
Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira

24 de março de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3ª CHAMADA

 A Comissão Gestora do processo de renovação e 
substituição de membros do Conselho Municipal de Educa-
ção, Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho de Alimen-
tação Escolar e Conselho Municipal do Programa Bolsa 
Escola (Portaria SME nº 272/2020), em atendimento à Lei 
Federal nº14.113, de 25 de dezembro de 2020, instituição 
de novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Contro-
le Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Edu-
cação – Conselho FUNDEB para a gestão 2021-2022 (§ 2º 
do artigo 42 “No caso dos conselhos municipais, o primeiro 
mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezem-
bro de 2022”), solicita às representações indicadas abaixo 
que encaminhem os nomes dos interessados em integrar 
este Colegiado, tendo como base o inciso IV do artigo 34 da 
referida lei.
          Para completar o novo Conselho Municipal do FUN-
DEB, precisamos:
  1 (um) representante dos diretores das escolas básicas 
públicas municipais;
4 (dois) representantes dos estudantes da educação básica 
pública;
4 (dois) representantes de organizações da sociedade civil.
Os membros do conselho, observados os impedimentos 
abaixo dispostos, serão indicados até 20 (vinte) dias antes 
do término do mandato dos conselheiros anteriores, seguin-
do os trâmites previstos no artigo 34 da Lei nº 14.113/2020, 
da seguinte forma:
I - nos casos das representações dos órgãos municipais e 
das entidades de classes organizadas, pelos seus dirigen-
tes;
II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alu-
nos e estudantes, em processo eletivo organizado para esse 
fi m, pelos respectivos pares;
III - nos casos de representantes de professores e servido-
res, pelas entidades sindicais da respectiva categoria;
IV - nos casos de organizações da sociedade civil, em 
processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a 
participação de entidades que fi gurem como benefi ciárias de 
recursos fi scalizados pelo conselho ou como contratadas da 
Administração da localidade a título oneroso.
Os conselheiros de que trata este artigo, deverão guardar 
vínculo formal com os segmentos que representam, devendo 
esta condição constituir-se com pré-requisito à participação 
no processo eletivo dos membros.
As organizações da sociedade civil a que se refere este 
artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fi ns lucrati-
vos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do 
respectivo conselho;
III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 
(um) ano contado da data de publicação do edital;
IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao 
controle social dos gastos públicos;
V - não fi guram como benefi ciárias de recursos fi scalizados 
pelo conselho ou como contratadas da Administração da 
localidade a título oneroso.
São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o 
caput deste artigo:
I - titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de 
Secretário Municipal, bem como seus cônjuges e parentes 
consanguíneos ou afi ns, até o terceiro grau;
II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de as-
sessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à 
administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, 
bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afi ns, até o 
terceiro grau, desses profi ssionais;
III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:
a)  exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação 
e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder 
Executivo gestor dos recursos; ou
b)  prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes 
Executivos em que atuam os respectivos conselhos.
 O Conselho Municipal de Acompanhamento e Con-
trole Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 
Educação – Conselho FUNDEB tem como atribuições, con-
forme artigo 33 da Lei Federal nº14.113, de 25 de dezembro 
de 2020:

“Art. 33.  O acompanhamento e o controle social sobre a 
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos 
Fundos serão exercidos, perante os respectivos governos, 
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por conselhos instituídos especifi camente para 
esse fi m.
§ 1º Os conselhos de âmbito estadual, distrital e municipal 
poderão, sempre que julgarem conveniente:
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de 
controle interno e externo manifestação formal acerca dos 
registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do 
Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio 
da internet;
II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o 
Secretário de Educação competente ou servidor equivalente 
para prestar esclarecimentos acerca do fl uxo de recursos e 
da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade 
convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias;
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os 
quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta 
ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
a)  licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e 
de serviços custeados com recursos do Fundo;
b)  folhas de pagamento dos profi ssionais da educação, as 
quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na 
educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou 
tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;
c)  convênios com as instituições a que se refere o art. 7º 
desta Lei;
d)  outras informações necessárias ao desempenho de suas 
funções;
IV - realizar visitas para verifi car, in loco, entre outras ques-
tões pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados 
nas instituições escolares com recursos do Fundo;
b)  a adequação do serviço de transporte escolar;
c)  a utilização em benefício do sistema de ensino de bens 
adquiridos com recursos do Fundo para esse fi m.
§ 2º  Aos conselhos incumbe, ainda:
I - elaborar parecer das prestações de contas a que se refere 
o parágrafo único do art. 31 desta Lei;
II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da 
proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respecti-
vas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de 
concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encami-
nhamento dos dados estatísticos e fi nanceiros que alicerçam 
a operacionalização dos Fundos;
III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transfe-
ridos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Siste-
mas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e 
Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestações de 
contas referentes a esses programas, com a formulação de 
pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos 
e o encaminhamento deles ao FNDE.
§ 3º  Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação 
ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e 
serão renovados periodicamente ao fi nal de cada mandato 
dos seus membros.
§ 4º  Os conselhos não contarão com estrutura administra-
tiva própria, e incumbirá à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios garantir infraestrutura e condições 
materiais adequadas à execução plena das competências 
dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os 
dados cadastrais relativos à criação e à composição dos 
respectivos conselhos.” 
 Período das inscrições: de 25 a 29/03/2021.
 Local para encaminhamento: Setor de Protocolo da 
Secretaria Municipal da Educação.
São José do Rio Preto, 24 de março de 2021.
Maria das Graça do Carmo Bertasso
Presidente da Comissão

                                                                                        
                                                                                                                                                             
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - CNPJ nº 
46.588.950/0001-80 

CANCELAMENTO DO CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: PROJETO DE INCENTIVO A COOPERATIVISMO - PIC 
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ DA SILVA SÉ, Nº 205 – CASA 56 – PARQUE DA 
LIBERDADE III – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 
 CNPJ.: 27.397.973/0001-62                                                                                                    
Nº DO REGISTRO: 91 
Certificamos que o  Projeto de Incentivo ao Cooperativismo - PIC (com registro no CMDCA, 
conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e Resolução nº 394/2016),em Reunião Ordinária de 09 de março 
de 2021 teve deferido o cancelamento de Registro  junto ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.  
                                                        São José do Rio Preto, 22 de Março de 2021 

Fernanda Paula Magossi Arado                                                  Iara Tocico Ito 
                                            Presidente - CMDCA                                                     1º 
Secretário - CMDCA 
                                                  
 

                                                                                         Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - CNPJ nº 
46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: ASSOCIAÇÃO ANJO DA GUARDA 
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO MUNIA, 1086 -  JARDIM NAZARETH – SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 09/03/2021                                                                     DATA DE 
VALIDADE: 09/09/2021 
 CNPJ.: 00.734.532/0001-52                                                                                                    
Nº DO REGISTRO: 83 
Certifico que Associação Anjo da Guarda está Registrada no CMDCA, conforme publicação 
no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e Resolução nº 394/2016 - CMDCA. 
                                                        São José do Rio Preto, 22 de Março de 2021.                           
                                   Fernanda Paula Magossi Arado                                                  Iara 
Tocico Ito 
                                            Presidente - CMDCA                                                     1º 
Secretário - CMDCA 
                                                  
 

 

 

 

 

Resolução CMDCA nº 481/2021. 
22 de Março de 2021 

Revoga Resolução 478/2021 
CMDCA e Convoca para 
posse os conselheiros 
suplentes para substituição 
nos períodos de férias dos 
conselheiros tutelares, 
conforme estabelecido na Lei 
Municipal nº 8828/02, 
Resolução CMDCA nº 462/19 
e Edital de Seleção dos 
Conselhos Tutelares 
divulgado em 02/10/19 no 
Diário Oficial do Município. 

   O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei n.º 
4.956, de 15 de maio de 1992 com as alterações introduzidas pela Lei 
Municipal nº 8.401 de 04 de julho de 2001, Lei Municipal nº 9.274 de 17 
de novembro de 2006, Decreto Municipal nº 7.199 de 18 de julho 1993 e 
Regimento Interno CMDCA. 
  REVOGA a Resolução nº 478/2021 do CMDCA, publicada em 
Diário Oficial do Município em 22 de Janeiro de 2021. 
  CONVOCA, por meio desta, a posse os conselheiros suplentes 
para substituição nos períodos de férias dos conselheiros tutelares, 
conforme estabelecido na Lei Municipal nº 8.828/02, Resolução CMDCA 
nº 462/19 e Edital de Seleção dos Conselhos Tutelares divulgado em 
02/10/19 no Diário Oficial do Município.  
  Art. 1º - Ficam convocados o suplente Lucimara Soares Dos 
Santos Franca para o Conselho Tutelar Sul e o suplente Sirlane De 
Souza Santana para o Conselho Tutelar Norte para substituição no 
exercício do ano de 2021 nos períodos de férias dos Conselheiros 
Tutelares: 
 

CONSELHO TUTELAR SUL 
Suplente - Lucimara Soares Dos Santos Franca 

CONSELHEIRO INÍCIO TÉRMINO 
Elisangela Patrícia da Silva Falanque 11/01/2021 09/02/2021 
Wilson Tadeu Corrêa 17/02/2021 18/03/2021 
Lorraine Caroline Santos 05/10/2021 03/11/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Coringa Comércio de Peças Novas Usadas e Sucata  LTda 
-
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Auto de Infração (div 379) 
vencimento 18/02/2021.
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 08/03/2021.
São José do Rio Preto, 23 de março de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa
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Lívia Maria de Brito Ferreira 31/08/2021 29/09/2021 
Kellen Lara Borim Antônio 04/11/2021 03/12/2021 

 
CONSELHO TUTELAR NORTE 

Suplente - Sirlane De Souza Santana 
CONSELHEIRO INÍCIO TÉRMINO 

Bruna Lopes dos Santos 
Lemos 

08/11/2021 07/12/2021 

Dayani Aparecida Escroque 11/01/2021  09/02/2021 
Karina Andrezza Trotti Ribeiro 01/03/2021 30/03/2021 
Priscila Bernardes Aires 
Pedrosa 

16/08/2021 14/09/2021 

Josimar Peres Sales 01/04/2021 30/04/2021 
   
  Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de 22 
de Março de 2021. 

São José do Rio Preto, 22 de Março de 2021. 
FERNANDA PAULA MAGOSSI ARADO 

PRESIDENTE – CMDCA  
IARA TOCICO ITO 

1º SECRETÁRIO - CMDCA
 
 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
EMPENHOS 13001/20 E 13002/20
Notifi co DERRADEIRAMENTE o representante legal da 
contratada, para substituir, de acordo com as amostras apre-
sentadas e aprovadas na fi cha de avaliação técnica referente 
ao processo em epígrafe, no prazo de 03 dias úteis, imprete-
rivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS 
HOSPIT EIRELI ME
EMPENHOS 4805/21, 4814/21 E 4806/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará 
na aplicação das penalidades administrativas. Fica conce-
dido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames consti-
tucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHOS 5848/21 E 5849
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar no 
prazo de 24 HORAS, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.
CONTRATO PRE/0435/19
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.4. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO REGULARI-
ZADA nesta S. M. Saúde, no prazo de 24 horas, contados 
do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - 
SMS – DADM
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 717/19 – Contrato PRE/0057/20
Contratada: JE Atendimento Hospitalar Domiciliar Eireli Epp
Nos termos do art. 57, II  da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
ATA Nº 0243/21
CONTRATADA: MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados RE-
MUME – Valor Unitário - Item 014 - R$8,380 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
ATA Nº 0244/21
CONTRATADA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME – Valores Unitários - Item 11 - R$3,590; - Item 26 - 
R$12,800 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021
ATA Nº 0245/21
CONTRATADA: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante e afi ns – Valor 
Unitário - Item 02 - R$2.243,75– SMA – Adilson Vedroni – 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
ATA Nº 0246/21
CONTRATADA: INDÚSTRIA DE MOVEIS VV LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de tintas e materiais de tintura – 
Valor Unitário - Item 02 - R$9,90; - Item 03 - R$7,99;– Item 
06 - R$41,00; - Item 07 - R$13,95; - Item 08 - R$6,85; - Item 
11 - R$64,78;–  Item 12 - R$10,65; - Item 13 - R$5,99; - Item 
14 - R$6,99; - Item  15- R$3,49; - Item 16 - R$8,78; - Item 17 
- R$13,49; - Item 18 - R$7,20; - Item 19 - R$9,10 – SMSG – 
Ulisses R. Almeida– Prazo de vigência: 12 meses.   

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 428/2020
ATA Nº 0247/21
CONTRATADA: SS CONFECÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de uniforme escolar (camisetas e 
bermudas) – Valor Unitário - Item 01 - R$823.900,00– SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo– Prazo de vigência: 12 
meses.   

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 548/2020
ATA Nº 0248/21
CONTRATADA: LUIZ C G BIANCHI ORTOPEDIA ME
OBJETO: Fornecimento de prótese, órtese e meios auxi-
liares – Valores Unitários - Item 12 - R$23,00; - Item 17 - 
R$1.229,99; - Item 18 - R$919,99; - Item 19 - R$1.599,99; 
- Item 24 - R$1.599,00;- Item 25 - R$183,99; - Item 26 
- R$183,99; - Item 28 - R$779,00; - Item 34 - R$12.200,00; 
- Item 35 - R$13.029,00; - Item 40 - R$1.399,00; - Item 44 - 
R$3.638,00; - Item 45 - R$3.449,00; - Item 46 - R$6.249,99; 
- Item 48 - R$199,00; - Item 49 - R$3.349,00; - Item 50 - 
R$1.449,00; - Item 51 - R$689,99; - Item 52 - R$1.405,00  – 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 33/2020
CONTRATO Nº TOP/0007/21
CONTRATADA: EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGU-
RANÇA CONTRA INCENCIO LTDA EPP
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento 
de materiais e equipamentos a execução dos serviços de 
adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio 
(AVCB) em 40 unidades escolares - SME – Fabiana Zan-
quetta de Azevedo
- Prazo de vigência: 165 dias – Valor Total R$2.372.400,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 522/2020
CONTRATO nº PRE/0031/21
CONTRATADA: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
OBJETO: Aquisição de aparelho de Raio X – SMS –- Prazo 
de vigência: 24 meses. Valor Total: R$322.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021
CONTRATO nº PRE/0032/21
CONTRATADA: GASOMEX – COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA
OBJETO: Contratação de serviço para locação de equipa-
mentos (analisador de gases e PH sanguíneo) NO COM-
BATE AO COVID 19 – SMS – Prazo de vigência: 06 meses. 
Valor Total: R$45.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
ATA Nº 0249/21
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME – Valores Unitários - Item 16 - R$16,310; - Item 29 
- R$0,090 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
ATA Nº 0250/21
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME – Valor Unitário - Item 28 - R$1.322,340 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

EXTRATO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA nº 002/2021
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios de grupos for-
mais da agricultura familiar, detentores de DAP jurídica, por 
meio da modalidade Compra Institucional do Programa de 
Aquisição de Alimentos-PAA para atendimento das deman-
das do Banco Municipal de Alimentos-BMA e o abasteci-
mento de outros equipamentos públicos, com dispensa de 
licitação, de acordo com o disposto no art. 5ª do Decreto 
Presidencial nº 7.775/12, art. 17º da Lei 12.512/11 e art. 3º 
da Resol. nº 50/12 do GGPAA da SESAN.
HOMOLOGO este procedimento por não vislumbrar nenhu-
ma irregularidade ou ilegalidade e pelo fato de não terem 
sido apresentados recursos ou impugnações. ADJUDICO 
este procedimento a favor do vencedor, a saber: 1º CLAS-
SIFICADO: COOPERIOPRETO – Coop. dos Prod. Rurais 
de S. J. do Rio Preto: abobrinha: 19.339kg/R$ 2,99; alface: 
45.809mc/R$3,92; almeirão: 4.602mc/R$ 3,93; batata-doce: 
10.681kg/R$ 3,00; cheiro-verde: 18.683mc/R$ 3,59; cou-
ve: 40.265mc/R$ 3,64; couve-fl or: 5.874kg/R$5,50; limão: 
4.997kg/R$ 3,32; mandioca: 12.119kg/R$ 4,81; pepino: 
14.904kg/R$2,94; repolho: 11.770kg/R$ 2,49. SMAA. A Pe-
dro Pezzuto Jr.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 55/2021 – Processo 
1540/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de lanches. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on 
line com início dia 19/02/2021, sendo adjudicado o item a 
empresa declarada vencedora: EUNICE GARCIA DA SILVA 
ME lote 1. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” 
–Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 19/2021 – Processo 
1177/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 12/02/2021, sendo adjudica-
do os itens as empresas declaradas vencedoras: CARLOS 
EDUARDO PONTES VIALLE item 4; DIMEBRAS COMER-
CIAL HOSPITALAR LTDA itens 1 e 2; PEDRO CARLOS 
MONTAGNANE MARTINI itens 5 e 6. Não houve manifesta-
ção de intenção de recurso. A íntegra da sessão está dispo-
nível no “Portal de Compras” –Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 71/2021 – Processo 
1715/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line dia 23/03/2021. Não foram 
inseridas propostas no sistema para nenhum item. A Pre-

goeira declarou no Pregão Eletrônico nº 71/2021, Processo 
1715/2021 Deserto. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
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° 108/2021, PROCESSO 1977/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de material para sanitário 
e barras de acessibilidade para o Setor de Manutenção 
Predial da Secretaria  Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 07/04/2021, 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 ELETRÔ-
NICO n° 113/2021, PROCESSO 11016/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de material odontológico 
Secretaria  Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 08/04/2021, 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 ELETRÔ-
NICO n° 101/2021, PROCESSO 1925/2021, objetivando 
a aquisição de cortador de grama profi ssional. Secretaria 
Municipal de Serviços Gerais. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 07/04/2021, 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.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
64/2021 – PROCESSO Nº 1645/2021 
Objeto: Aquisição de cortador de grama tripulado profi s-
sional. Secretaria Municipal de Esportes. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 25/03/2021 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Pregoeira.

 

 

 
 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto 

 
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2019 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio 
Preto – RIOPRETOPREV. 

Proc. 
Administrativo: 18/2018. 

Processo 
Licitatório: 03/2018. 

Modalidade: Pregão Presencial nº 02/2018. 

Objeto: 

Contratação de empresa para prestação de 
Serviços Terceirizados de Limpeza, relacionados 
no Anexo I e nos exatos termos do Contrato e do 
Anexo II do Edital (Termo de Referência), com a 
prorrogação dos serviços de limpeza (c/ reajuste) e 
a supressão do item relacionado aos serviços de 
Condução de Veículos Automotores. 

Contratada: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO 
EM GERAL LTDA. 

Documento 
(CNPJ): 68.000.199/0001-91. 

Valor Anual 
Estimado: 

R$ 40.797,01 (quarenta mil, setecentos e noventa e 
sete reais e um centavo). 

Vigência: 12 meses, de 25/03/2021 até 24/03/2022. 
Data de 
Assinatura: 23/03/2021. 

 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 28/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
42/2020
Objeto: Registro de preços para fornecimento de 120.000 
kg (cento e vinte mil quilogramas) de Cloro Liquefeito (CAS 
7782-50-5) acondicionado em cilindros com capacidade de 
900 kg (novecentos quilogramas) para uso na desinfecção 
do efl uente fi nal (esgoto tratado) da ETE Rio Preto e serviços 
de inspeção e manutenção do sistema adutor de cloro lique-
feito (manifold) e dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de proprie-
dade do SeMAE de São José do Rio Preto/SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2020 
Contratada: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S. A.
Ordem de Fornecimento nº 37/2021 recebida em 22.03.2021. 
Valor de R$ 425.250,00. 
Prazo de entrega: 5 dias. Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
MARCA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 48/2021
PREGÃO ELETRÔNICO nº 72/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 70/2020
Contratada: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 
VEÍCULOS LTDA.
Objeto: Autorização para substituição da marca do objeto 
ofertado para pneu modelo D1 – 149/146L – 16PR – MARCA 
SPEEDMAX.
Data da autorização: 22.03.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 164/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 52/2020 – PROCESSO 74/2020
Contratada: LUCAS NOVAES FRANCISCO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 23.05.2021. 
Data da autorização: 22.03.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
15/2021 – PROCESSO SICOM 369/2021
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de 
182.000 kg (cento e oitenta e dois mil quilogramas) de Cal 
Hidratada para Tratamento de Água para Abastecimento 
Público, na ETA Palácio das Águas em São José do Rio 
Preto – SP.



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
24 de março de 2021

Sessão pública realizada on line no dia 12.03.2021 com 
continuação no dia 18.03.2021, sendo adjudicado o objeto 
à vencedora CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA 
LTDA. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 15/2021 – PROCESSO SICOM 369/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 22.03.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
17/2021 – PROCESSO SICOM 371/2021
Objeto: Aquisição de linha de vida móvel para utilização em 
carga e descarga de caminhões.
Sessão pública realizada on line no dia 17.03.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora AVEPIS ACESSO VER-
TICAL EPI’S LTDA. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 17/2021 – PROCESSO SICOM 371/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 22.03.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 23.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Eduardo Martins Junior -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Multa por falta de Atuali-
zação Cadastro (div 389), exercício de 2015, vencimento em 
18/01/2021.
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 procu-
rado”, na data 15/03/2021.
São José do Rio Preto, 23 de março de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Editais de
CONVOCAÇÃO

DECLARAÇÕES

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
LEILÕES

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DE ADITIVO – PROCESSO Nº 12/2021 – ADITI-
VO CONTRATUAL Nº 08/2021 – SEGUNDO ADITAMENTO 
AO CONTRATO Nº 02/2019
CONTRATADA: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA EPP.
OBJETO: Prorroga por 12 (doze) meses o prazo e reajusta o 
valor do Contrato nº 02/2019, que tem como objeto a divul-
gação, publicação e gerenciamento do compêndio dos atos 
ofi ciais, de efeito externo, do Município supra descrito (Lei 
Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos 
Legislativos, Decretos Regulamentadores e Resoluções) por 
este fornecidos, dispostos no site LeisMunicipais.com.br com 
link direcionado à página eletrônica da Câmara, em  menu 
específi co denominado “LEIS MUNICIPAIS”, cuja URL de 
conexão será fornecida pela CONTRATADA ao setor técnico 
da CONTRATANTE.

Valor Global: R$ 9.880,80 (nove mil oitocentos e oitenta reais 
e oitenta centavos). Vigência do aditivo: 01 de abril de 2021 
a 31 de março de 2022. Data da assinatura do Aditivo: 15 de 
março de 2021. Recursos orçamentários nº 3390.40 – Servi-
ços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa 
Jurídica. Base Legal: artigo 57, IV, da Lei 8.666/93. São 
José do Rio Preto, 16 de março de 2021. Ver. Pedro Roberto 
Gomes – Presidente da Câmara Municipal São José do Rio 
Preto

 
 

 

Av. Bento Justo, 111 – Jardim Marajó – CEP 15046-000 – Fones  17-3219-9697/9104-3062 
São José do Rio Preto –SP – E-mail:-  lpmadeiras@terra.com.br 

 

 

 

 

 

ABANDONO DE EMPREGO 

 

A Empresa L P Ribeiro Madeiras EPP, situada à Rua Bento Justo, nº 111, Jardim Marajó, nesta 
cidade de São José do Rio Preto/SP, inscrita no CNPJ 07.861.729/0001-00, solicita o 
comparecimento do funcionário VALDIR ANTONIO DE CASTRO, portador da CTPS 83.229 – Série 
000777-SP, ao estabelecimento da mesma, no prazo de 03 (três) dias, no intuito de justificar as 
faltas que vem ocorrendo desde o dia 08/02/2021, sob pena de caracterização de “ABANDONO 
DE EMPREGO”, ensejado a justa causa do seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 482, I 
da CLT. 

 

São José do Rio Preto, 23 de março de 2021. 

Edital de intimação - prazo de 20 dias. Processo nº 0014796-19.2020.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo de Moraes Sabbag, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a(o) Valeria Cristina da Silva, Brasileira, RG 23.873.379-8, CPF 152.105.168-22 que, por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC - CNPJ/MF sob nº 
03.709.814/0001-98, encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua intimação por edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 14.063,75 (quatorze mil e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 
11 de março de 2021. K-24e25/03

Edital de Leilão Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Fa-
biana Rosa de Jesus, Leiloeira Ofi cial, matrícula JUCESP 
976, devidamente autorizada pela Credora TERROMAVI 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ/MF 
sob nº 15.194.344/0001-56, com sede na Rua Antônio de 
Godoy, nº 5042, sala 1, Bairro Nova Redentora – São José 
do Rio Preto/SP faz saber que, nos termos do artigo 27 da 
Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação 
complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, 
que institui alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: 
Primeiro Leilão: dia 26 de março de 2021 às 09:00 horas, 
Segundo Leilão: dia 09 de abril de 2021 às 09:00 horas; 
Local do Leilão: Rua Antônio de Godoy, 5315 – São José do 
Rio Preto/SP, de forma presencial. As demais condições de 
venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão 
ou pela publicação no jornal local. Descrição do imóvel: Lote 
nº 17, da quadra nº 17, do tipo RESIDENCIAL, do Loteamen-
to denominado “TERRAVISTA RESIDENCE CLUB”, situado 
no perímetro urbano desta cidade, município e comarca de 
Mirassol – SP, que mede treze (13,00) metros de frente para 
a Rua Projetada 9; igual dimensão nos fundos dividindo com 
o lote 12; vinte e nove (29,00) metros de cada lado, da frente 
aos fundos dividindo do lado direito visto de frente com o lote 
18, e do outro lado com o lote 16, encerrando uma área de 
377,00 metros quadrados, cadastrado na Prefeitura Muni-
cipal de Mirassol sob nº 20.11.05.0538.01.000. Matrícula 
sob nº 42.422 do Ofi cial de Registro de Imóveis de Mirassol. 
Obs: Não consta nenhuma construção, sobre o terreno. Valor 
de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 114.985,00 
(Cento e catorze mil, novecentos e oitenta e cinco reais); 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 
105.984,16 (Cento e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro 
reais e dezesseis centavos); A venda será realizada à vista. 
Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for 
inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segun-
do leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será 
aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior 
ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, 
dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições 
condominiais, atualizados até a data do leilão. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisi-
ção do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão da 
Leiloeira de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrema-
tação, que será realizado no ato da arrematação, despesas 
com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, 
alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. 
O imóvel será vendido no estado em que se encontra não 
podendo o arrematante alegar desconhecimento das con-
dições, características e estado de conservação. A desocu-
pação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, 
que assume o risco da ação, bem como todas as custas 
e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante 
propositura da competente reintegração na posse, na forma 
do artigo n.º 30, da Lei n.º 9.514/97. Maiores informações no 
escritório do Leiloeira tel. (17) 98139-5088. Fabiana Rosa de 
Jesus, Matrícula - JUCESP 976 - Leiloeira Ofi cial 

 
 

São José do Rio Preto, SP, 22 de março de 2021 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL  

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 01/04/2021 
 

Prezado (a) Associado (a) 
 

Vimos comunicar a Vossa Senhoria por meio deste edital, face às novas medidas restritivas previstas no “PLANO-SP” e no Decreto n. 
18.861 de 16 de março de 2021, do Município de São José do Rio Preto/SP, a realização da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinaria da 
ASSOCIACAO ECO VILLAGE, Inscrita no CNPJ 08.986.504/0001-34, sito na AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 4001 - ECO VILLAGE - 
São José do Rio Preto/SP, CEP: 15091-450, que se realizará no Salão de Festas do Residencial, em primeira convocação, às 18h30min, com a 
metade dos associados ou em segunda convocação, às 19h00min, com os Associados presentes, conforme artigo 19 ao 35, do Estatuto do 
Residencial, informando que, EXCEPCIONALMENTE, será adotada a forma de realização da Assembléia: HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) ou 
exclusivamente de forma VIRTUAL ELETRÔNICA, ATRAVÉS DO PORTAL BRCONDOS, conforme permita a legislação de medidas de contenção da 
COVID-19 vigentes na data, a tratar da seguinte: 

 

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 
 

1. Analisar e aprovar as contas do (a) Diretoria relativas ao exercício ao período compreendido em 01/04/2020 a 31/03/2021: (Através do 
portal BRCONDOS www.brcondos.com.br o associado mediante usuário e senha, terá acesso integral às contas da Associação, bem como notas 
fiscais, recibos, salários e todas as despesas e receitas relacionadas à administração deste residencial á disposição para análise prévia; Em caso de 
dúvidas, estamos disponíveis pelo telefone (17) 4009-1720 ou pelo e-mail operacionalsjrp5@brcondos.com); 
2. Eleger Corpo Diretivo para o mandato 01/04/2021 á 31/03/2023; 
3. Eleger Conselho Fiscal e Suplentes para o mandato 01/04/2021 á 31/03/2023; 
4. Analisar e aprovar um fundo de melhorias para investimentos na evolução do condomínio; 
5. Analisar e aprovar a Auditoria Preventiva Independente: seja obrigatória a realização em todos os exercícios anuais a partir de 01/04/2021, 
sendo a contratação responsabilidade do Conselho Fiscal. Já aprovado na Assembléia Extraordinária de 03/12/2020; 
6. Inadimplência; 
7. Outros assuntos de interesse da associação; 

 
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

 

1. Analisar e votar sobre a necessidade de publicar em jornal a convocação para a realização de Assembléia Ordinária e Extraordinária: 
excluir do estatuto esta necessidade do artigo 22 (“e publicado em jornal diário de circulação na cidade de S. J. do Rio Preto”); 
2. Analisar e aprovar a proibição de qualquer tipo de pagamento para a Diretoria/Conselho Fiscal e funcionários, seja em dinheiro, 
cheque, etc... Pagamentos somente através de boleto (ou meio similar) na conta corrente da Associação; 
3. Analisar e aprovar que a Administração da Associação terá que ser efetuada através de recursos eletrônicos disponíveis na internet 
oferecendo no mínimo os recursos disponíveis no portal atual;  
4. Outros assuntos de interesse da associação; 

 

Em razão da realização da Assembléia de forma virtual/eletrônica, face às medidas restritivas de convívio social adotadas contra a 
COVID-19, diante da eleição da Diretoria e dos Conselheiros Fiscais para o biênio 2021/2023 (item “2 e 3” da Ordem do Dia), será necessário 
que os Associados interessados em concorrer, se candidatem antecipadamente para que possamos acrescentar seu nome no Portal 
BRCONDOS que servirá para a coleta da votação desta Assembléia. Assim solicitamos aos Associados interessados que se inscrevam enviando 
mensagem pelo aplicativo WhatsApp no número (17) 98208-6560 com a Isabela Silva, com a solicitação de candidatura ao cargo de 
Conselheiro Fiscal (2021-2023),  contendo ainda o nome completo, endereço e documento de identidade do solicitante, impreterivelmente 
até o dia 31 de março de 2021, às 13h:30min. 

ATENÇÃO: ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL (VIRTUAL) 
 É muito importante que Vossa Senhoria participe das decisões da Associação, exercitando o voto. Para assegurar este direito social, 

estamos recorrendo aos meios eletrônicos disponíveis, diante das dificuldades impostas pela pandemia e as medidas restritivas emitidas 
pelas autoridades.  

 Para participar da Assembléia Virtual, o Associado deverá utilizar seu “login” e “senha”  de acesso ao Portal BRCONDOS e no Menu que 
fica do lado esquerdo da tela, acessando a aba “ASSEMBLÉIA VIRTUAL”. Na nova tela que aparecerá, clique em “ACOMPANHAR”, escrito 
em letra azul. Uma nova tela surgirá. Na linha “PROPOSTA”, se apresentam enumeradas as Propostas conforme Ordem do Dia da 
Assembléia, na cor salmão. Você deve entrar em cada uma delas e anotar o seu voto. O campo para o registro do voto “VOTAÇÃO” surgirá 
quando você rolar a tela para baixo. Alí deverá clicar nas opções de voto disponíveis,  conforme suas convicções e conhecimentos. Para 
votar a próxima Proposta da Ordem do Dia, você pode rolar a tela para baixo e clicar no campo “PROXIMA PROPOSTA” ou voltar à pagina 
anterior e escolher a próxima Proposta clicando no número respectivo e, assim por diante, até o término de votação das Propostas. 
Informamos que, em relação a cada Proposta, você ainda pode colocar suas considerações e ou questionamentos no campo “FORUM 
GERAL DE DISCUSSÃO”, que se apresenta no final da tela. Foi disponibilizado um vídeo informativo bem didático sobre como votar em 
uma assembelia virtual no Aplicativo BRCondos, vídeo que também pode ser acessado no endereço: 
https://www.youtube.com/watch?v=tyFnzZribJc. Caso não possua sua senha de acesso, entre em contato com a Administradora 
BRCONDOS, pelo WhatsApp (17) 98208-6560 com Isabela Silva. 

 Os Associados em débito com suas obrigações associativas estarão legalmente impedidos de votar na Assembléia Geral (Art. 9º do Estatuto 
Social cumulado com Clausula 5ª, § 7º, do Regimento Interno, ambos da ‘ARMC). 

 As deliberações aprovadas pela maioria presente obriga os ausentes a acatá-las integralmente, razão pela qual é importante a presença ou a 
representação de cada um dos titulares das unidades autônomas desta Associação. 

Atenciosamente, 
ROBERTO CARLOS DA SILVA (Diretor Presidente) 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. FELIPE RABELO DA SILVA e ÍSIS MILANI FON-
SECA, sendo ELE fi lho de VALDENIR DA SILVA e de SILVIA 
RABELO DE OLIVEIRA SILVA e ELA fi lha de LUIZ CARLOS 
FONSECA e de ROSEMEIRE APARECIDA MILANI FONSE-
CA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 22/03/2021.
 
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. ADRIANO CARVALHO DANIEL e ANA PAULA DE 
SOUZA, sendo ELE fi lho de REALINO DANIEL e de MARIA 
DE CARVALHO DANIEL e ELA fi lha de BENEDITO MAN-
GABEIRA DE SOUZA e de EVA MARIA DA SILVA SOUZA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/03/2021.

INSTRUÇÃO NORMATIVA n.º 1 – DE 23 DE MARÇO DE 2021 

Dispõe sobre as MEDIDAS RESTRITIVAS DE 
ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ESTABELECIDAS PELO 
DECRETO N.º 18.861 de 16 de março de 2021.  

 

Considerando a necessidade de uniformizar entendimentos para fins de fiscalização e 
disciplinar a abertura dos serviços permitidos no decreto n.º 18.861/21 o Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus, nos uso de suas atribuições, resolve: 

 

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece normas e procedimentos para uniformizar 
interpretações sobre as regras estabelecidas no Decreto n.º 18.861/21 para fins de fiscalização na 
interpretação do Artigo 7º combinado com o Anexo II, esclarecendo o quanto segue. 

 

CAPÍTULO I 
Construção Civil 

 

Art.2º- Ficam definidos como serviços emergenciais para a construção civil aqueles inadiáveis 
para o período do lockdown, assim considerados aqueles que: 

I - possam causar danos irreparáveis ao imóvel ou a obra; 

II - possam causar prejuízo devido à deterioração de materiais existentes; 

III - alojam os próprios colaboradores evitando deslocamentos ou mobilização e desmobilização,  

IV - cujos reparos se faz necessário para manutenção das condições mínimas de habitação.  

 

Art. 3º - As obras em andamento mantidas no período de lockdown devem garantir o transporte 
exclusivo para os seus colaboradores, sendo vedado durante o período o uso de transporte 
coletivo. 

 

Art. 4º  - A emergencialidade da obra deve ser justificada por declaração do engenheiro técnico 
responsável, com a respectiva ART, devendo ambas ficar no local da obra para fins de 
apresentação à fiscalização. 

 

CAPÍTULO II 
Atendimento à Saúde 

 

Art. 5º - Consideram-se imprescindíveis aqueles serviços cujo atendimento ao paciente, inclusive 
nos consultórios, se faz necessário para prevenir o agravamento das condições de saúde do 
indivíduo, sendo aqueles considerados inadiáveis para o período de lockdown. 

  

Art. 6º - Para fins de definição da classificação de risco do paciente deve ser considerada a 
gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde e o grau de sofrimento do paciente. 

 

CAPÍTULO III 
Atividades de entrega (drive thru e take away) 

 

Art. 7º - Os estabelecimentos que possuem autorização para retirada (take away) e que utilizam 
provisoriamente as áreas de estacionamento para realização de atendimento dentro dos veículos 
(drive thru) estão autorizados a atender somente para pagamento e entrega. 

 

Art. 8º - Os pedidos das mercadorias devem ser realizados previamente por meio remoto e 
agendado o horário para retirada. 

Parágrafo único: As pessoas que não possuem acesso ao meio remoto podem se deslocar ao 
estabelecimento para entrega da lista de mercadorias já elaborada, retirando posteriormente em 
horário agendado, sendo vedada a permanência no local. 

 

Art. 9º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da 
União. 

 

 

Miriam Wowk dos Santos Silva    Diene Heiri Longhi Trajano 
Membros do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus 

 

 

 

Luís Roberto Thiesi 
Procurador Geral do Município 

 

 

 

Aldenis Albaneze Borim 
Secretário de Saúde 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
24 de março de 2021

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR - TRT 15ª Re-
gião – São José do Rio Preto.

PROCESSO: 0010191-95.2016.5.15.0133. AUTOR: JOSÉ VICENTE MAIA 
e outros (114).REU: INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR. 

DEVENDO NO QUE COUBER SEREM OBSERVADOSOS TERMOS DA 
PORTARIA GP N.º81/2014 E PROVIMENTO GP-CR N.º 04/2014 EG. TRT 
DA 15ª REGIAO, EDITAL ESTE PROVENIENTE DO DESPACHO ID 
2a212a1. A Excelentíssima Doutora DANIELA RENATA REZENDE 
FERREIRA BORGES Juíza Federal do Trabalho - no uso de suas atribui-
ções legais, torna pública a abertura da realização de ALIENAÇÃO POR 
INICIATIVA PARTICULAR dos bens penhorados nos autos do processo em 
epígrafe e discriminado a seguir, para tanto nomeia o perito corretor, Sr. 
JÚLIO CÉSAR CARDOSO, CRECI/SP 52891-F, CPF 077.049.438-20, 
perito corretor cadastrado junto ao TRT da 15ª Região, que deverá 
observar os seguintes critérios. DESCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E LOCALI-
ZAÇÃO DOS BENS: Auto de penhora ID. 68Be329. Obs. 01: Os imóveis 
relacionados nos itens 1 a 17 do auto de penhora estão localizados em um 
quarteirão do bairro Boa Vista, nesta cidade, que se localiza entre as ruas 
Martinho Gonçalves x Rua do Seminário (paralelas) e ruas Luis Antonio da 
Silveira e Presciliano Pinto (paralelas);     Obs. 02: Os imóveis relacionados 
nos itens 18 a 22 do auto de penhora estão localizados no bairro Vila 
Mayor, fazem parte de um único complexo e estão localizados na esquina 
das ruas Ferez Gattaz e Rua Paschoal Decrescenzo, no bairro Vila Mayor, 
nesta cidade; Obs. 03: Em relação aos imóveis localizados no bairro Boa 
Vista que eles tem 01, 02 e até 03 pavimentos que, em geral, foram sendo 
construídos como “puxadinhos” e que, em sua maioria, interligam-se em 
seu interior, formando um verdadeiro “labirinto”, não sendo muitas vezes 
possível determinar onde começa uma matrícula e onde termina outra. 
Além disso, há situações onde ou a área construída não está averbada ou 
está averbada de maneira diversa do que existe na atualidade no local. 
Exemplo disso ocorre no item 6 do auto de penhora referido, onde consta 
que sobre um terreno de 242 metros quadrados existe uma área construída 
de 8.314,86 metros quadrados. Ou seja, a área construída seria de 34 
vezes a área do terreno, o que claramente não corresponde à realidade; 
Auto de Reavaliação, de 07/10/2020, ID 7f6c246; Item 1º; Matrícula nº 
4.474, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. - “Um prédio residencial 
com frente para a Rua Martinho Gonçalves, sob nº 2.388, e o seu respecti-
vo terreno constituído pelo lote U, da quadra 2, parte integrante do lote nº 
37, foreiro ao Patrimônio Municipal, situado no Bairro Boa Vista, medindo 
11,00 x 33,00 metros, confrontando-se de um lado com o lote V, de outro 
lado com os lotes T, S e R, e pelos fundos com o lote Q, todos da mesma 
quadra”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 209877000 (área do 
terreno: 363,00 m², área construída: 166,00 m²). Obs. Construção simples, 
antiga, em bom estado (Medicina Nuclear-Laboratório Ielar), Reavaliado em 
R$ 418.000,00. Item 2º; Transcrição nº 61.672, do 1º CRI de São José do 
Rio Preto-SP. - “Um prédio térreo residencial, com frente para a Rua 
Martinho Gonçalves, sob nº 2.374, construído de tijolos e coberto de telhas, 
com todas as suas dependências e instalações, além de benfeitorias 
existentes no quintal, e o seu respectivo terreno medindo 11 metros de 
frente, iguais dimensão nos fundos, por 33 metros de ambos os lados e da 
frente aos fundos (11 x 33), constituído pelo lote sob letra “V”, da quadra 
sob nº 2, parte do lote nº 37, foreiro ao Patrimônio Municipal, situado no 
Bairro Boa Vista confrontando-se pela frente com a citada Rua Martinho 
Gonçalves, de um lado com o lote U, do outro lado com o lote X, e nos 
fundos com o lote Q. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 
209876000 (área do terreno: 363,00 m²). Obs.: Imóvel simples, antigo, em 
bom estado (com garagem utilizada pelo hospital); Reavaliado em R$ 
330.000,00. Item 3º; Matrícula nº 85.508, do 1º CRI de São José do Rio 
Preto-SP. - “Um prédio térreo residencial, com frente para a Rua Martinho 
Gonçalves, sob nº 2.364, com todas as suas dependências e instalações, e 
o seu respectivo terreno constituído de parte do lote geral nº 37, da quadra 
sob nº 2, constituído pelo lote sob letra X, medindo onze metros de frente, 
iguais dimensão nos fundos, por trinta e três metros de cada lado, da frente 
aos fundos (11,00 x 33,00), encerrando uma área de 363,00 m², situado no 
Bairro Boa Vista, dividindo-se pela frente com a citada rua, de um lado com 
Oswaldo Ferrari, de outro lado com o IELAR e pelos fundos com os lotes Q 
e D, da mesma quadra”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 
209875000 (área construída: 202,00 m²). Construção simples, antiga, em 
bom estado (Multiclínica Chico Xavier); Reavaliado em R$ 462.000,00. Item 
4º; Transcrição nº 63.241, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. - “Um 
terreno com frente para a Rua Martinho Gonçalves, antiga Rua Cedral, 
medindo 11,00 metros de frente e igual dimensão nos fundos, por 33,00 
metros de cada lado e da frente aos fundos (11,00 x 33,00), constituído 
pelo lote sob letra “Y”, do quarteirão nº 2, parte integrante do lote nº 37, 
situado no Bairro Boa Vista, confrontando-se pela frente com a citada Rua 
Martinho Gonçalves, de um lado com os lotes A, B e C, do outro lado com o 
lote X, e pelo fundo com o lote D do mesmo quarteirão. Com (área do 
terreno: 363,00 m², área construída: 233,00 m²). Construção simples, 
antiga, em bom estado (Gráfi ca Nosso Lar); Reavaliado em R$ 495.000,00. 
Item 5º; Matrícula nº 12.350, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. - “Um 
prédio com frente para a Rua Martinho Gonçalves, nº 2344, de tijolos e 
telhas, contendo 7 cômodos internos, alpendre e abrigo para carro, com 
suas dependências e instalações, inclusive benfeitorias existentes no 
quintal, e o seu respectivo terreno medindo 11,00 metros de frente, iguais 
dimensão nos fundos, por 22,00 metros de cada lado (11,00 x 22,00), 
constituído de parte dos lotes A e B, quadra 2, e parte integrante do lote 
geral 37, situado no Bairro Boa Vista, confrontando de um lado com o 
restante dos lotes A e B, do outro lado com o lote Y, e nos fundos com o 
lote C”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 209873002 (área do 
terreno: 242,00 m², área construída: 174,00 m²). Construção simples, 
antiga, em bom estado (Oftalmologia); Reavaliado em R$ 474.000,00. Item 
6º; Transcrição nº 75.447, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um 
prédio com frente para a Rua Presciliano Pinto, nº 1805 (pelo cadastro 
municipal nº 1811), construído de tijolos e coberto de telhas, contendo seis 
cômodos internos com todas as suas dependências e instalações, inclusive 
benfeitorias existentes no quintal, e seu respectivo terreno medindo 11 x 22 
metros, constituído pelo lote sob letra C do quarteirão nº 2, parte integrante 
do lote geral nº 37, foreiro ao Patrimônio Municipal, situado na Boa Vista, 
dividindo-se na frente com a citada rua, de um lado com o lote B, de outro 
lado com o próprio comprador (IELAR) e nos fundos com o lote Y. Cadas-
trado na Prefeitura Municipal sob o nº 200849000 (área do terreno: 242,00 
m², área construída: 8.314,86 m²). Obs. Parte do Hospital Ielar, em bom 
estado; Reavaliado em R$ 13.548.000,00. Item 7º; Transcrição nº 74.804, 
do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um terreno localizado nos fundos 
do prédio 1821 da Rua Presciliano Pinto, medindo 11,00 x 16,50 metros, 
constituído de parte do lote D do quarteirão nº 2, parte integrante do lote 
geral nº 37, situado no bairro Boa Vista; dividindo-se pela frente com o 
prédio 1821 da rua Presciliano Pinto, de um lado com quem de direito, do 
outro lado e fundos com o adquirente (IELAR). Cadastrado na Prefeitura 
Municipal sob o nº 200850001 (área do terreno: 181,50 m², área construída 
339,00 m²). Obs.: Parte do Hospital Ielar, em bom estado; Reavaliado em 
R$ 842.000,00. Item 8º; Transcrição nº 75.446, do 1º CRI de São José do 
Rio Preto-SP. “Um prédio construído de tijolos e coberto de telhas, 
contendo cinco cômodos e mais dois no quintal, com suas dependências e 
instalações, situado na Rua Presciliano Pinto, nº 1821, bairro Boa Vista, e 
seu respectivo terreno medindo 11,00 x 27,50 metros, constituído de parte 
da data D do quarteirão nº 2, parte integrante do lote geral nº 37, foreiro ao 
Patrimônio Municipal, dividindo-se na frente com a citada rua, de um lado 
com o lote F, de outro lado com os lotes C, Y e X, e pelos fundos com o 
comprador (IELAR). Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 
200850000 (área do terreno: 302,50 m², área construída: 605,00 m²). Obs.: 
Parte do Hospital Ielar, em bom estado; Reavaliado em R$ 1.520.000,00. 
Item 9º; Matrícula nº 20.990, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um 
prédio residencial, construído de tijolos e coberto de telhas, com vários 
cômodos, situado à Rua Presciliano Pinto, nº 1827, Bairro Boa Vista, e o 
seu respectivo terreno medindo 11 x 22 metros, constituído pela parte do 
lote sob letra E, do quarteirão 02, parte integrante do lote geral 37”, 
dividindo-se pela frente com a citada rua, de um lado com parte do lote D, 
de outro lado com parte dos lotes F, I e J, nos fundos com o remanescente 
do terreno”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200851000 (área 
do terreno: 242,00 m², área construída: 154,00 m²). Obs. Parte do Hospital 
Ielar, em bom estado; Reavaliado em R$ 515.000,00. Item 10º; Matrícula nº 
31.400, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. - “Um terreno medindo 
11,00 metros na confrontação com o lote E, de propriedade de Ricardo 
Miguel Fasanelli, de um lado mede 22,00 metros, confrontando com o lote 
D, de outro lado mede 22,00 metros, confrontando com parte dos lotes F, I 
e J, e nos fundos mede 11,00 metros confrontando com o lote P, constituído 
de parte do lote sob letra E, do quarteirão 02, parte integrante do lote 37, 
situado na Boa Vista; sobre o qual existe o prédio n.1835” (frente para a 
Rua Presciliano Pinto, conforme cadastro municipal). Cadastrado na 
Prefeitura Municipal sob o nº 200851001 (área do terreno: 242,00 m², área 
construída: 49,00 m²); Reavaliado em R$ 287.000,00. Item 11º; Matrícula nº 
6.360, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um terreno com frente 
para a Rua Presciliano Pinto, medindo 11,00 x 22,00 metros, constituído 
pelo lote sob letra “G”, do quarteirão nº 02, parte integrante do lote 36, 
situado na Boa Vista, dividindo-se na frente com a citada rua; de um lado 
com o lote F, de outro lado com o lote H e nos fundos com o lote I”. 
Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200853000 (área do terreno: 
242,00 m², área construída: 114,00 m²). Obs. Atualmente inexiste constru-
ção, trata-se do estacionamento do hospital, murado, ao lado do lote do 
estacionamento da Clínica UMA; Reavaliado em R$ 286.000,00. Item 12º; 
Matrícula nº 1.150, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um prédio 
residencial térreo, construído de tijolos e coberto de telhas, com quatro 
cômodos internos, banheiro, alpendre e área de serviço, sob nº 2375, da 
Rua do Seminário, situado no Bairro Boa Vista, e o seu respectivo terreno 
(11 x 33 metros) constituído pelo lote I, do quarteirão nº 2, parte integrante 
do lote geral 37”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 209999000 
(área do terreno: 363,00 m²). OBSERVAÇÕES: Foi construída a Clínica 
UMA (Unidade Médica Avançada), que recebeu a numeração 2387 da Rua 

do Seminário, a qual ocupou além do lote I pertencente à executada, o lote 
J, cadastrado na Prefeitura Municipal sob o número 210000000 (área do 
terreno: 363,00 m2), em nome de Bellini Spotti e Togni Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. Informo que, conforme Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros, a área total construída (pavimentos térreo e superior) é de 
951,05 m². Reavaliação do imóvel: R$ 1.925.000,00. Item 13º; Transcrição 
nº 66.886, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um prédio residencial 
com frente para a Rua Seminário, nº 2043, construído de tijolos e coberto de 
telhas, com todas as suas dependências e instalações, e o seu respectivo 
terreno de formato irregular, constituído de parte do lote “K”, da quadra nº 2, 
desmembrado do lote nº 37, situado no Bairro Boa Vista com as confronta-
ções e metragens seguintes: - um metro de frente para a rua Seminário, de 
um lado onde confronta com o lote L mede 33 metros, em linha reta, no 
fundo mede 11 metros e confronta com o lote P e do outro lado mede 33 
metros por uma linha quebrada de três dimensões, que partindo da frente na 
rua Seminário, sobe em direção ao fundo na extensão de 20 metros, ai vira 
a esquerda e segue na extensão de 10 metros, ai vira a direita e segue na 
extensão de 13 metros, confrontando com o remanescente do lote K e com 
o lote J. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 210001001 (área do 
terreno: 163,00 m², área construída: 60,00 m²). Obs. Trata-se de imóvel 
antigo, em péssimo estado, identifi cado pelo nº 2397; Reavaliado em R$ 
200.000,00. Item 14º; Transcrição nº 74.172, do 1º CRI de São José do Rio 
Preto-SP. “Uma faixa de terreno que mede 10,00 x 0,60 metros, constituída 
de parte do lote K da quadra 2, parte integrante do lote 37, situado no bairro 
Boa Vista; dividindo-se pela frente e por um lado com terrenos do compra-
dor (IELAR), por outro lado com quem de direito e nos fundos com os 
vendedores (Pedro Neres Santan e s/m Aurora Zuque Santana)”, Reavalia-
do em R$ 4.000,00. Item 15º; Matrícula nº 26.006, do 1º CRI de São José do 
Rio Preto-SP. “Um prédio residencial com frente para a Rua Luiz Antonio da 
Silveira, sob nº 1742, construído de tijolos e coberto de telhas, contendo 
seis cômodos internos e alpendre, e o seu respectivo terreno medindo onze 
metros de frente, igual dimensão nos fundos, por trinta e três metros de 
cada lado, da frente aos fundos (11,00 x 33,00), constituído pelo lote O e 
parte do lote L, do quarteirão nº 37, situado no Bairro Boa Vista”. Cadastra-
do na Prefeitura Municipal sob o nº 200388000 (área do terreno: 363,00 m², 
área construída: 112,00 m²), construção simples, em bom estado, Reavalia-
do em R$ 385.000,00. Item 16º; Transcrição nº 70.010, do 1º CRI de São 
José do Rio Preto-SP. “Um terreno situado na Boa Vista, bairro desta 
cidade, com frente para a Rua Luiz Antônio da Silveira, com a área de 968 
metros quadrados, medindo 22 metros de frente onde confronta com a 
referida rua; 44 metros de um lado com os lotes O, L e K, 44 metros de outro 
lado confrontando com os lotes R, U e V e nos fundos medindo 22 metros, 
confrontando com os lotes D e E, terreno esse constituído pelos lotes P e Q 
da quadra 2; sobre o qual foram construídos três prédios térreos, sendo um 
na frente e dois nos fundos”. O imóvel recebeu o nº 1728 da Rua Luiz 
Antonio da Silveira. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200386000 
(área do terreno: 968,00 m², área construída: 617,00 m²), construção 
simples, em bom estado, avaliado em R$ 1.250.000,00, avaliado em 25 de 
Maio 2018 conforme ID 35c7177. Item 17º; Matrícula nº 15.549, do 1º CRI 
de São José do Rio Preto-SP. “Os prédios nº 1.706 e nº 1.712, da Rua Luiz 
Antonio da Silveira, construído de tijolos e coberto de telhas, com todas as 
suas dependências e instalações, além de benfeitorias existentes no quintal, 
e o seu respectivo terreno que mede onze metros de frente, igual dimensão 
nos fundos, por vinte e dois metros em ambos os lados, da frente aos 
fundos (11,00 x 22,00) constituído pelo lote R, do quarteirão nº 2, parte 
integrante do lote geral 37, situado no Bairro Boa Vista, confrontando-se 
pela frente com a citada Rua Luiz Antonio da Silveira, de um lado com o lote 
Q, de outro lado com o lote S, e pelos fundos com o lote U, da mesma 
quadra”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200385000 (área do 
terreno: 242,00 m², área construída: 112,00 m²); construção simples, em 
bom estado, Reavaliado em R$ 300.000,00. Obs. 4: Sobre as áreas abaixo 
descritas, itens 18, 19, 20, 21 e 22, localiza-se o “Instituto As Valquírias”, 
onde foram construídas diversas benfeitorias não averbadas, construções 
simples, entre elas: pavilhão para brechó, cozinha industrial, dispensa, 
refeitório com dois banheiros, sala de dança, sala de cursos, barracão 
coberto para aula de circo, casa do caseiro com churrasqueira, playground, 
campo, dois vestiários externos, barracão área lúdica, corredor com onze 
salas, banheiro adaptado defi ciente físico, sala para ferramentas, sala para 
armazenamentos de produtos de higiene e limpeza, sete salas e dois 
banheiros infantis, outra cozinha, dispensa, pátio, salão cabeleireiro com 
banheiro, quadra coberta, estacionamento descoberto, salão doutrinário, 
dispensa, três salas, copa, marcenaria/barracão, mais duas casas. Informo 
que, conforme Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a área total 
construída é de 3.022,95 m². Item 18º; Matrícula nº 15.881, do 1º CRI de 
São José do Rio Preto-SP. “Um terreno situado na Vila Mayor, bairro desta 
cidade, medindo 22 metros de frente, iguais dimensão nos fundos, por 22 
metros de cada lado e da frente aos fundos (22x22) metros, com frente para 
a Rua Ferez Gataz e dividindo-se por um lado e fundos com Carmem 
Estraviz ou seus sucessores, contendo nesse terreno uma casa de tijolos e 
telhas, sob o nº 581, da Rua Ferez Gataz”. Cadastrado na Prefeitura 
Municipal sob o nº 210976000 (área do terreno: 484,00 m², área construída: 
124,00 m²). Reavaliado em R$ 286.000,00. Item 19º; Transcrição nº 72.101, 
do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um terreno com frente para a 
Estrada Boiadeira esquina da Rua 4, medindo 22,00 x 52,50 metros, 
constituído pelo lote sob nº1, nomenclatura particular, situado na Vila Mayor, 
bairro desta cidade, confrontando-se ainda por um lado com o comprador 
(IELAR) e nos fundos com o lote 2. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob 
o nº (área do terreno: 1.155,00 m²); Item 20º; Matrícula nº 39.514, do 1º CRI 
de São José do Rio Preto-SP. “Um terreno com a área remanescente de 
9.838,08 m² (Av.02/39514), situado na Vila Mayor, bairro desta cidade, com 
as divisas e metragens seguintes: começa num marco na Estrada Boiadeira 
e a divisa com Augustinho Mayor Strabi (quinhão nº 5), indo pela referida 
divisa na distância de 149,20 metros, até atingir o terreno de propriedade de 
Osvaldo Alves da Silva; indo pelo referido alinhamento a esquerdas na 
distância de 124,00 metros, até um marco, fundos da Rua Projetada 4, da 
Vila Mayor, confrontando com o referido Osvaldo Alves da Silva e Milton de 
Campos Severi; indo à esquerda pela referida divisa na distância de 156,20 
metros, por uma linha quebrada de três dimensões que mede 13,70 metros, 
fazendo uma abertura de 6,00 metros à direita e 142,50 metros, até outro 
marco na estrada Boiadeira, e por este na distância de 171,00 metros, até o 
ponto de partida”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 0215859005 
(área do terreno: 9.838,08 m², situado na Rua Paschoal Decrescenzo, 
quinhão 6P); Item 21º; Matrícula nº 44.700, do 1º CRI de São José do Rio 
Preto-SP. “Uma área destinada ao sistema de lazer, encravada no Jardim 
Ielar, desta cidade, contida dentro das divisas e confrontações constantes 
do memorial descritivo que assim descreve: inicia-se no marco 0, no interior 
da propriedade, dividindo com a área remanescente do Instituto Espírita 
Nosso Lar, segue na distância de 17,00 metros com rumo S 27º20', 0 onde 
encontra a divisa do lote 01, da quadra 01, nesse ponto defl ete à direita 
seguindo pela divisa do lote 01 e mais a divisa dos lotes 02, 03, 04, 05, 07 e 
08, da mesma quadra, na distância de 83,00 metros e com rumo S 58º00' E, 
onde encontra a divisa do lote 11, neste ponto defl ete a direita seguindo pela 
divisa dos lotes 11 e 12, na distância de 17,00 metros, onde encontra a 
divisa da área remanescente do Instituto Espírita Nosso Lar, fi nalmente 
neste ponto defl ete à direita seguindo por esta divisa na distância de 85,125 
metros, onde encontra o ponto inicial da presente descrição, encerrando 
uma área de 1.429,06 m². Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 
272074000 (área do terreno: 1.429,06 m², situado na Rua Paschoal 
Decrescenzo, quadra SL, lote s/n – Sistema de Lazer do Jardim Ielar); Item 
22º; Matrícula nº 182.459 (registro anterior: matrícula 40.424), do 1º CRI de 
São José do Rio Preto-SP. – Um terreno constituído pelo lote 02, da quadra 
02, situado no loteamento denominado “Jardim Ielar”, bairro desta cidade, 
município e comarca de São José do Rio Preto, que assim se descreve: 
Pela Frente mede 13,80 metros e divide-se com a Estrada Boiadeira; do 
lado direito de quem da estrada olha para o imóvel mede 21,00 metros e 
divide-se com propriedade de Augustinho Mayor Strabi; do lado esquerdo 
mede 19,70 metros e divide-se com o lote 01 e fi nalmente nos fundos mede 
11,00 metros e divide-se com parte do lote 03; encerrando a área de 251,00 
metros quadrados. Avaliação dos itens 19 + 20 + 21 + 22, com 12.673,14 m² 
de terreno incluindo benfeitorias: Reavaliado em R$ 2.985.000,00. Alienação 
em caráter “AD CORPUS”. Situação de ocupação dos bens: “Ocupado por 
terceiros”. ÔNUS/OBSERVAÇÃO: Item 1º; Matrícula nº 4.474, do 1º CRI de 
São José do Rio Preto-SP, na Av. 005/4.474, consta que o imóvel foi 
resgatado do patrimônio Municipal, Av. 007/4.474, consta penhora referente 
ao processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 
f861e79. Item 2º; Transcrição nº 61.672, do 1º CRI de São José do Rio 
Preto-SP, na Av. 001/61.672, consta penhora referente ao processo 
0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID ff2040f. Item 
3º; Matrícula nº 85.508, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
002/85.508, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 5e4bece. Item 4º; 
Transcrição nº 63.241, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
001/63.241, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 53f95db. Item 5º; 
Matrícula nº 12.350, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
005/12.350, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 348282c. Item 6º; 
Transcrição nº 75.447, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
001/75.447, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 13eb09c. Item 7º; 
Transcrição nº 74.804, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
001/74.804, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 27c3ee4. Item 8º; 
Transcrição nº 75.446, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
001/75.446, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 5c7652b. Item 9º; 
Matrícula nº 20.990, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
008/20.990, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 5ce6c03. Item 10º; 
Matrícula nº 31.400, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
002/31.400, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID e61e29c. Item 11º; 

Matrícula nº 6.360, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
007/6.360, consta penhora referente ao processo 0001395-
57.2012.5.15.0133 e na Av. 008/6.360, consta penhora referente ao 
processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 
e6d00a9. Item 12º; Matrícula nº 1.150, do 1º CRI de São José do Rio 
Preto-SP, na R. 008/1.150, concedeu o direito real de uso de superfície para 
U.M.A UNIDADE DE MEDICINA AVANÇADA RIO PRETO LTDA, 009/1.150, 
consta penhora referente ao processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matricu-
la juntada ao processo ID 3e3111a. Item 13º; Transcrição nº 66.886, do 1º 
CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 001/66.886, consta penhora 
referente ao processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao 
processo ID d4db8ba. Item 14º; Transcrição nº 74.172, do 1º CRI de São 
José do Rio Preto-SP, na Av. 001/74.172, consta penhora referente ao 
processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 
8df6ac3. Item 15º; Matrícula nº 26.006, do 1º CRI de São José do Rio 
Preto-SP, na Av. 005/26.006, consta penhora referente ao processo 
0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 35967e2. 
Item 16º; Transcrição nº 70.010, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na 
Av. 001/transcrição 70.010, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 065e223. Item 17º; 
Matrícula nº 15.549, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
002/15.549, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 9fffb22. Item 18º; 
Matrícula nº 15.881, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
003/15.881, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID d0d1e32. Item 19º; 
Transcrição nº 72.101, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
001/72.101, consta penhora referente ao processo Execução Fiscal numero 
00025804220134036106, na Av. 002/72.101, consta penhora referente ao 
processo Execução Fiscal numero 00034871720134034036106, na Av. 
003/72.101, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 512fdad. Item 20º; 
Matrícula nº 39.514, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
003/39.514, consta penhora referente ao processo Execução Fiscal numero 
00034871720134034036106, na Av. 004/39.514, consta penhora referente 
ao processo Execução Fiscal numero 00025804220134036106, na Av. 
005/39.514, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133,  matricula juntada ao processo ID 3469151. Item 21º; 
Matrícula nº 44.700, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
003/44.700, consta Doação da referida área pela Prefeitura Municipal, na 
Av. 004/44.700, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133,  matricula juntada ao processo ID e60a61e. Item 22º; 
Matrícula nº 182.459 (registro anterior: matrícula 40.424), do 1º CRI de São 
José do Rio Preto-SP, na Av. 001/182.459, consta penhora referente ao 
processo 0010191-95.2016.5.15.0133,  matricula juntada ao processo ID 
99edace. DA VISITAÇÃO DO IMÓVEL: Ficou autorizada pelo despacho da 
excelentíssima Juíza a visitação do imóvel pelos interessados, desde que 
acompanhados pelo CORRETOR ou por quem for por ele indicado, 
devendo ser apresentada cópia do despacho, devidamente assinada, à qual 
se dá força de MANDADO JUDICIAL, que possibilita o ingresso e a 
visitação do imóvel a ser Alienado. É vedado aos depositários, criar embara-
ços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, 
inciso IV, do NOVO CPC, fi cando desde logo autorizado o uso de força 
policial, caso a providência se mostre necessária. PRAZO DA ALIENAÇÃO 
E ABERTURA: Esta alienação, por iniciativa particular, perdurará pelo 
período de 01/03/2021 a 29/04/2021; Ato continuo as propostas serão 
encaminhadas ao juízo responsável para apreciação no dia 04/05/2021, as 
11:00 horas, em sessão publica, a ser realizada no fórum Trabalhista de 
São José do Rio Preto – SP. Não haverá encerramento presencial. 
Eventuais propostas que forem apresentadas diretamente ao processo não 
serão conhecidas (serão desconsideradas). DA COMISSÃO: Acolhida a 
proposta pelo Juízo o proponente (adquirente) deverá pagar ao Sr. JÚLIO 
CÉSAR CARDOSO, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do preço da alienação; A comissão devida não integra o 
valor da proposta, e não será devolvida ao proponente (adquirente) em 
nenhuma hipótese, salvo se a alienação for desfeita por determinação 
judicial, por razões alheias à vontade do proponente; A comissão devida ao 
corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e improrrogável 
de 5 (cinco) dias, após a homologação da proposta, através de depósito 
judicial, devendo apresentar o comprovante ao Juízo. Ressalva-se a 
possibilidade de pactuação direta com o corretor, pelo  proponente 
(adquirente), para pagamento em prazo diverso. LOCAIS PARA RECEBI-
MENTO DAS PROPOSTAS: Com agendamento telefônico de horário na Av. 
Miguel Damha nº 1540 - em frente ao Cond. Residencial Gaivota I, São 
José do Rio Preto, SP e Rua Bolívia nº 112, bairro Moacyr Arruda, Indaiatu-
ba, SP, e-mail julio@asolucaoimoveis.com.br, fones para contato 55-17-
99619.9362 ou 55-19-98363.2151. VALOR MÍNIMO FIXADO PELO JUIZO: 
Correspondente a 60% do valor da avaliação. DA PREFERENCIA DAS 
PROPOSTAS: Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a 
seguinte ordem: A) O pagamento à vista. B) A proposta com menor número 
de parcelas. OBS - 1º: havendo propostas idênticas, a que tiver sido 
recebida em primeiro lugar. OBS - 2º: Proposta recebida em bloco poderá 
terá preferência tendo em vista a necessidade para funcionamento e 
operação do bem maior. FORMAS DE PAGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
1- À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da 
intimação da homologação da proposta vencedora. 2 - A PRAZO, com 30% 
(trinta por cento) de entrada no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) 
dias a contar da intimação da homologação da proposta vencedora, e o 
restante (saldo) em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas, 
atualizadas pelo IPCA-E, na data do efetivo pagamento, sempre por meio 
de depósito judicial. OBS – Ressalvada a hipótese do artigo 903, parágrafo 
5º do novo CPC, em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias 
de qualquer das parcelas, a multa pela mora será de 20% sobre o valor da 
venda e execução do valor  remanescente será dirigida ao patrimônio dos 
adquirentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de 
pessoa jurídica, dispensando qualquer citação para tanto, por se tratar de 
dívida líquida e certa, além da perca da comissão paga. DA PROPOSTA 
CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda 
poderá, ser recebidas "condicionalmente", sujeitas a posterior apreciação 
do Juízo responsável. FORMALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO: A alienação do 
bem será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante 
deverá declarar "estar ciente das regras da alienação por iniciativa 
particular, principalmente quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais 
que lhe serão impostas se descumprir as obrigações assumidas; e declarar 
também a total veracidade das informações prestadas.”. * Será expedida 
carta de alienação do imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º 
do art. 880 do CPC/2015. Em caso de parcelamento, o imóvel fi cará 
gravado com hipoteca, nos termos do artigo 895, §1º do CPC. CONDIÇÕES 
GERAIS: DA ADJUDICAÇÃO - Poderão os exeqüentes também ADJUDI-
CAR ou ARREMATAR os bens, em igualdade de condições com outros 
interessados, prevalecendo o maior lance, nos termos do art. 892, parágrafo 
primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e 
adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a 
lavratura do auto. Os referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de 
fraude ou lance vil, este avaliado pelo Juiz (a) no momento oportuno, 
considerando as condições e peculiaridades dos bens alienados. * A partir 
da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação/arrematação do(s) 
bem(s) pelo exeqüente, este fi cará responsável pela integralidade da 
comissão do perito/corretor Sr. Júlio César Cardoso. DA REMIÇÃO DA 
EXECUÇÃO - Se o (a) executado (a) pagar a dívida antes de adjudicado ou 
alienado o bem, na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, 
deverá apresentar, a guia comprobatória do referido pagamento, acompa-
nhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução. 
Neste caso, deverá o (a) executado (a) pagar a importância atualizada da 
dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e periciais, além da 
integralidade da comissão do perito/corretor Sr. Júlio César Cardoso, 
conforme regramento do provimento. DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos 
interessados examinarem o imóvel a ser apregoado, podendo valer-se de 
pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal etc. ÔNUS: 
Aos interessados em arrematar o bem imóvel, fi ca esclarecido que os 
créditos relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o 
domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de 
serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e multas, não serão de 
responsabilidade do adquirente, já que a arrematação de bem através de 
alienação judicial, é considerada como aquisição originária, inexistindo 
relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem 
(aplicação do artigo 130, parágrafo único, do CTN). Caberá à parte 
arrematante indicar nos autos referidos débitos, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da carta de alienação a fi m de que seja retido de eventual valor 
remanescente da execução e paga a dívida, observada a gradação legal 
ou, inexistindo valores, seja expedido ofício ao órgão público competente a 
fi m de promover a cobrança e/ou inscrever a dívida em dívida ativa, em 
responsabilidade do anterior proprietário. Único; A procedência e evicção de 
direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de inteira e 
exclusiva responsabilidade dos rrematantes/proprietários/União. O corretor 
é mero mandatário, fi cando, assim, eximido de eventuais responsabilidades 
por vícios ou de feitos nos bens Alienados (ocultos ou não), como também 
pro indenizações trocas, consertos, compensações fi nanceiras de qualquer 
hipótese ou natureza, portanto, qualquer difi culdade quanto a: obter/
localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar 
o bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo 
responsável para as providencias cabíveis. IMPORTANTE: a) Publicação 
deste edital suprirá eventual insucesso das notifi cações/intimações pessoal 
dos respectivos patronos, executados, co-proprietários, cônjuges e credores 
com penhora anterior.  b) Qualquer inconsistência das informações poderá 
ser sanada até a assinatura do auto. Reservamo-nos o direito à correção de 
possíveis erros de digitação, e demais inconsistências das informações 
apresentadas até a assinatura do auto. São José do Rio Preto, São Paulo, 
01/03/2021.
JÚLIO CÉSAR CARDOSO
CRECI S/P 52891-F


