e 
em assembleias, eventos e reuniões em locais fechados. 

1.9.2. Permissão de acesso, durante atendimento ao público, de no 
máximo 40% da capacidade de clientes/usuários, desde que seja 
garantido o distanciamento mínimo de 1,5 metro por pessoa, em todas 
as direções, nas áreas livres destinadas à permanência/circulação de 
pessoas. 

1.9.2.1. Exceções quanto à capacidade máxima de atendimento ao público: 

1.9.2.1.1. Atividades com atendimento presencial ao público 
proibido; 

1.9.2.1.2. Educação infantil, Ensino fundamental e Ensino médio, 
com capacidade limitada a até 35% de alunos matriculados; 

1.9.2.1.3. Ensino superior dos cursos de medicina, farmácia, 
enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e 
biomedicina, com capacidade de 100% de alunos matriculados; 

1.9.3. A capacidade máxima de ocupação deve ser considerada aquela 
definida no alvará do corpo de bombeiros ou conforme o código de obras 
adotado por este município. 

1.9.3.1. Para o cálculo do número de pessoas em cada local devem ser 
considerados, além da capacidade definida, os distanciamentos mínimos 
definidos nos protocolos sanitários. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Festas ou eventos com finalidade de lazer.  

2.2. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre cada pessoa e/ou sem uso de 
máscaras. 

2.3. Acesso de número de pessoas acima da capacidade de 40% de público. 

2.4. Qualquer evento, propaganda, publicidade ou promoção que estimulem a 
aglomeração de pessoas, sem o distanciamento mínimo de 1,5 metro, inclusive 
para inauguração ou reabertura; 

2.5. Realização de cultos religiosos, reuniões ou eventos permitidos nesta fase 
com pessoas em pé ou que não garantam o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre pessoas ou grupos familiares. 

2.6. Aulas, cursos e treinamentos presenciais em áreas fechadas sem 
ventilação, devendo ser realizados em ambientes ao ar livre ou bem arejados. 

2.7. Filas nas entradas de qualquer estabelecimento de prestação de serviços 
não essencial.  

2.8. Venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens 
que não respeitem o distanciamento mínimo entre pessoas, em áreas públicas 
ou privadas de uso coletivo; 

2.9. Acompanhantes nos estabelecimentos comerciais. 

2.10. Exposição de produtos nas áreas externas dos estabelecimentos 
(calçadas). 

2.11. Fornecimento ou consumo de qualquer alimento ou bebida para 
consumo no local (inclusive café), salvo nos estabelecimentos próprios para 
consumação no local, permitidos nesta fase, conforme protocolo específico. 

2.12. Venda ou consumo de bebidas alcoólicas após as 20h00min nos 
estabelecimentos, exceto no sistema de entrega em domicílio ou serviço de 
quarto em hotéis. 

2.13. Revistas e panfletos em salas de atendimento ou recepção/espera. 

2.14. Utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos, 
brinquedos de parques infantis, espaço kids, academias ao ar livre e outras 
estruturas que não sejam higienizados entre um uso e outro e não garantam 
o distanciamento mínimo entre pessoas. 

2.14.1. Tais equipamentos poderão ser utilizados desde que seja possível o 
controle do número de usuários e do distanciamento mínimo; as 
superfícies de contato sejam higienizadas entre um uso e outro e sejam 
higienizados totalmente, no mínimo, três vezes ao longo do dia.  

2.15. Transportes turísticos ou com finalidade recreativa e de lazer, tais como 
“trenzinhos e ônibus adaptados para lazer”, entre outros sem o 
distanciamento mínimo entre os passageiros e ocupação superior a 40% da 
capacidade. 

2.16. A entrada em cemitérios de visitantes em número superior a 40% da 
capacidade e sem uso de máscaras.  

2.17. Atendimento presencial ao público no interior ou na entrada dos locais 
nos horários não permitidos; 

2.17.1. Excetuam-se os estabelecimentos que possuem estrutura instalada 
para atendimento dentro dos veículos (drive-thru). 

2.18. Atendimento no sistema drive (sem sair do veículo) sem possuir estrutura 
para a finalidade (conforme protocolo específico), bem como acesso ou 
parada de veículos sobre calçadas, corredores de ônibus, locais proibidos 
pelas regras de trânsito ou reserva vagas nas vias públicas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Controle de acesso do número de pessoas, limitado à capacidade máxima 
de 40% de público. 

3.2. Priorização de atendimento ao público por canais digitais, em todas as 
atividades e ações, tais como operação e venda, suporte e atendimento à 
distância (telefone, aplicativo ou online). 

3.3. Priorização de sistema de entrega (Delivery) e serviços no endereço do 
solicitante. 

3.4. Priorização de atendimento por meio de agendamento prévio nos 
estabelecimentos de prestação de serviços.  

3.5. Restrição do uso da área de estacionamento para clientes e usuários, 
limitando a área à mesma capacidade definida para atendimento ao público. 

3.6. Utilização de sistema de senhas, ou outro eficaz, a fim de evitar a 
aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento ou aguardando 
atendimento. 

3.6.1. Senhas reutilizáveis devem ser de material passível de higienização. 

3.7. Restrição de acesso de pessoas em qualquer ambiente propício à 
aglomeração. 

3.8. Realização de reuniões, aulas e treinamentos prioritariamente de forma 
virtual.  

3.9. Suspensão de simulações de incêndio nas instalações das empresas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Realização de controle de distanciamento de filas, inclusive externas (de 
acesso ao local) por meio de demarcação em piso ou outro sistema eficaz, nos 
locais onde o agendamento ou reserva não for obrigatório (filas proibidas). 

4.2. Garantia da distância mínima de 1,5 metro entre cada pessoa em todas as 
direções, inclusive nas filas, entre assentos e entre funcionários. 

4.2.1. A distância mínima entre familiares e habitantes de uma mesma 
residência não será aplicável, mas deverá ser respeitada a distância mínima de 
segurança em relação aos demais presentes. 

4.2.2. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre cada pessoa em todas as direções. 

4.3. Limitação do uso simultâneo de elevadores, reduzindo a lotação máxima, 
mantendo o distanciamento mínimo necessário e orientando os usuários a não 
conversarem dentro dos elevadores. 

4.4. Realização de alertas constantes sobre a necessidade de distanciamento 
nos locais onde há circulação e grande fluxo de pessoas. 

4.5. Redução da circulação de funcionários nas áreas comuns dos 
estabelecimentos e fora de seus ambientes específicos de trabalho.  

4.6. Redução do acesso de clientes e usuários nos estabelecimentos e seus 
ambientes. 

4.7. Restrição de circulação de pessoas em salas destinadas a atendimento 
individual, sendo que também não podem servir de passagem para acesso a 
outros ambientes. 

4.8. Definição de horários de trabalho alternados para redução do número de 
profissionais nos ambientes de trabalho. 

4.9. Adoção do sistema de trabalho em domicílio (regime de trabalho remoto) 
para os funcionários e colaboradores dos estabelecimentos e serviços.  

4.9.1. Aplicável às atividades em que a presença no local de trabalho não 
for imprescindível para o exercício das funções e, principalmente para os 
funcionários que pertençam ao grupo de risco ou convivam com pessoas 
do grupo de risco. 

4.10. Definição, quando possível, de horários diferenciados para o atendimento 
às pessoas do grupo de risco. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E 
OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Orientação aos funcionários e clientes para evitar tocar os próprios olhos, 
boca e nariz e evitar contato físico com terceiros, tais como beijos, abraços e 
aperto de mão. 

5.2. Máquinas de cartão devem ser envelopadas com plástico filme. 

5.3. Manutenção de portas e vias de acesso ao público fechadas, durante a 
realização de atividades internas sem permissão de atendimento ao público nos 
estabelecimentos que funcionam nos horários habituais. 

5.3.1. A abertura de qualquer via de acesso ao estabelecimento somente 
poderá ocorrer durante acesso de funcionários ou passagem de mercadorias 
para os colaboradores que realizam serviços de entrega a domicílio. 

5.4. Utilização de barreiras físicas no formato de divisórias transparentes 
sempre que a distância mínima entre pessoas não puder ser mantida. 

5.5. Lacração das torneiras que permitem a ingestão de água diretamente dos 
bebedouros ou retirada dos bebedouros coletivos existentes com a finalidade 
de se evitar o contato da boca do usuário com o equipamento. 

5.6. Proibição de acionamento manual de cancelas pelos clientes em 
quaisquer estacionamentos. 

5.7. Eliminação de sistemas de identificação (para acesso ou registro de 
horários) por meio de biometria ou qualquer sistema de identificação que exija 
o contato das mãos com o equipamento. 

5.7.1. Quando não for possível a substituição, os usuários devem ter à 
disposição, no mesmo local, álcool gel 70% para higienização das mãos, sendo 
de uso obrigatório após o manuseio do equipamento. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Proibição de acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores 
com qualquer sintoma gripal às dependências dos estabelecimentos. 

6.1.1. Realização de monitoramento de temperatura diariamente dos 
funcionários e colaboradores em todos os estabelecimentos e dos clientes e 
usuários nos locais com grande fluxo de pessoas. Apontada uma temperatura 
superior a 37.5 °C, não deve ser autorizada a entrada. 

6.1.2. Manutenção de funcionários com suspeita de contaminação da 
COVID-19 e aqueles com diagnósticos confirmados afastados conforme 
protocolo do Ministério da Saúde, mesmo quando apresentem condições 
físicas de saúde que possibilitem o trabalho presencial. O mesmo se aplica 
para aqueles que tiveram contato com infectado pela COVID-19 nos últimos 
14 dias. 

6.2. Verificação e registro diário dos possíveis sinais e sintomas gripais dos 
colaboradores antes da jornada laboral e também durante qualquer horário do 
expediente. 

6.3. Orientação aos funcionários e clientes para que sigam a etiqueta de tosse 
e a higiene respiratória (cobrir tosses e espirros com lenços descartáveis, jogá-
los fora imediatamente e higienizar as mãos em sequência). 

6.4. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e 
boca pelos clientes e usuários é obrigatório e deve ser assegurado na entrada e 
durante a permanência em todos os locais.  

6.4.1. Estão dispensadas da obrigatoriedade do uso de máscaras crianças 
menores de 3 (três) anos e pessoas com deficiências que as impeçam de 
utilizar máscaras faciais adequadamente. 
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6.5. Garantia de uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com 
cobertura total do nariz e boca, sem espaços laterais, de utilização individual, 
pelos funcionários. 

6.5.1. A troca deve ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se 
apresentar úmida ou com sujidades. 

6.5.2. Cada funcionário deve possuir quantidade suficiente para utilização 
a cada dia.  

6.5.3. Recomendada a utilização de protetor facial de polímero (viseira ou 
face shield) como medida adicional durante atendimento que impeça o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro e não houver outra barreira física. 

6.5.4. Este protetor facial não deve ser utilizado próximo a qualquer 
equipamento gerador de calor. 

6.5.5. A superfície externa e interna do protetor deve ser higienizada a 
cada 1 hora, no mínimo, com álcool 70% ou desinfetante específico para a 
finalidade. 

6.5.6. O protetor facial não substitui a obrigatoriedade do uso de máscara 
de proteção respiratória. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Manutenção de Kit completo de higiene de mãos em todos os sanitários e 
lavatórios de mãos disponíveis (devem estar devidamente instalados, providos 
de água corrente), contendo sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de 
papel não reciclado. 

7.2. Disponibilização na entrada e em lugares estratégicos de fácil acesso, 
álcool em gel 70% para a assepsia de mãos de funcionários, colaboradores, 
clientes e usuários dos serviços. 

7.3. Exigência da assepsia de mãos dos clientes na entrada do 
estabelecimento e dos funcionários e colaboradores periodicamente. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO 
COM ÁLCOOL SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE 
APROPRIADO. 

8.1. Higienização das superfícies de toque, antes do início das atividades e 
após cada uso. 

8.1.1. Higienização a cada uso das máquinas de cartão devidamente 
envelopadas com plástico filme. 

8.2. Higienização dos pisos com produto desinfetante no início das atividades 
e a cada intervalo de no máximo 3 (três) horas. 

8.3. Higienização de objetos, equipamentos, utensílios e materiais utilizados 
(entre um uso e outro), inclusive quando houver prestação de serviços 
realizados no endereço do solicitante. 

8.3.1. Higienização de senhas, quando forem reutilizáveis. 

8.4. Higienização de escadas e elevadores de uso compartilhado a cada 
intervalo de no máximo 3 (três) horas e orientação aos usuários sobre lavagem 
de mãos com água e sabão ou, na impossibilidade, uso álcool em gel 70%, após 
o uso dos mesmos. 

8.5. Higienização das lixeiras e descarte do lixo frequente: separação do lixo 
com potencial de contaminação (EPI, luvas, máscaras, etc.) e descarte de forma 
que não ofereça riscos de contaminação e em local isolado. 

8.6. Disponibilização de lixeiras com tampa e com dispositivo que permita a 
abertura o fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, 
como acionamento automático). 

8.7. Tapetes, carpetes e demais objetos decorativos devem ser retirados, 
facilitando o processo de higienização. Não sendo possível a retirada, reforçar a 
limpeza e higienização dos mesmos. 

8.8. Os uniformes devem ser utilizados exclusivamente nas dependências da 
empresa e, lavados e trocados diariamente.  

8.8.1. Recolher e efetuar a desinfecção dos EPIs, tais como aventais, 
protetores faciais, luvas e protetores auriculares, ou disponibilizar local 
adequado para que o funcionário o faça diariamente. 

8.9. Em caso de confirmação de caso de COVID-19, isolamento dos ambientes 
por onde a pessoa transitou e realização de higienização completa. 

8.10. Higienização de veículos alugados ou veículos de uso comum da empresa 
antes da utilização. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Garantia da renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno 
– troca de ar) inclusive quando instalado equipamento de climatização (ar 
condicionado), pois este equipamento não cumpre esta função (não realiza 
troca de ar). 

9.1.1. A renovação de ar deve ser preferencialmente com ventilação 
natural (através de aberturas – janelas – voltadas para área externa) 
concomitante com a diminuição de pessoas por m2 de área do local.  

9.1.2. A área das janelas de cada ambiente deve corresponder a, no 
mínimo, 1/5 da área correspondente ao piso. 

9.1.3. As janelas devem permanecer totalmente abertas durante o 
funcionamento do estabelecimento. 

9.1.4. As portas eventualmente existentes, quando possível, deverão ser 
mantidas abertas. 

9.2. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização 
limpos, implantando Plano de Manutenção, Operação e Controle, registrando 
os procedimentos realizados: 

9.2.1. Limpeza mensal da grelha de tomada de ar externo, quando se 
tratar de sistema de ar central; 

9.2.2. Limpeza mensal de todos os filtros, ou em menor período, quando 
apresentar sujidades; 

9.2.3. Limpeza mensal da bandeja de condensação; 

9.2.4. Limpeza mensal e desincrustação semestral das serpentinas de 
aquecimento e resfriamento; 

9.2.5. Limpeza trimestral e desincrustação semestral do umidificador, 
quando se tratar de sistema de ar central; 

9.2.6. Limpeza do ventilador semestral; 

9.2.7. Limpeza mensal da casa de máquinas/plenum de mistura, quando 
se tratar de sistema de ar central. 

 

10. PERMISSÕES 

10.1. Atendimento ao público pelos serviços de assistência à saúde (clínicas, 
consultórios, serviços de vacina), nas condições permitidas, dentro de 
shoppings, galerias e congêneres. 

10.2. Atividades de entrega (delivery) ou prestação de serviços no endereço do 
solicitante durante a realização de atividades internas nos estabelecimentos 
que funcionam nos horários habituais, conforme protocolo específico. 

10.3. Atendimento no sistema drive-thru (sem sair do veículo) durante a 
realização de atividades internas, nos estabelecimentos que possuem estrutura 
para tal: área de entrada e saída de veículos, guichês para pedido, pagamento e 
retirada, bem como barreira física de proteção entre funcionário e usuário, 
conforme protocolo específico.  

10.4. Eventos com finalidades comerciais, culturais, organizacionais, 
institucionais ou políticos realizados com, no máximo, 25 pessoas em áreas 
de permanência de público iguais ou superiores a 150m². 

10.4.1. Os eventos permitidos deverão ser previamente autorizados pelo 
Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias, comunicados no email 
eventoscovid19@riopreto.sp.gov.br. 

10.4.2. Eventos permitidos, além de observar o limite de número de 
pessoas, deverão garantir o distanciamento entre pessoas, uso de 
máscaras e disponibilização de álcool gel para higienização das mãos. 

10.5. Atividades comerciais realizadas em feiras livres desde que cumpridas as 
mesmas regras da atividade de comércio varejista correspondente. 

10.6. Circulação em áreas ao ar livre em locais públicos e condomínios 
residenciais desde que respeitadas as demais restrições quanto ao 
distanciamento, uso de máscaras, proibição de aglomerações, proibição de uso 
de equipamentos coletivos, entre outras.  

10.7. Realização de velórios por até 4 horas e com, no máximo, 10 pessoas por 
sala, com rotatividade e sem permanência nos seus espaços de convivência, 
sendo que em casos de suspeita de COVID-19, o caixão deverá ser lacrado. 

 

11. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E 
COLABORADORES 

11.1. Garantia de horários alternados para uso dos locais de alimentação de 
funcionários, viabilizando o distanciamento mínimo, conforme previsto no 
protocolo sanitário para locais onde há consumação de alimentos. 

11.2. Alteração da disposição das mesas e cadeiras para garantir o 
distanciamento mínimo (1,5 metro entre cada pessoa), e reduzir o número de 
pessoas por mesa. 

11.3. Organização de escalas para horários de almoço, jantar, cafés e lanches. 

11.4. Organização de filas de espera utilizando senhas, preferencialmente por 
meio digital. 

11.5. Disponibilização e utilização de talheres descartáveis ou devidamente 
embalados, protegidos de interação por diversas pessoas e devidamente 
higienizados. 

11.6. Uso obrigatório de máscaras, podendo retirá-la apenas no momento da 
refeição e seguindo o armazenamento adequado e o correto manuseio e 
descarte da mesma. 

11.7. Proibição do compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como 
alimentos. 

11.8. Disponibilização de água e sabão ou álcool em gel 70% na entrada dos 
ambientes, sendo obrigatória a higienização das mãos na entrada e saída do 
local. 

11.9. Higienização de mesas, cadeiras e demais objetos dispostos sobre a mesa 
a cada ciclo de uso.  

11.10. Retirada das embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e 
realização do descarte adequado antes de armazenar os produtos. 

11.11. Adoção do protocolo específico para locais com consumação de 
alimentos, no que couber. 

 

12. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

12.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

12.2. Garantia de fácil acesso aos locais para lavagem das mãos contendo 
sinalização sobre a necessidade de lavar as mãos sempre com água e sabão 
líquido e assepsia com álcool em gel 70% após o uso do banheiro ou vestiário. 

12.3. Disponibilização nos banheiros e vestiários de toalhas de papel 
descartável para enxugar as mãos. 

12.4. Orientação aos funcionários, clientes e usuários para evitar o contato 
entre uniformes e roupas limpas com uniformes e roupas usados, mantendo 
calçados longe das peças de vestuário, evitando a contaminação cruzada. 

12.5. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários antes da 
abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada três horas. 

ANEXO IV 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES, PADARIAS E OUTROS LOCAIS COM 
CONSUMAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Redução e controle do acesso de pessoas externas às áreas de produção e 
manipulação de alimentos, incluindo fornecedores. 

1.2. Retirada das embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e 
realização do descarte adequado antes de armazenar os produtos. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Funcionamento dos estabelecimentos após as 20h00min. 

2.1.1. Excetuam-se as lojas de conveniência, que devem interromper às 
20h00min a venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas, bem como o 
consumo de alimentos no local. 

2.2. Funcionamento de bares e outros estabelecimentos com atividade 
predominante de bar.  

2.2.1. Entendem-se como estabelecimentos com atividade predominante de bar 
aqueles onde predomina o fornecimento de bebidas alcoólicas para 
consumo no local, ainda que haja fornecimento de alimentos ou refeições, 
tais como estabelecimentos comumente frequentados para "baladas", 
happy hour ou encontro de amigos para consumo de drinks, cervejas ou 
outras bebidas alcoólicas. 

2.3. Acesso de clientes em número superior à capacidade permitida. 

2.4. Permanência de clientes em pé em situação não destinada a 
deslocamento indispensável. 

2.5. Fornecimento de alimentos, inclusive bebidas alcoólicas para clientes em 
pé, em qualquer horário de funcionamento, para consumo imediato. 

2.6. Disponibilização de alimentos para degustação.  

2.7. Atendimento a clientes em áreas fechadas: cobertas, com ou sem sistema 
de climatização, portas e janelas fechadas, ventilação natural ausente ou 
insuficiente.  

2.8. Consumo de alimentos nos horários não permitidos e sem o 
distanciamento mínimo necessário;  

2.9. Retirada do alimento pelo próprio cliente em local de cocção visível: Auto 
serviço (self-service)  

2.10. Formação de filas sem distanciamento para solicitação e retirada de 
alimentos.  

2.11. Filas ou aglomerações nas entradas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Acesso limitado à 40% da ocupação máxima do estabelecimento. 

3.2. Restrição a 4 (quatro) pessoas para ocupação de mesas, inclusive 
crianças. 

3.2.1. Será permitida a ocupação por até 6 pessoas quando garantido o 
distanciamento mínimo de 1,0 metro entre as pessoas da mesma mesa. 

3.3. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Mesas mantidas com distanciamento mínimo de 2,5 metros umas das 
outras, de forma a garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre 
assentos ocupados de um conjunto de mesas a outro.  

4.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos eventualmente 
existentes em balcão. 

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionários e clientes. 

4.3.1. Quando não for possível durante o atendimento a manutenção do 
distanciamento deverá ser providenciado anteparo de proteção fixo nos 
balcões de atendimento e recomendado uso de protetor facial nos demais 
casos. 

4.4. Manutenção de distância mínima segura entre funcionários dentro da 
cozinha, reduzida para um metro, desde que todos estejam fazendo uso de 
máscara.  

4.5. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre cada pessoa (ou grupo) em todas as 
direções. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E 
OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Pratos quentes e frios dispostos em pistas com anteparo de proteção 
para impedir acesso de clientes obrigatoriamente servidos por funcionários 
devidamente capacitados. 

5.1.1. O acesso pelos clientes e auto serviço poderá ser realizado quando 
houver o fornecimento de luvas descartáveis para uso dos clientes no início 
da pista e o descarte obrigatório ao final da pista. 

5.2. Temperos e condimentos disponibilizados aos clientes em porções 
individualizadas, sem reaproveitamento.  

5.3. Talheres, pratos, copos e demais utensílios disponibilizados aos clientes 
devem estar protegidos e talheres devidamente acondicionados em 
embalagens individualizadas. 

5.4. Guardanapos de papel embalados ou protegidos em dispensers. 

5.5. Toalhas de mesa utilizadas substituídas entre um cliente e outro. 

5.6. Cardápios disponibilizados passíveis de higienização e higienizados a cada 
manuseio. 

5.6.1. Recomendada utilização de cardápios digitais, de papel descartável 
ou outro sistema que impeça o compartilhamento de objetos. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Garantia de entrada de pessoas com uso de máscara de proteção 
respiratória com cobertura total do nariz e boca; 

6.2. As máscaras deverão ser utilizadas pelos clientes nos momentos de 
circulação pelo ambiente e somente poderão ser retiradas quando 
acomodados nas mesas (sentados) durante o período de consumação. 

6.2.1. Durante a consumação as máscaras devem ser acondicionadas 
adequadamente, não devendo permanecer diretamente sobre a mesa. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Funcionários devem manter unhas curtas e sem esmaltes. 

7.2. Funcionários não devem usar acessórios que possam acumular sujeiras e 
microrganismos, como anéis, aliança, colares, pulseiras, brincos e relógios. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO 
COM ÁLCOOL SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE 
APROPRIADO. 

8.1. Higienização das superfícies de toque, antes do início das atividades e 
após cada uso, inclusive mesas e cadeiras. 

8.2. Higienização de talheres e utensílios por meio químico (álcool 70%) ou 
físico (calor úmido). 

8.2.1. Devem ser secos naturalmente antes de embalados 
individualmente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Os ambientes com consumação de alimentos devem ser em áreas 
arejadas, preferencialmente em áreas abertas. 

9.1.1. Entende-se por áreas arejadas locais providos de cobertura, porém 
expostos à ventilação natural: permitem a circulação de ar natural (troca de 
ar) mediante entrada e saída por janelas e portas; 

9.1.2.  A área das janelas de cada ambiente deve corresponder a, no 
mínimo, 1/5 da área correspondente ao piso. 

9.1.2.1. As janelas devem permanecer totalmente abertas durante o 
funcionamento do estabelecimento; 

9.1.3. As portas eventualmente existentes, se possível, deverão ser 
mantidas abertas. 

9.1.4. Quando forem utilizados concomitantemente sistemas mecânicos 
de ventilação e de climatização, estes devem ser mantidos limpos, e os 
procedimentos realizados devidamente registrados. A limpeza deve ser 
realizada conforme normas gerais definidas aos estabelecimentos. 

9.2. Manutenção de todos os demais ambientes arejados, preferencialmente 
com ventilação natural.  

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
05/2021 – PROCESSO SICOM 318/2021
Objeto: Aquisição de soft starters para reposição de esto-
que e substituição em quadros elétricos de acionamento e 
controle de motores.
Fica designado o dia 15.02.2021, às 09:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 08.02.2021 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
71/2020 – PROCESSO SICOM 3357/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada em execução 
de serviços de manutenção do paisagismo, trato cultural e 
de cortina vegetal para barreira de odores nas áreas da (1) 
Estação de Tratamento de Esgoto Rio Preto, (2) Almoxarifa-
do Central, (3) Gerência de Operação e Manutenção – Esgo-
to e (4) Estações Elevatórias de Esgoto/ETECs pertencentes 
ao SeMAE, situadas no município de São José do Rio Preto.
Sessão pública realizada on-line no dia 06.01.2021 com 
continuação no dia 12.01.2021, sendo adjudicado o objeto 
à vencedora CONHIDRO CONSTRUÇÃO EIRELI EPP. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”.  
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 71/2020 – PROCESSO SICOM 3357/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 03.02.2021 – Nicanor Batista Junior 
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 08.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
09 de fevereiro de 2021

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51556

Fica autuado(a) AF SOARES ADMINISTRACAO E PARTI-
CIPACOES S/A, localizado(a) no Endereço: R. OLAVO DE 
SOUZA VIANA, Bairro: MORADA CAMPESTRE – EST., Ci-
dade: SAO JOSE DO RIO PRETO, CEP: 15100000, Inscri-
ção Municipal / Cadastro: 554973079, PFJ: 1558388, CPF/
CNPJ/RG: 27541311/0001-14. O infrator acima qualifi cado 
deixou de atender a Notifi cação nº 19432 de 11/09/2020 
referente o(a) Proibido fazer queimadas de qualquer nature-
za, na área urbana do município., infringindo o(a) Artigo 1.º 
da LM n.º 7419/99 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGU-
LARIDADE: CAPITULAÇÃO: ARTIGO 2.º LM N.º 7419/99, 
BASE DE CÁLCULO: 2 SALARIO MULTA R$ 2.090,00 (dois 
mil e noventa reais). OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: O paga-
mento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar 
o acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de 
reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas admi-
nistrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO 
DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito no 
montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo 
oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos arti-
gos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração 
e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CI-
ÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 
588/2019; b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 
24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
notifi cação da lavratura do Auto de Infração e desde que não 
haja Impugnação; II - de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame 
Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 
20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ain-
da que concomitantemente ao Reexame Necessário, e até 
o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão 
proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso 
Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o inte-
ressado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia 
de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/
semfaz/empro_dam.php.; d) Em não havendo apresentação 
de defesa ou a quitação do débito decorrente deste Auto 
de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, com 
posterior execução fi scal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal 
de Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez 
que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
88347825 7 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação Especial nº 009/2020

Fica notifi cado(a): ASSOCIACAO RESIDENCIAL E RECRE-
ATIVA ESTANCIA SAO CARLOS, CNPJ nº 09.349.060/0001-
99 – – IDM: 1436535, Endereço de correspondência: EST 
BOIADEIRA DE ACESSO ( EST. SÃO CARLOS), 147, 
ESTÂNCIA SÃO CARLOS, CEP:15.052-860, SAO JOSE 
DO RIO PRETO / SP, Cadastro Imobiliário: 05.53143.000, 
Propriedade: Rua Admar Gonçalves (antiga R.4), 250, 
CEP:15.052-864 – Área de APP da Nascente do Córrego da 
Estância São Carlos. Prezado/a (s) Senhor/a (s), Assegu-
rados pelo Art. 23, Inciso VI, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, e utilizando dos dispositivos 
legais: – Decreto Federal nº 6514/2008; – Capítulo VI da Lei 
Federal nº 9.605/1998; e – Leis Federais nºs 9.784/1999, 
8.005/1990, 9.873/1999 e 6.938/1981; NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria, acima identifi cada, por ter infringido o: - Art. 
43 do Decreto 6514/2008 *1º REINCIDÊNCIA*- “Destruir ou 
danifi car fl orestas ou demais formas de vegetação natural ou 
utilizá-las com infringência das normas de proteção em área 
considerada de preservação permanente, sem autorização 
do órgão competente, quando exigível, ou em desacordo 
com a obtida”, permitir a invasão e construção em Área de 
Proteção Permanente do Córrego São Pedro dentro de  sua 
propriedade, neste município, (coordenadas geográfi cas: 
-20.741341, -49.395269). Deverá providenciar a demolição 
da obra em andamento, retirada de todo o material deposi-
tado e/ou reintegração de posse e o cercamento da área no 
prazo de 30 (trinta) dias, em caso de não execução, estará 
sujeita a penalidade de multa estipulada no Art. 43 do Decre-
to 6514/2008 - “Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil reais), por hectare ou fração.” Ten-
do em vista que o Município é detentor do Poder de Polícia 
Administrativa, cuja Atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, à higiene, à or-
dem, aos costumes, à tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, conforme 
artigo 106 da Lei Municipal nº 3359/83. O não cumprimento 
da presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi ca-
do(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legis-
lação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
JANE ADRIANA MORETTI, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 88348483 6 BR, acusando 
“endereço insufi ciente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0684/2020

Conforme requerimento denominado “ENTREGA DE DOCU-
MENTOS REF AO PROTOCOLO 2020190136”, Protocolo: 
2020246655, aberto por BENEDITO OURO DE OLIVEIRA 
FILHO, localizado(a) na Rua Antônio Sbrogio, 556 – João 
Paulo II – CEP: 15053-050 - São José do Rio Preto/SP, 
emitiu-se o Ofício 0684 IFP/SMAURB, em 04 de dezembro 
de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson 
Francisco da Silva Junior, informando seu indeferimento, 
pois de acordo com informação fi scal, no endereço pretendi-
do para a atividade solicitada, observa-se que: A- Trata-se de 
atividade que possa produzir ruído que cause perturbação do 
sossego público e poluição sonora, em horário extraordiná-
rio, nas proximidades de residências; B- Confrontante direto 
são comerciais e residenciais num raio de até 100 m de 
distância; C- A rua à frente do estabelecimento é de pequeno 
porte. D- O imóvel pretendido trata-se de construção/pré-

dio com característica comercial/industrial/institucional que 
estima-se serem necessárias adequações; E - O interessado 
deverá apresentar proposta de adequações contendo: 1) 
Memorial descritivo do tipo de entretenimento a ser oferecido 
(som ambiente, equipamento eletrônico, apresentações ao 
vivo, etc); 2) Croqui, projeto e/ou planta baixa da distribuição 
dos equipamentos no estabelecimento e do tratamento para 
isolamento acústico (atual e proposto, com detalhamento dos 
materiais aplicados) que se comprovem efi cientes para tal 
isolamento acústico em atendimento à legislação municipal.
Sendo assim, orienta-se enviar nova proposta solicitando 
“Reconsideração de Despacho” do protocolo: 2020190136 
ao D.T.M. (Departamento de Tributo Mobiliários). Publica-se 
o referido Ofício, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo 
com registro do AR JU 88349955 2 BR, acusando “desco-
nhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19804/2020

Fica notifi cado(a): JOAO VALDECIR FERNANDES, Ende-
reço: R. OSWALDO CRUZ Nº: 855 Compl.: ESQ R S SE-
BAST Bairro: ESPLANADA - VILA Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15030400 Inscrição Municipal / Cadastro: 
204445000 PFJ: 78207 CPF/CNPJ/RG: 080758608-02 / 
17404732-(SSP), De acordo com a Lei Orgânica do Muni-
cípio, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo 
mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar 
no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notifi cação, 
o abaixo relacionado: Há a necessidade da supressão ou 
poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido a risco de queda, 
comprometimento ou incompatibilidade da árvore com a vizi-
nhança. O proprietário deverá executar o serviço, Art. 79 da 
LM 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. 18301/2019, prazo de 
15dia(s), Multa de 10 UFM (x1 R$602,40). OBSERVAÇÃO: 
EM VISTORIA REALIZADA NO DIA 28/07/2020, CONSTA-
TOU-SE QUE HÁ 01 ÁRVORE DA ESPÉCIE SETE-COPAS 
(TERMINALIA CATTAPA) LOCALIZADA NA CALÇADA DO 
IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, Nº 855, 
COM ELEVADO GRAU DE DETERIORAÇÃO DO TRONCO. 
PROVIDENCIAR SUPRESSÃO (JÁ AUTORIZADA) E SUBS-
TITUIÇÃO DA REFERIDA ÁRVORE POR (01) UMA MUDA 
DE ÁRVORE DE PORTE MÉDIO. AO SUPRIMIR A ÁRVO-
RE O PROPRIETÁRIO DEVERÁ COMUNICAR O FATO À 
SMAURB POR MEIO DE PROTOCOLO. O não cumprimento 
da presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi ca-
do(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legis-
lação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
JANE ADRIANA MORETTI, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 88348421 8 BR, acusando 
“mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0728/2020

Conforme requerimento denominado “SOLICITAÇÃO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO REQUISITO PLANTIO 
DE ÁRVORES”, Protocolo: 2020288205, aberto por M E J 
TISSUS LTDA ME, localizado(a) na Rua Hélio Negreli, 1651 
– Jd. Tarraf II – CEP: 15092-430 - São José do Rio Preto/
SP, emitiu-se o Ofício 0728 IFP/SMAURB, em 14 de de-
zembro de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas 
Edson Francisco da Silva Junior, informando que, no que diz 
respeito a esta Secretaria, o requisito “Obrigatoriedade do 
Plantio de Árvores ou Doação de Mudas”, já foi prorrogado 
anteriormente, no dia 30/11/2020, sendo seu vencimento em 
27/04/2021.  Publica-se o referido Ofício, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 88347842 0 BR, 
acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 444/2020

Fica advertida a empresa SETE MARES DECORAÇÕES 
LTDA, localizada na R. JOÃO BAPTISTA FERREIRA, Nº: 
221, Bairro: CAMPO VERDE - PQ. IND., Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO, CEP: 15076110, Inscrição Muni-
cipal / Cadastro: 3746190 PFJ: 1679665 CPF/CNPJ/RG: 
38445446/0001-00, datada em 17/12/2020, IRREGULARI-
DADES: A empresa em epígrafe não cumpriu a Notifi cação 
nº 19645, deixando de realizar as adequações ambientais 
necessárias à prática das suas atividades econômicas, razão 
pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos seguin-
tes termos a cumprir: MOTIVO: Adequar empreendimento 
para que os resíduos gasosos, fumaças, gases, poeiras ou 
qualquer estado de matéria provenientes atividades indus-
triais, comerciais, residenciais, não venha poluir a atmosfe-
ra; CAPITULAÇÃO: Artigo 2.º, § 1.º e 2.º da Lei Municipal 
n.º2268/1978; BASE DE CÁLCULO: 50 UFM VALOR: R$ 
3.012,00; MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a des-
tinação fi nal desses resíduos CAPITULAÇÃO Art 2.º, §3º, 
inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol 
Conama n.º 313/2002 BASE DE CÁLCULO 2002,59 UFIR 
VALOR R$ 7.589,82 OBSERVAÇÃO: ENVIAR PARA FC-
NEVES@RIOPRETO.SP.GOV.BR COMPROVANTE DE 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS (SUCATA METÁLICA, 
EMBALAGENS DE TINTA); MOTIVO Executar cabine de 
pintura com captador de névoa de tinta. CAPITULAÇÃO 
Artigo 2.º, § 1.º e 2.º da Lei Municipal n.º2268/1978 BASE 
DE CÁLCULO 50 UFM VALOR R$ 3.012,00 OBSERVAÇÃO: 
MANUTENÇÃO DA CABINE DE PINTURA. Do exposto, 
fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 60 dia(s) 
a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). 
Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, estará 
sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação 
do Alvará de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. 
Assinada pela Agente Fiscal de Posturas FABIANE CRISTI-
NA PAZINI NEVES, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro 
do objeto do AR JU 88347830 5 BR, acusando “não procura-
do”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 125/2021

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atribui-
ções que a legislação lhe confere e considerando as disposi-
ções da Lei Federal 13.019, de 31-07-2014, alterada pela Lei 
Federal 13.204, de 14-12-2015, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 17.708/17, e suas alterações, que estabelece o 
regime jurídico das parcerias entre a administração pública e 
as organizações da sociedade civil, nomeia Iguébia Miliane 
Putre, para atuar como Gestora da Parceria com a entidade 
Associação de Amigos do Autista – AMA, Termo de Cola-
boração nº 10/2019, retroagindo os efeitos desta a 19 de 
janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 126/2021

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atribui-
ções que a legislação lhe confere e considerando as disposi-
ções da Lei Federal 13.019, de 31-07-2014, alterada pela Lei 
Federal 13.204, de 14-12-2015, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 17.708/17, e suas alterações, que estabelece o 
regime jurídico das parcerias entre a administração pública e 
as organizações da sociedade civil, nomeia Iguébia Miliane 
Putre, para atuar como Gestora da Parceria com a entidade 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, 
Termo de Colaboração nº 01/2018, retroagindo os efeitos 
desta a 19 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições 
em contrário.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 127/2021

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atri-
buições que a legislação lhe confere e considerando as 
disposições da Lei Federal 13.019, de 31-07-2014, alterada 
pela Lei Federal 13.204, de 14-12-2015, regulamentada 
pelo Decreto Municipal nº 17.708/17, e suas alterações, que 
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a adminis-
tração pública e as organizações da sociedade civil, nomeia 
Iguébia Miliane Putre, para atuar como Gestora da Parceria 
com a entidade Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhado-
res - IRCT, Termo de Colaboração nº 22/2019, retroagindo 
os efeitos desta a 19 de janeiro de 2021, revogando-se as 
disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 128/2021

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atri-
buições que a legislação lhe confere e considerando as 
disposições da Lei Federal 13.019, de 31-07-2014, alterada 
pela Lei Federal 13.204, de 14-12-2015, regulamentada 
pelo Decreto Municipal nº 17.708/17, e suas alterações, que 
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a adminis-
tração pública e as organizações da sociedade civil, nomeia 
Iguébia Miliane Putre, para atuar como Gestora da Parceria 
com a entidade Sociedade Amigos do Bairro Estoril – Escola 
de Educação Infantil Maria Marcolina da Costa Faria, Termo 
de Colaboração nº 05/2019, retroagindo os efeitos desta 
a 19 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em 
contrário.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 129/2021

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atri-
buições que a legislação lhe confere e considerando as 
disposições da Lei Federal 13.019, de 31-07-2014, alterada 
pela Lei Federal 13.204, de 14-12-2015, regulamentada 
pelo Decreto Municipal nº 17.708/17, e suas alterações, que 
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a adminis-
tração pública e as organizações da sociedade civil, nomeia 
Flávio Rodrigo Silva, para atuar como Gestor da Parceria 
com a entidade Associação das Damas de Caridade, Termo 
de Colaboração nº 15/2019, retroagindo os efeitos desta 
a 19 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em 
contrário.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 130/2021

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atribui-
ções que a legislação lhe confere e considerando as disposi-
ções da Lei Federal 13.019, de 31-07-2014, alterada pela Lei 
Federal 13.204, de 14-12-2015, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 17.708/17, e suas alterações, que estabelece o 
regime jurídico das parcerias entre a administração pública 
e as organizações da sociedade civil, nomeia Flávio Rodrigo 
Silva, para atuar como Gestor da Parceria com a entidade 
Associação das Damas de Caridade –  Escola de Educa-
ção Infantil Noêmia Borin Raduan, Termo de Colaboração 
nº 06/2019, retroagindo os efeitos desta a 19 de janeiro de 
2021, revogando-se as disposições em contrário.

São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 131/2021

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atribui-
ções que a legislação lhe confere e considerando as disposi-
ções da Lei Federal 13.019, de 31-07-2014, alterada pela Lei 
Federal 13.204, de 14-12-2015, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 17.708/17, e suas alterações, que estabelece o 
regime jurídico das parcerias entre a administração pública 
e as organizações da sociedade civil, nomeia Flávio Rodrigo 
Silva para atuar como Gestor da Parceria com a entidade 
Casa de Eurípedes, Termo de Colaboração nº 14/2019, 
retroagindo os efeitos desta a 19 de janeiro de 2021, revo-
gando-se as disposições em contrário.

São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 132/2021

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atribui-
ções que a legislação lhe confere e considerando as disposi-
ções da Lei Federal 13.019, de 31-07-2014, alterada pela Lei 
Federal 13.204, de 14-12-2015, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 17.708/17, e suas alterações, que estabelece o 
regime jurídico das parcerias entre a administração pública e 
as organizações da sociedade civil, nomeia Silvana Apareci-
da Domingos Corrêa, para atuar como Gestora da Parceria 
com a entidade Associação Lar de Menores – ALARME, 
Termo de Colaboração nº 02/2018, retroagindo os efeitos 
desta a 19 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições 
em contrário.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 133/2021

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atri-
buições que a legislação lhe confere e considerando as 
disposições da Lei Federal 13.019, de 31-07-2014, alterada 
pela Lei Federal 13.204, de 14-12-2015, regulamentada pelo 
Decreto Municipal nº 17.708/17, e suas alterações, que esta-
belece o regime jurídico das parcerias entre a administração 
pública e as organizações da sociedade civil, nomeia Silva-
na Aparecida Domingos Corrêa, para atuar como Gestora da 
Parceria com a entidade Centro Social Parque Estoril –  Es-
cola de Educação Infantil Irmã Julieta, Termo de Colabora-
ção nº 24/2018, retroagindo os efeitos desta a 19 de janeiro 
de 2021, revogando-se as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 134/2021

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atri-
buições que a legislação lhe confere e considerando as 
disposições da Lei Federal 13.019, de 31-07-2014, alterada 
pela Lei Federal 13.204, de 14-12-2015, regulamentada 
pelo Decreto Municipal nº 17.708/17, e suas alterações, que 
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a adminis-
tração pública e as organizações da sociedade civil, nomeia 
Carlos José Martins, para atuar como Gestor da Parceria 
com a entidade Associação Paraíso – Unidade Eldorado, 
Termo de Colaboração nº 04/2018, retroagindo os efeitos 
desta a 19 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições 
em contrário.

São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 135/2021

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atribui-
ções que a legislação lhe confere e considerando as disposi-
ções da Lei Federal 13.019, de 31-07-2014, alterada pela Lei 
Federal 13.204, de 14-12-2015, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 17.708/17, e suas alterações, que estabelece o 
regime jurídico das parcerias entre a administração pública e 
as organizações da sociedade civil, nomeia Roberta Cala-
fatti Delazari Lamana, para atuar como Gestora da Parceria 
com a entidade Centro Comunitário Grande Família Cristo 
Rei – Escola de Educação Infantil Irmã Izaltina Maria, Termo 
de Colaboração nº 29/2018, retroagindo os efeitos desta a 
retroagindo os efeitos desta a 19 de janeiro de 2021, revo-
gando-se as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 136/2021

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atribui-
ções que a legislação lhe confere e considerando as dispo-
sições da Lei Federal 13.019, de 31-07-2014, alterada pela 
Lei Federal 13.204, de 14-12-2015, regulamentada pelo De-
creto Municipal nº 17.708/17, e suas alterações, que esta-
belece o regime jurídico das parcerias entre a administração 
pública e as organizações da sociedade civil, nomeia Flávio 
Rodrigo Silva, para atuar como Gestor da Parceria com a 
entidade Centro Comunitário Grande Família Cristo Rei 
– Escola de Educação Infantil Márcia Affi ni Bagdasaryan, 
Termo de Colaboração nº 03/2019, retroagindo os efeitos 
desta a 19 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições 
em contrário.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PORTARIA SME N° 138/2021

 A Secretária Municipal de Educação Fabiana Zaquetta de 
Azevedo, no uso de suas atribuições que a legislação lhe 
confere, considerando a análise feita pelo Supervisor de 
Ensino, expede a presente Portaria: 
Artigo 1º - Fica homologado o adendo do Regimento Escolar 
2020 da unidade abaixo relacionada: 
• EM Clóvis Sanfelice
 Artigo 2º - A Secretaria Municipal da Educação verifi cará o 
fi el cumprimento das normas contidas no Regimento, objeto 
desta Portaria.
 Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
São José do Rio Preto, 4 de janeiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
07/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 40.188.293/0001-05
Razão Social: BENKO BIM RP ADMINISTRADORA DE SER-
VIÇOS LTDA
CNPJ: 40.417.508/0001-04
Razão Social: CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA - CONFEC-
ÇÕES
CNPJ: 40.486.602/0001-15
Razão Social: KALIAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E 
BEBIDAS LTDA
CNPJ: 40.568.963/0001-00
Razão Social: POTENCIA E-COMMERCE & SERVIÇOS 
LTDA
CNPJ: 40.550.498/0001-80
Razão Social: RIBEIRO E CURY LTDA
CNPJ: 40.605.168/0001-45
Razão Social: SERV FESTAS RUEDA LTDA
CNPJ: 40.274.125/0001-24
Razão Social: LOJA AMORE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO LTDA
CNPJ: 40.617.569/0001-15
Razão Social: DIVARETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA
CNPJ: 40.602.605/0001-77
Razão Social: CLAUDIA PATROCINIO BRAGA EVANGELIS-
TA
Conforme processamento realizado, em 08 de Fevereiro de 
2021, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 08 de Fevereiro de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves
Auditor-Fiscal Tributário Municipal
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Espólio de Dirce Silva Da Cruz -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de IPTU Revis Adm. (div 029), 
vencimento em 21/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Eduardo Magalhães)”, na data 02/02/2021.
São José do Rio Preto, 8 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Espólio de Maria Ines Moraes -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de IPTU Revis Adm. (div 029), 
vencimento em 21/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não existe o 
número”, na data 03/02/2021.

São José do Rio Preto, 8 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Espólio de Valdemar de Oliveira -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de IPTU Revis Adm. (div 029), 
vencimento em 21/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(imóvel desabitado)”, na data 02/02/2021.
São José do Rio Preto, 8 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- I S de Oliveira Estacionamento ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa do Comércio (div 
031), vencimento em 04/05/2017.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se”, 
na data 03/02/2021.
São José do Rio Preto, 8 e fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Antonio Carlos Scrignoli -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Multa sobre Propriedade 
Urbana (div 17), vencimento em 09/01/2019.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Vania Silva)”, na data 03/02/2021.
São José do Rio Preto, 8 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5881/2021

        Fica notifi cado, Manfi lhos Participações Ltda, proprie-
tário do imóvel sito à Avenida José Munia, nº 6905, Quadra 
32, Lote 01-02-03-21, Jardim das Vivendas, que em virtude 
de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 005881, 
datada em 25/01/2021, assinada pelo agente fi scal de pos-
turas Rodrigo André Morsillo, tratando de construção sem 
alvará (acréscimo em alvenaria) em desacordo com a Lei de 
Zoneamento e Código de Obras e Edifi cações em vigor e/
ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 
nº 13.709/2021 e 649/2021, sendo que foi devolvido  pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 88346802  5  BR  
acusando "devolução posterior”.   
        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, 08 de fevereiro de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5872/2020

        Ficam notifi cados, José Aparecido de Souza e Maria 
Cristina Antunes Rodrigues, proprietário e compromissária 
do imóvel sito à Rua Catanduva, nº 848, Quadra 08, Lote 11, 
Jardim Canaã, que em virtude de ter sido enviado a Notifi ca-
ção de Embargo nº 005872, datada em 28/12/2020, assi-
nada pelo agente fi scal de posturas Rodrigo André Morsillo, 
tratando de construção por falta de alvará de construção em 
desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto 
aprovado (acréscimo nos fundos em fase de coberturas), 
em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 
8.680/02, 8.712/02 e 10.537/09, sendo que foi devolvido  
pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 88346794 3  
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, 08 de fevereiro de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
09 de fevereiro de 2021

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL-SP 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 05/2021

FICA NOTIFICADO O SR JEFFERSON DE FREITAS OLI-
VEIRA, PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 
JÚLIO GONÇALVES CORREA, QUADRA “C”, LOTE 27 – MAIS 
PARQUE – CEDRAL/SP, A PROCEDER COM A LIMPEZA DO 
MESMO NO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS A CONTAR DA DATA 
DESTA PUBLICAÇÃO.
CEDRAL, 08 DE FEVEREIRO DE 2021.
KAUE FARAGUTI MUCIO – AGENTE FISCAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE  LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
017/2021; Ata de Registro de Preço nº 016/2021 e objeto do Processo nº 022/2021. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: Aquisição de medicamentos para 
o Departamento de Saúde Municipal. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 25 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 08/fevereiro/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, 
sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000. DATA: 08/fevereiro/2021. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE  LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
018/2021; Ata de Registro de Preço nº 017/2021 e objeto do Processo nº 023/2021. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: Aquisição de carne e derivados 
para Rede Municipal de Ensino, Administração e Residência Terapêutica do Município de Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 26 
de fevereiro de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 08/fevereiro/2021, das 08:30 horas às 15:30 
horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000. 
DATA: 08/fevereiro/2021. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, CONSIDERANDO A NECESSI-
DADE DE RETIFICAÇAO DO EDITAL DO PREGAO PRESEN-
CIAL 07/2021, QUE ACONTECERIA NO DIA 18 DE FEVEREI-
RO DESTE ANO, DESIGNA NOVA DATA PARA REALIZAÇAO 
DO REFERIDO PREGAO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 
DE FEVEREIRO DE 2021, SENDO  DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, PARA AQUISIÇAO ALIMENTOS A SER UTILIZADO 
NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MIRASSOLAN-
DIA, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO RE-
TIFICADO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, 
www.mirassolandia.sp.gov.br - CELIA APARECIDA FIAMENGHI 
DOS SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSO-
LANDIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE AS 
13:00 DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 NA SEDE DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA 
RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA REALIZADO O 
PROCESSO LICITATORIO 08/2021 NA MODALIDADE PRE-
GAO PRESENCIAL 07/2021, DO TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS A SER UTILIZADO 
NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MIRASSOLAN-
DIA, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO 
DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, www.
mirassolandia.sp.gov.br - CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS 
SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 
05 DE FEVEREIRO DE 2021.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, CONSIDERANDO A NECESSI-
DADE DE RETIFICAÇAO DO EDITAL DO PREGAO PRESEN-
CIAL 04/2021, QUE ACONTECERIA NO DIA 05 DE FEVEREI-
RO DESTE ANO, DESIGNA NOVA DATA PARA REALIZAÇAO 
DO REFERIDO PREGAO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 
DE FEVEREIRO DE 2021, SENDO  DO TIPO MENOR PRE-
ÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇAO PNEUS A SER USADO NA 
FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, 
CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO RETI-
FICADO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, 
www.mirassolandia.sp.gov.br - CELIA APARECIDA FIAMENGHI 
DOS SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSO-
LANDIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, CONSIDERANDO A NECESSI-
DADE DE RETIFICAÇAO DO EDITAL DO PREGAO PRESEN-
CIAL 06/2021, QUE ACONTECERIA NO DIA 12 DE FEVEREI-
RO DESTE ANO, DESIGNA NOVA DATA PARA REALIZAÇAO 
DO REFERIDO PREGAO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 
DE FEVEREIRO DE 2021, SENDO  DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, PARA AQUISIÇAO ALIMENTOS A SER UTILIZADO 
PELO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, 
CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO RETI-
FICADO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, 
www.mirassolandia.sp.gov.br - CELIA APARECIDA FIAMENGHI 
DOS SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSO-
LANDIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

Editais de
CONVOCAÇÃO

SOCIEDADE  DOS  AMIGOS  PROTETORES  DAS 
CRIANÇAS  DO  SOLO  SAGRADO 
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4237 de 28.03.1988 

Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira, 2195 - CEP-15047-000 - São José do Rio Preto – SP 
CNPJ 63.891.329/0001-00 

 

 
CONVOCAÇÃO 

 
Convocamos os Sócios da Sociedade dos Amigos Protetores das Crianças do Solo 

Sagrado, de acordo com o Capítulo III dos Estatutos Sociais, a comparecerem à Assembléia 
Geral Ordinária a ser realizada no dia 15 de fevereiro de 2021, às 20:00 h, em primeira chamada, 
e/ou em segunda chamada no dia 17 de fevereiro, às 20:00 h, na Sede desta Sociedade, situada à 
Avenida Alfredo Theodoro de Oliveira, n. 2195, Solo Sagrado, nesta, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 
 

1- Prestação de Contas; 
2- Eleição e posse de nova Diretoria; 
3- Assuntos Gerais. 

 
São José do Rio Preto, 09 de fevereiro de 2021 
 
A Diretoria. 
 
 
 
 

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

                         O SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO, sediado nesta cidade na Rua Dr. Oscar de 
Barros Serra Dória, nº. 5663 pelo presente Edital, convoca seus 
associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, 
no próximo dia 18 de fevereiro de 2021, em sua sede social, das 
08:00 horas às 17 horas, em primeira convocação. Sendo que 
as chapas concorrentes deverão ser apresentadas até setenta 
e duas (72) horas antes da eleição. Não havendo número legal 
fi ca desde já convocada nova Assembleia para trinta minutos 
após esse horário 17:30h , para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:
a) Eleição e posse da nova Diretoria Executiva;
b) Outros assuntos de interesse do Sindicato.
São José do Rio Preto, 08 fevereiro de 2021.

RODOBENS S.A.
CNPJ nº 59.981.829/0001-65 - NIRE 35.300.005.007

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021
Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 11 (onze horas), na sede social da 
RODOBENS S.A., sita na Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15.013-000, reuniram-se 
os acionistas representando a totalidade do capital social, dispensando-se a convocação por editais, conforme artigo 
124, § 4º da Lei 6.404/76. A acionista Maria Ignez Escobar Verdi é, neste ato, representada por sua procuradora 
Alessandra Escobar Verdi Kleinert; a acionista Anira Isabel Finimundi Verdi é, neste ato, representada por seu procurador 
Waldemar Verdi Junior; e a acionista Rosy Lavinia Roquette Verdi é, neste ato, representada por seu procurador Vitor 
Cesar Bonvino. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Waldemar Verdi Junior, que convidou a mim, Flavio Lopes 
Ferraz, para secretariá-lo. Constituída a mesa dirigente dos trabalhos, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e 
informou que a mesma tem por fi nalidade a seguinte ordem do dia: (1) a abertura de capital da Companhia e a 
submissão do pedido de registro de companhia aberta, na categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”); 
(2) a autorização para realização, e a consequente submissão do pedido de registro na CVM, de oferta pública de 
distribuição primária e/ou secundária de certifi cados de depósito de ações, representativos, cada um, de ações ordinárias 
e de ações preferenciais de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Units”) na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de 
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 
alterada (“Instrução CVM 400”), incluindo esforços de colocação no exterior com base na Regra 144A do Securities Act 
de 1933 dos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission 
(“SEC” e “Oferta”, respectivamente); (3) a submissão do pedido de registro de emissor da Companhia na B3 S.A. – 
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e a adesão da Companhia ao segmento de listagem especial da B3 designado Nível 2 (“Nível 
2”); e (4) a autorização aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para tomarem todas 
as providências e praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima e a ratifi cação dos 
atos já realizados. Discutida a matéria, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o 
que segue: (1) a abertura de capital da Companhia e a consequente submissão de pedido de registro de companhia 
aberta, na categoria “A”, perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 480; (2) (a) a realização da Oferta, no Brasil, em 
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, e que será coordenada pelas 
instituições fi nanceiras contratadas para atuar na Oferta (“Coordenadores da Oferta”). Simultaneamente, serão também 
realizados esforços de colocação das Units no exterior por determinadas instituições fi nanceiras (em conjunto, “Agentes 
de Colocação Internacional”), em conformidade com o disposto na Rule 144A do Securites Act of 1933 e no Regulation 
S, ambos editados pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, sem a necessidade, portanto, da 
solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Units em agência ou órgão regulador do mercado de 
capitais de outro país, inclusive perante a SEC; (b) nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a 
quantidade de Units inicialmente ofertada, sem considerar as Units Suplementares (conforme abaixo defi nido), poderá 
ser acrescida em até 20% do total de Units inicialmente ofertadas (excluídas as Units Suplementares), nas mesmas 
condições e no mesmo preço das Units inicialmente ofertadas, com a fi nalidade exclusiva de atender a um eventual 
excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta (“Unis Adicionais”). Adicionalmente, nos termos 
do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Units inicialmente ofertada, sem considerar as Units Adicionais, 
poderá ser acrescida em até 15% do total de Units inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço das 
Units inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de 
preço das Units no âmbito da Oferta (“Units Suplementares”); (c) A proporção de ações ordinárias e ações preferenciais 
por Unit e a quantidade de Units a ser emitida/alienada na Oferta serão defi nidas posteriormente e o preço por unit será 
fi xado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) e 
terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) 
coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. Nos termos do artigo 172, inciso I, 
da Lei das Sociedades por Ações, não será observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia no aumento 
de capital decorrente da Oferta. As demais características da Oferta constarão dos prospectos a serem arquivados na 
CVM, bem como no Contrato de Distribuição e demais documentos e anúncios da Oferta aplicáveis; (3) a submissão do 
pedido de registro da Companhia junto à B3 e adesão ao Nível 2, bem como a celebração com a B3 do Contrato de 
Participação do Nível 2, autorizando a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias junto a B3 
para a formalização da adesão e listagem da Companhia no Nível 2 e a admissão de valores mobiliários de sua emissão 
à negociação. Será oportunamente aprovado pelos acionistas da Companhia, mas antes do primeiro protocolo na CVM, 
(i) a reforma integral e consolidação do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), de forma a, dentre outros, 
adequá-lo às exigências legais e regulamentares de companhia aberta e ao regulamento do Nível 2; e (b) a eleição dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo os membros independentes; e (4) a autorização aos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para tomarem todas as providências e praticarem 
todos os atos necessários implementação das deliberações acima e a ratifi cação dos atos já realizados e, para tanto, os 
Diretores da Companhia fi cam investidos de plenos poderes para tomar e praticar todos e quaisquer atos necessários 
ou convenientes à consecução da Oferta, em especial, de poderes de representação da Companhia junto à CVM, ao 
Banco Central do Brasil, à B3 e à ANBIMA, podendo praticar todos e quaisquer atos perante essas e outras entidades 
e/ou negociar e fi rmar quaisquer contratos, comunicações, notifi cações, certifi cados, documentos ou instrumentos 
que sejam relacionados à Oferta e reputados necessários ou convenientes para a realização da mesma. Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata em vias física e eletrônica, sendo a via 
física, depois de lida e aprovada, assinada pelos acionistas presentes em livro de próprio, e a via eletrônica, para fi ns 
de registro e arquivamento na Junta Comercial, assinada por certifi cado digital emitido por entidade credenciada pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP, nos termos do artigo 36, I da Instrução Normativa nº 81/2020 do 
Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), pelo Sr. Waldemar Verdi Junior, na qualidade de Presidente 
de Mesa, e pelo Sr. Flavio Lopes Ferraz, na qualidade de Secretário da Mesa, ambos certifi cando que a mesma é cópia 
fi el da ata transcrita em livro próprio. São José do Rio Preto, SP, 03 de fevereiro de 2021. Mesa: Waldemar Verdi Junior 
– Presidente; e Flavio Lopes Ferraz – Secretário. Acionistas presentes: (i) Rodobens Corporativa S.A., por Marcio Anisio 
Haddad e Dorival Dutra da Silva; (ii) Waldemar Verdi Junior; (iii) Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira; (iv) Alessandra 
Escobar Verdi Kleinert; (v) Maria Ignez Escobar Verdi, p.p. Alessandra Escobar Verdi Kleinert; (vi) Beny Maria Verdi 
Haddad; (vii) Rosy Lavinia Roquette Verdi; (viii) Marcio Anisio Haddad; e (ix) Anira Isabel Finimundi Verdi, p.p. 
Waldemar Verdi Junior.  Waldemar Verdi Junior - Presidente, Flavio Lopes Ferraz - Secretário

Robertelia Administração de Imóveis S.A.
CNPJ Nº 31.749.579/0001-13  - NIRE 3530052292-3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, em 04.01.2021
Data, Horário e Local: 04.01.2021, às 15 hs, na sede social da empresa sito à Rua Luís Antônio da Silveira, 
1201, sala 04, Boa Vista, CEP 15.025-020, São José do Rio Preto-SP. Quorum: Totalidade dos acionistas. Mesa: 
Roberto Tebar – Presidente; Elia Garcia Tebar - Secretária. Edital de Convocação: Dispensada a publicação 
de edital, conforme faculta o § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Ordem do Dia: Reeleição dos membros da 
diretoria para o próximo mandato. Deliberações: Os membros de acionistas aprovaram, por unanimidade, sem 
restrições ou ressalvas, a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, pelo prazo de mandato de 
(03) três anos, à vencer em 03/01/2024, a saber: para o cargo de Diretor Geral a Sra. Sandra Regina 
Tebar, brasileira, administradora, divorciada, (RG 13.693.635/SSP-SP e CPF 181.558.468-81), residente em São 
José do Rio Preto - SP, à Rua Rubião Junior, 2714, apartamento 83, Bairro Centro, CEP 15.010-090, e para o 
cargo de Diretor Adjunto a Sra. Silvana Tebar, brasileira, empresária, divorciada, (RG 12.712.279/SSP-SP e 
CPF 258.929.178-78), residente em São José do Rio Preto - SP, à Rua Reverendo Vidal, 50, Bairro Jardim Alto Rio 
Preto, CEP 15.020-220. Os diretores ora eleitos serão revestidos em seus respectivos cargos mediante assinatura 
do respectivo termo de posse, declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os 
impeçam de exercer atividades mercantis, não estando impedidos, por lei especial, ou condenados por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou propriedade, ou a pena criminal que lhes vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 
Encerramento e Lavratura: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi 
lida, aprovada e assinada pelos acionistas: Roberto Tebar e Elia Garcia Tebar. Confere com o original lavrado em 
livro próprio. São José do Rio Preto-SP, 04.01.2021. Mesa: Roberto Tebar - Presidente, Elia Garcia Tebar - 
Secretária. Acionistas: Roberto Tebar, Elia Garcia Tebar. Diretores Reeleitos: Sandra Regina Tebar, 
Silvana Tebar. JUCESP 40.238/21-0 em 27.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

GEOVANE DA SILVA NASCIMENTO e ARLANZA JANAÍNA DOS SANTOS FRANCO. Ele, 
brasileiro, natural de Guanambi, Estado da Bahia, nascido aos oito (08) de abril de um mil novecentos e noventa 
(1990), com trinta (30) anos de idade, contador, solteiro, filho de JOSÉ NASCIMENTO SILVA e de dona MARIA 
DAS GRAÇAS DA SILVA NASCIMENTO. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, nascida aos  dezenove (19) de abril de um mil novecentos e noventa e três (1993), com vinte  e sete (27) 
anos de idade, contadora, solteira, filha de MARCO ANTONIO FRANCO e de dona CLEIDE DE FÁTIMA DOS 
SANTOS.

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

São José do Rio Preto - SP, seis (06) de fevereiro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


