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COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

ERRATA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 141/2021 – Processo n.º 
11262/2021
Na publicação do dia 05/05/2021, considerar conforme 
segue: Onde se lê: “RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 141/2020 – PROCESSO Nº 11169/2020”. 
O correto é: “RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 141/2021 – PROCESSO Nº 11262/2021”. 
-  Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, ht-
tps://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
179/2021, processo 11.572/2021, objetivando o registro de 
preços de máscara com reservatório para uso nas unidades 
de saúde no combate ao COVID-19. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
13/05/2021, 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: BEATRIZ APARECIDA SIMBRON FERREI-
RA 44620216810
NOTA DE EMPENHO Nº 4754/2021
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTO-
LÓGICOS LTDA
NOTAS DE EMPENHO Nº 6501/2021 E 6503/2021
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 6293/2021
CONTRATADA: IRLENE A DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS ME
EMPENHOS 5508/2021 E 5509/2021
Notifi co derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para realizar atendimento dos chamados em aberto no 
prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, referente aos empenhos em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 11/2017; Contrato: DIL/0008/17
Contratada: Banco do Brasil SA
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SEMFAZ. Jose Martinho W. R. Neto
EXTRATO 
8° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 60/2019– Contrato: PRE/0217/19
Contratada: RT Serviços de Enfermagem Ltda
Nos termos do interno 83/2021 cc art. 78, XIV, da Lei 
8.666/93, fi ca suspenso pelo prazo de 30 dias o contrato 
supramencionado a partir de 01/03/2021. SME. Fabiana Z. 
de Azevedo.
EXTRATO 
9° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 60/2019– Contrato: PRE/0217/19
Contratada: RT Serviços de Enfermagem Ltda
Nos termos do interno 83/2021 cc art. 78, XIV, da Lei 
8.666/93, fi ca suspenso pelo prazo de 30 dias o contrato 
supramencionado a partir de 01/04/2021. SME. Fabiana Z. 
de Azevedo.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 52/21
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA. 
Objeto: Aquisição de 180 ampolas (5ML) de monossialogan-
gliosideo 100mg, para atendimento de ação judicial de Maria 
Josefi na de Mazzi Waltrick. Empenho n° 8814/21. Valor Total 
R$33.175,80 - SMS –Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2021
ATA Nº 0391/21
CONTRATADA: DZ7 COMERCIAL EIRELI

OBJETO: Fornecimento de cesta básica - Valores Unitários 
- Item 01 - R$89,00; Item 02 – R$89,00– SMAA – Antonio 
Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 8627/2021
CONTRATO Nº: DPL/0021/21
CONTRATADA: WILLIAM ALBERTO DE ANDRADE 
12170965823
OBJETO: Prestação de serviços de apoio na recepção de 
documentos do Gabinete da Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento– SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior- Prazo de vigência: 02 meses. Valor Total: R$5.400,00

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021 - RELACIONA-
DO AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
003/2021.
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: R. Alves Cardozo Locações - ME 
OBJETO: Produção, montagem, locação, manutenção de 
Stands (Salas), com condicionadores de ar montados no Ter-
minal Rodoviário/Suburbano de São José do Rio Preto - SP.
VALOR GLOBAL: R$ 48.600,00 (Quarenta e Oito Mil e Seis-
centos Reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo do contrato será de 03 
(três) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O pagamento do valor devido à CONTRATADA será atendi-
do com recursos dotados no orçamento da CONTRATANTE 
para o período compreendido no contrato. 
DATA DA ASSINATURA: 04 de fevereiro de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 26, parágrafo único, da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores.
São José do Rio Preto-SP, 04 de fevereiro de 2021.
_______________________________________
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 008/2021
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB. 
CONTRATADA: PINHEIRO E MORELLI LTDA.
OBJETO: Aquisição e serviços de instalação de Mini Con-
tainers, construídos em estrutura metálica, em formato de 
Guichê para venda de passagens, sendo 12 (doze) unidades 
com área de 4 m² e 03 (três) unidades com área de 6 m², 
todos com 2,35 m de altura, para serem instalados no Termi-
nal Suburbano/Rodoviário de São José do Rio Preto/SP.
VALOR GLOBAL: R$ 168.000,00 (Cento e sessenta e oito 
mil reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por 12 (doze) meses, iniciando-se em 05/05/2021 
e tendo seu término em 04/05/2022.
DATA DA ASSINATURA: 05 de Maio de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 001/2021, 
Processo nº 11/2021, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, lei 13.303 de 30 Junho de 2016, aplicando-se no 
que couberem as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, a Lei Complementar nº 123/2006, com 
as alterações vigentes, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie.
São José do Rio Preto-sp, 05 de Maio de 2021.

RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

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 35.253 DE 04 DE MAIO DE 2021

EXONERA, a pedido, MARIA JOSE PARISE DIAS, do 
Cargo em Comissão – DIRETOR – CD.101.3, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotada na Diretoria do Bem 
Estar Animal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
nomeada pela Portaria n.º 34.997 de 21 de janeiro de 2021, 

retroagindo os efeitos desta a 01 de maio de 2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.893
DE 3 DE MAIO DE 2021

Estabelece o Plano de Ação para promoção das adequações 
necessárias visando o atendimento do padrão mínimo de 
qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orça-
mentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC no 
âmbito do Município de São José do Rio Preto, na forma do 
Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município; e
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, em seu art. 48, parágrafo 6º, determina que 
todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 daquela Lei 
Complementar, incluídos autarquias, fundações públicas, 
empresas estatais dependentes e fundos do ente da Federa-
ção devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentá-
ria e fi nanceira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executi-
vo, resguardada a autonomia;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, em seu art. 48, parágrafo 1º, inciso III, deter-
mina que a transparência será assegurada também median-
te a adoção de sistema integrado de administração fi nan-
ceira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade 
estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto 
no art. 48-A daquela Lei Complementar; e
CONSIDERANDO as disposições sobre o padrão mínimo 
de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle contidas 
no Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, e, 
em especial, ao contido no seu art. 18;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica estabelecido o Plano de Ação constante do 
Anexo Único deste decreto, com a fi nalidade de adequar 
o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle – SIAFIC no âmbito do 
Município de são José do Rio Preto, ao padrão mínimo de 
qualidade delimitado pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de 
novembro de 2020.
Art. 2º. O SIAFIC compõe as soluções de tecnologia da 
informação mantidas e gerenciadas pelo Poder Executivo, 
incluídos os módulos complementares, as ferramentas e 
as informações delas derivadas, utilizadas pelos Pode-
res Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da 
Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Funda-
ções, Fundos Especiais e Empresas Públicas dependentes, 
sempre resguardada a autonomia destes, e que tenham a 
fi nalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a ad-
ministração orçamentária, fi nanceira e patrimonial e controlar 
e permitir a sua evidenciação.
§ 1º  Para fi ns do disposto no caput do art. 2º, entende-se 
como SIAFIC mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, a 
responsabilidade pela contratação ou desenvolvimento, pela 
manutenção e atualização do SIAFIC e pela defi nição das 
regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da 
informação, aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada 
ente federativo, com ou sem rateio de despesas.
§ 2º É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Municí-
pio, mesmo que estes permitam a comunicação entre si, por 
intermédio de transmissão de dados.
§ 3º É permitida a integração do SIAFIC com outros sistemas 
estruturantes.
Art. 3º. Os Procedimentos e o desenvolvimento das ações 
necessárias para a implementação do Plano de Ação nos 
prazos estabelecidos serão realizados de forma cooperada 
e de responsabilidade conjunta dos Órgãos integrantes do 
Poder Executivo e Legislativo, e, em especial, pela empresa 
pública EMPRO – Tecnologia e Inovação, coordenados pelos 
seguintes órgãos:
I – Empro Tecnologia e Inovação;
II – Diretoria do Tesouro da Secretaria Municipal da Fazenda;
III – Diretoria de Finanças da Câmara Municipal;
IV – Gerência Administrativa e Finaceira do SeMAE;
V – Gerência de Gestão Orçamentária e Contábil da RioPre-
toPrev;
VI – Diretoria Administrativa e Financeira da EMCOP.

Art. 4º. O SIAFIC no âmbito do município de São José do Rio 
Preto deverá atender as diposições do Decreto Federal nº 
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10.540, de 5 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro 
de 2023.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 3 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ORLANDO BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.895
DE 5 DE MAIO DE 2021.

Altera o Decreto nº 18.449, de 30 de outubro de 2019, que 
nomeia os membros do Conselho Municipal de Habitação.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos nos termos do artigo 3º da Lei 10.820, 
de 17 de novembro de 2010,
D E C R E T A:
Art. 1º Os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e XII todos do artigo 1º 
do Decreto nº 18.449/19, que nomeia membros para compor 
o Conselho Municipal de Habitação, passam a vigorar altera-
dos com as seguintes redações:
“Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal 
de Habitação, nos termos do art. 3º da lei 10.820, de 17 de 
novembro de 2010, os membros e seus respectivos suplen-
tes, a seguir indicados:
PODER PÚBLICO
I- Representantes da Secretaria de Habitação
a) MANOEL DE JESUS GONÇALVES (Presidente)
b) DÉBORA CHAVES VALÉRIO (titular)
c) AMANDA VIGNA (suplente)
II- Representante da Secretaria de Obras
a) WANESSA SARDINHA (titular)
b) BENEDITA IOLANDA FACCHINI (suplente)
III - Representante da Empresa Municipal de Construções 
Populares - EMCOP
a) CARLOS ALBERTO CORRÊA (titular)
b) MARIA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA (suplente)
IV - Representante do Serviço Municipal Autônomo de Água 
e Esgoto de São José do Rio Preto - SeMAE
a) GIOVANNI ROCHA MARTINS (titular)
b) CLAUDIO RAIMUNDO ZIRONDI (suplente)
V - Representante da Secretaria de Planejamento Estratégi-
co, Ciência, Tecnologia e Inovação
a) MILTON FARIA DE ASSIS JUNIOR (titular)
b) NELSON JOSÉ GEROMEL (suplente)
VI - Representante da Secretaria de Assistência Social
a) FERNANDA DOS SANTOS (titular)
b) RENATA CORREA LEITE DE OLIVEIRA (suplente)
VII - Representante da Secretaria da Fazenda
a) LUÍS CARLOS BASSO (titular)
b) ERIVALDO MACIEL DE MELO (suplente)

SOCIEDADE CIVIL
(...)
XII - Representante de Empresas da Construção Civil - SIN-
DUSCON
a) JAMIL NASSIF (titular)
b) JOÃO PAULO PENTEADO (suplente)” NR
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 5 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
local.

NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 001/2021
ASSUNTO: REAJUSTE DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO 

UTIZANDO O INDICE IGPM 

1. DAS CONSIDERAÇÕES: 
Considerando o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) 
atingiu acumulados 24,52% no mês de janeiro de 2021, o 
qual deve pressionar os contratos em geral que dependem 
desse índice para reajuste, em especial aluguel vigentes;
Considerando a pandemia que assola o mundo, impactando 
diretamente na fonte de renda das famílias; 
Considerando o Art. 478 e 479 do Código Civil Brasileiro que 
preceitua se a prestação de uma das partes se tornar exces-
sivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em 
virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 
poderá o devedor pedir a resolução do contrato, podendo a 
resolução ser evitada caso seja modifi cada eqüitativamente 
as condições do contrato;
Considerando o principio da Vulnerabilidade do consumidor 
frente ao fornecedor contida no Art. 4º inciso I da lei federal 
8.078/90 (CDC);
Considerando o principio da Boa fé objetiva conforme previs-
to no Art. 422do Código Civil Brasileiro;
2. DOS FATOS: 
O PROCON Municipal de São José do Rio Preto recomen-
da a aplicação do Principio da Equidade e da razoabilidade 
em relação ao locador em aplicar o reajuste do contrato de 
locação vigente, haja vista que apesar da legalidade contra-
tual, temos que a composição desse indicador utiliza-se de 
outros 03(três) índices para sua composição, o IPA (Indústria 
e Agropecuária), INCC (Construção Civil) e IPC (Consumo), 
que força a elevação do IPGM.
Neste silogismo, percebemos que caso o contrato em anali-
se não tenha infl uencia direta de algum desses três mencio-
nados componentes do IGPN, entendemos que sua apli-
cação merece debate, como exemplo contrato de locação, 
onde não temos relação direta com esses índices.
De outra sorte, no caso de um contrato para aquisição de 
imóvel residencial ou terrenos, melhor legalidade assiste 
essa aplicação, uma vez que o INCC tem relação direta com 
a contratação, pois refere-se a uma obra de construção civil. 

A aplicação infl exível do índice deixa de reajustar o valor da 
moeda e passa a aumentar em quase um quarto o valor do 
aluguel, podendo ocorrer em tese, o que no Código Civil é 
chamado de onerosidade excessiva.
3. DA CONCLUSÃO: 
Portanto, orientados pelo princípio da boa fé objetiva que 
deve reger as relações de consumo e contratuais em geral,  
os locadores devem se manter-se abertos a negociação do 
reajuste do contrato, mantendo o equilíbrio e o bom senso na 
atualização dos valores
4. DAS PROVIDENCIAS: 
a) Em caso de consumidores que procurarem esse 
órgão para fi ns de negociação de contratos de locação, por 
não tratar-se de relação de consumo direta, será entregue 
copia desse documento, e orientado, em caso de recusa da 
negociação do reajuste, a procura de advogado particular ou 
defensoria quando couber, para que seja promovida a ação 
judicial competente;
b) Demais contratos que tenham relação de consumo 
será registrada CIP neste órgão.  
c) Afi xa-se no mural e ciências aos servidores.
São José do Rio Preto, 26 de janeiro de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 002/2021
ASSUNTO: REMARCAÇÃO DE VIAGENS PELA SEGUN-

DA VEZ EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. 

1. DAS CONSIDERAÇÕES: 
Considerando a lei federal 14.034/20 que dispõe sobre medi-
das emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da 
pandemia da Covid-19;
Considerando a teoria da imprevisibilidade que consiste na 
possibilidade de rediscutir a relação contratual em virtude de 
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis;
Considerando o risco de eventual enriquecimento sem causa 
por parte das empresas aéreas previsto no Art. 884 dó Códi-
go Civil;
Considerando que é direito básico do consumidor a proteção 
da vida, saúde e segurança, nos termos do Art.6º do CDC; 
Considerando o Principio da Vulnerabilidade do consumidor 
frente ao fornecedor contida no Art. 4º inciso I da lei federal 
8.078/90 (CDC);
Considerando o principio da Boa fé objetiva conforme previs-
to no Art. 422 do Código Civil Brasileiro;
2. DOS FATOS: 
No dia 18 de março de 2020, o Governo Federal editou a 
Medida Provisória 925, que foi aprovada pelo Congresso e 
convertida na Lei 14.034/20. A nova legislação alterou o pra-
zo para as companhias aéreas reembolsarem os passagei-
ros durante a pandemia e defi niu regras para cancelamentos 
e alterações das passagens com voos programados entre 19 
de março e 31 de dezembro de 2020. 
Assim, muitos consumidores que optaram pela remarcação, 
esperando que a pandemia que assola o mundo regredisse 
a níveis aceitáveis para realizar suas viagens em seguran-
ça, e que infelizmente não veio a acontecer até a presente 
data, com muitos destinos turísticos, tanto nacionais quanto 
internacionais, ainda em situação caótica com a pandemia 
recrudescendo, enfrentando restrições de viagens e até 
proibições de desembarque no local de destino, como resul-
tado o prazo que trata a lei 14.034/20 foi ampliado até 31 de 
outubro de 2021 pela Medida Provisória 1024.
Todavia, o consumidor que já havia optado por uma remar-
cação anteriormente, esperando melhor sorte para realizar 
suas viagens, vem enfrentando diversos óbices das opera-
doras aéreas para remarcar uma segunda vez sem qualquer 
ônus dentro do prazo que trata a lei, sob a alegação de que 
a viagem já havia sido remarcada anteriormente. 
3. DA CONCLUSÃO: 
Não assiste razão, em tese, as operadoras aéreas recusar a 
remarcação pela segunda vez da viagem para destinos que 
ainda encontra-se com restrições não podendo o consumi-
dor usufruir plenamente da fi nalidade para que contratou o 
serviço. 
Ora, a própria medida provisória 1024/20 que estendeu o 
prazo para remarcações até 31 de outubro de 2021, veio 
no intuito de dar fl exibilidade aos consumidores em face da 
incerteza sobre o tempo de propagação do vírus, somado 
ainda ao direito básico do consumidor a segurança e saúde 
que seria gravemente ferido a obrigação tática de utilizar a 
passagem anteriormente remarcada, já que o consumidor 
fi caria entre se expor ao vírus ou perder valor pago. 
Ademais, a empresa reter valores por serviços que sequer 
prestou, poderia em tese, confi gurar o enriquecimento sem 
causa de sua parte, fi cando o consumidor em desvantagem 
exagerada e o onerando excessivamente. 
Assim, conclui-se que o consumidor tem sim o direito a 
remarcação da viagem pela segunda vez, independente da 
remarcação anterior.  
4. DAS PROVIDENCIAS: 
a) Em caso de consumidores que procurarem esse 
órgão em razão de negativa de remarcação de viagem, será 
aberta CIP em face da empresa sem prejuízo de outras me-
didas cabíveis.  
b) Afi xa-se no mural e ciências aos servidores.
São José do Rio Preto, 28 de janeiro de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 003/2021
ASSUNTO: ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO AOS DI-
REITOS E DEVERES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.  

O objetivo da presente nota técnica é traçar diretrizes 
básicas de caráter orientativos e educativos quantos 
aos consumidores e comerciantes sem a instauração de 
procedimentos, desta forma, passaremos a enumerar as 
dúvidas básicas e suas eventuais soluções para evitar 
eventuais litígios entre fornecedores e consumidores e a 
aplicação de eventuais multas por descumprimento previs-
tas no ordenamento legal. 

I - AFIXAÇÃO DE PREÇOS: 
O fornecedor deverá sempre atender o disposto no (CDC) 
e na Lei Federal n.° 10.962, de 11 de outubro de 2004, 
que foi regulamentada pelo Decreto n.º 5.903/06.
� A afi xação dos preços no varejo, para o consumi-
dor, poderá ser feita:
� por meio de etiqueta ou similar diretamente nos 

bens;
� mediante a impressão ou afi xação na embalagem;
� por meio de código referencial, ou ainda, com o 
uso de código de barras
Os preços deverão estar escritos de forma clara, de modo 
a ser facilmente visualizada pelo consumidor.
Caso opte pelo uso do código de barras para identifi cação 
do preço, será necessária a instalação de equipamentos 
de leitura ótica para consulta do consumidor. Estes equi-
pamentos devem estar localizados na área de venda ou 
em outros locais de fácil acesso.
II - OFERTAS: 
Toda informação ou publicidade, sufi cientemente precisa, 
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação 
com relação a produtos ou serviços oferecidos ou apre-
sentados, obriga o fornecedor que a fi zer veicular ou dela 
se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado, 
nos termos do Art. 30 do CDC
 Assim, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar 
cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o 
consumidor poderá, alternativamente e à sua livre esco-
lha: I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos 
termos da oferta ou publicidade; II - aceitar outro produto 
ou prestação de serviço equivalente ou III – rescindir o 
contrato, com direito à restituição de quantia eventualmen-
te antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e 
danos, nos termos do Art. 35 do CDC. 
III - CONTRATOS: 
No ato da contratação, o fornecedor deve esclarecer 
todas as dúvidas do consumidor. A relação contratual que 
envolve fornecedor e consumidor deve ser pautada pela 
harmonia, equilíbrio dos interesses e boa-fé.
Assim, o contrato deve ser redigido de forma clara e 
transparente, facilitando compreensão como um todo e 
o consumidor deve ser previamente informado sobre o 
conteúdo integral de todas as cláusulas.
Ainda nos termos do Art. 30 e 35 do CDC qualquer in-
formação ou publicidade ofertada é parte integrante do 
contrato e obriga o fornecedor que a fi zer veicular
É importante lembrar que no contrato não pode constar 
nenhuma cláusula abusiva, entre alguns exemplos como:
� exonerem ou diminuam responsabilidades do 
fornecedor ou as transfi ra a terceiros;
� estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 
abusivas, ou que coloquem o consumidor em desvanta-
gem exagerada;
� sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
� estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuí-
zo do consumidor;
� deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não 
o contrato, embora obrigue o consumidor a cumpri-lo.
IV - GARANTIA: 
Todo produto ou serviço colocado a venda no mercado 
conta com a chamada garantia legal, ou seja, aquela que 
a própria lei confere e independe da vontade do fornece-
dor dala, sendo o prazo de 90 dias para produtos e servi-
ços duráveis e 30 dias para produtos não duráveis.
Ademais, o fabricante pode conceder um prazo maior de 
garantia, a chamada garantia contratual, que será somada 
a garantia legal e conferida mediante ao preenchimento 
de termo de garantia onde constará o prazo e as condi-
ções para usufruí-la. 
Ocorrendo problemas com o produto (vicio) o fornecedor 
terá o prazo de 30 dias para repará lo e entregá lo em 
perfeitas condições de uso, ou realizar a troca imediata 
quanto se tratar de produto essencial ou em razão da ex-
tensão do vício, a substituição das partes viciadas puder 
comprometer a qualidade ou características do produto. 
A garantia estendida, embora chamada de garantia, é uma 
espécie de seguro contratado para o produto ou serviço, 
normalmente contratada para vigência após a garantia le-
gal ou contratual, sendo necessário a abertura de sinistro 
junto a seguradora que cumprirá suas obrigações confor-
me apólice do seguro .
V - TROCA DE PRODUTOS:
 A troca de produtos não viciados é uma opção do forne-
cedor. Porém, se o consumidor for informado pelo forne-
cedor que existe a possibilidade da troca de produto, nes-
tas condições, será obrigado a fazer. Assim, a empresa 
deve informar a politica de troca de seu estabelecimento 
de maneira clara e objetiva, para que não reste duvidas ao 
consumidor quanto a esta opção. 
Ainda, os produtos que apresente problemas (vicios) de-
vem ser trocados de forma imediata quando o produto for 
essencial, ou seja aqueles que atendem às necessidades 
básicas, e  quando o reparo puder comprometer a qualida-
de ou características do produto, diminuir-lhe o valor
VI - PROTEÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR: 
Em vigor desde 18/09/2020 a lei geral de proteção de da-
dos (lei 13.709/18) tem como objetivo garantir mais segu-
rança e transparência às informações pessoais coletadas 
por empresas públicas e privadas
visando garantir direitos para os cidadãos e consumidores 
sobre como vai ocorrer o tratamento de dados pessoais
A LGPD se aplica a qualquer pessoa física, empresa, 
entidade privada ou pública e a órgão público que realize 
coleta e tratamento de informações, ou seja, que tenha 
alguma atividade em que utilize dados pessoais, seja por 
meio digital (on-line) ou físico (presencial).
A Lei pretende garantir que a coleta de informações tenha 
propósitos legítimos, específi cos e informados, limitando-
-se ao mínimo necessário. Que, para cada etapa desse 
processo, haja medidas de segurança para proteção de 
acessos não autorizados e instrumentos de validação e 
correção que garantam a exatidão dos dados.
O consumidor deve ter acesso facilitado e de forma clara, 
adequada e visível às seguintes informações: fi nalidade 
específi ca do tratamento; forma e duração do tratamento; 
identifi cação e informações de contato do Controlador; 
informações sobre o uso compartilhado de dados pelo 
Controlador e a fi nalidade; responsabilidade dos agentes 
que realizarão o tratamento.
Qualquer alteração dessas informações deverá ser 
informada ao consumidor, que poderá anular seu consen-
timento caso discorde das alterações. Se a alteração for 
de fi nalidade, o consumidor tem o direito de ser informado 
previamente.

São José do Rio Preto, 10 de fevereiro de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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São José do Rio Preto, quinta-feira
06 de maio de 2021

NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 004/2021

ASSUNTO: ORIENTAÇÕES SOBRE AS NOVAS REGRAS 
DE DIVULGAÇÃO DE PREÇO QUE TRATA O DECRETO 
FEDERAL 10.634/2021
O objetivo da presente nota técnica é traçar diretrizes bási-
cas de caráter orientativo quanto ao que dispõe o Decreto 
Federal 10.634/2021 de modo a auxiliar em seu cumprimen-
to.
QUANTO A FIXAÇÃO DE PREÇOS: 
Atendendo os dispostos do decreto citado e da lei federal 
13.455/17 os preços deverão estar dispostos da seguinte 
forma:
A- Os preços deverão estar escritos de forma clara, objetiva 
e inequívoca de modo a ser facilmente visualizada pelo con-
sumidor, não podendo de nenhuma forma induzir o consumi-
dor a erro;
B- Quando houver descontos oferecidos pelo pagamento 
por aplicativo de fi delização, deverá ser informado em igual 
proporção, tamanho da placa e fonte de escrita, o valor real 
do produto, o preço promocional e o valor do desconto sob o 
preço real.;
C- Quando a utilização do aplicativo de fi delização propor-
cionar a devolução de dinheiro ao consumidor, o valor e a 
forma de devolução deverão ser informados aos consumido-
res;
D- Quando houver diferenciação de preço em razão do mé-
todo de pagamento, especialmente aos pagamentos em di-
nheiro, cartão de crédito, débito e vouchers, o preço deverá 
ser informado em igual proporção, tamanho da placa e fonte 
de escrita, o valor real do produto e o valor com o método de 
pagamento adotado. 
A diferenciação dos valores poderão ser expostas em cores 
de placa de e de fonte de escrita diferentes, desde que as 
cores utilizadas não difi cultem identifi cação dos valores de 
forma clara e inequívoca  pelo consumidor
QUANTO A FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO PREÇO 
DO COMBUSTÍVEL:
O Decreto estabelece também obrigatoriedade aos Postos 
Revendedores em informar os valores estimados de tributos 
das mercadorias e serviços  em painéis afi xados em locais 
visíveis do estabelecimento que deverão conter:
A- O valor médio regional no produtor ou no importador;
B- O preço de referência para o ICMS;
C- O valor do ICMS;
D- O valor do PIS/PASEP e da Cofi ns;
E- O valor da CIDE Combustíveis.
A ANP disponibiliza sugestões de links para consulta às 
bases de dados disponíveis com informações tributárias (o 
preço de referência para o ICMS; o valor do ICMS; o valor 
do PIS/PASEP e da Cofi ns e o valor da CIDE Combustíveis) 
e de preços (valor médio regional no produtor ou no importa-
dor).
Contudo, em primeiro momento o Procon Municipal de São 
José do Rio Preto deixará de observar se há painéis infor-
mando o preço de referência para o ICMS; o valor do ICMS; 
o valor do PIS/PASEP e da Cofi ns e o valor da CIDE e de 
valor médio regional no produtor ou no importador, pois 
ainda não há clareza quanto a obtenção dessas informações 
e divulgação pelo posto de combustíveis, sem prejuízo da 
fi scalização de outros órgãos competentes.
Recomenda-se a utilização de placas diferentes, uma infor-
mando os valores aproximados dos tributos e do combus-
tível no produtor/ importador e outra o preço dos combustí-
veis, em painéis de no mínimo 65x50cm.
São José do Rio Preto, 29 de março de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PORTARIA NORMATIVA PROCON MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - 001/2021

Dispõe sobre o procedimento preparatório de apuração e a 
investigação de infração às normas de proteção e defesa do 
consumidor, no âmbito da Diretoria do PROCON Municipal 
de São José do Rio Preto, e estabelece outras providências.
A Diretoria Executiva do PROCON Municipal de São José 
do Rio Preto resolve:
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. A presente Portaria cria o procedimento preparató-
rio de apuração e investigação, referente às violações às 
normas de proteção e defesa do consumidor estabelecidas 
na Lei Federal nº 8.078, de 11.09.90, bem como em outros 
diplomas legais e demais atos normativos, no que com ele 
não confl itar.
Art. 2º Os dispositivos desta Portaria são aplicáveis, no 
que couber, na obtenção de informações sobre produção, 
industrialização, distribuição e comercialização de bens e 
serviços para requisição e fornecimento de quaisquer dados, 
periódicos ou especiais, a cargo de pessoas jurídicas de 
direito público e privado ou pessoas físicas, que se dedi-
quem as atividades compreendidas no âmbito das relações 
de consumo.
CAPÍTULO II - DOS PROCEDIMENTOS
Art. 3º As práticas infrativas às normas de proteção e defesa 
do consumidor serão apuradas em procedimento prepara-
tório de apuração e investigação (PPAI), sem prejuízo de 
apuração por outros meios, e terá início por ato de ofício da 
Diretoria Executiva do Procon Municipal.
§ 1º - Cabe para tanto, requisitar dos fornecedores informa-
ções sobre as questões investigadas, resguardado o segre-
do industrial, na forma do disposto no § 4º do art. 55 da Lei 
federal nº 8.078, de 1990.
Art. 4º O PROCON Municipal encaminhará relatório com 
suas conclusões, para as devidas providências, entre outros 
órgãos, ao Ministério Público e a Fundação Procon do 
estado de São Paulo, com cópia da documentação, para 
que promovam a responsabilidade administrativa, civil ou 
criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas 
decorrentes de suas funções institucionais.
CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 5º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 04 de maio de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE CLASSIFICAÇÃO E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - CON-
CORRÊNCIA nº 05/2020 – PROC. nº 81/2020
Objeto: Ampliação de prédio do almoxarifado do SeMAE, 
localizado na Rodovia Délcio Custódio da Silva (km 4,5) no 
município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços, conforme descrito 
no Anexo 1 – Memorial Descritivo”. 
Após a análise das propostas e fundamentados no pa-
recer da gerencia gestora do processo a Comissão de 
Licitações decidiu classifi ca-las da seguinte forma: em 1º 
lugar a CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA, pelo valor de R$ 5.243.053,85;  em 2º lugar 
a da CONCRETA CONSTRUÇÕES LTDA pelo valor de R$ 
5.399.390,54 em 3º lugar a da  GOMES & BENEZ ENGE-
NHARIA LTDA, pelo valor de R$ 5.400.000,00 e em 4º lugar 
a da  CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA,  pelo valor 
de R$ 5.634.552,16. Em consequência, tendo em vista o 
critério de julgamento previsto no Edital, MENOR PREÇO 
GLOBAL, a Comissão de Licitações declara vencedora e 
propõe a adjudicação do objeto à licitante CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, pelo valor de 
R$ 5.243.053,85.
S. J. Rio Preto, 05.05.2021 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da C.L
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
24/2021 – PROCESSO SICOM 3110/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
móvel pessoal – SMP, com fornecimento dos respectivos 
SIM CARDS (chips) em regime de comodato, para operação 
de transmissão de voz e dados, de acordo com as normas 
e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Teleco-
municações – ANATEL.
Sessão pública realizada on line no dia 28.04.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora TELEFÔNICA BRASIL S/A 
para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
24/2021 – PROCESSO SICOM 3110/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 04.05.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
25/2021 – PROCESSO SICOM 3111/2021
Objeto: Aquisição de lacres e arruelas de vedação.
Sessão pública realizada online no dia 23.04.2021, com 
continuidade no dia 29.04.2021, sendo adjudicado o item 2 
à vencedora METALACRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
LACRES LTDA e os itens 1 e 3 à vencedora VISUAL RE-
PRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
25/2021 – PROCESSO SICOM 3111/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 05.05.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 59/2020 
- DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 05/2020 – PROCESSO 
SeMAE nº 96/2020. Contratada: RESTELO CONSTRUÇÕES 
E CONSULTORIA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução à elaboração de 
projeto executivo de Interceptor de Esgotos Sanitários na 
Av. Dr. Ernani Pires margem direita do Córrego Piedade, no 
Município de São José do Rio Preto.
Prazo: 90 dias   Data da assinatura: 03.05.2021.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 42 de 05/05/2021 – Nomear a servi-
dora FERNANDA SPIRANDELLI RODRIGUES, matrícula nº 
527, da função de Supervisão de Equipe, criado pela Tabela 
“D”, do Anexo I, da Lei Complementar nº 266/2008. Esta Por-
taria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1° de maio de 2021.
S. J. Rio Preto 05.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 09/2021 – SME 
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando 
atender as necessidades de substituições na Educação Infantil, Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e nos Ciclos I e II (1ª ao 5ª anos) da Rede 
Municipal de Ensino, convoca 01 (um) Professor de Educação Básica I 
abaixo classificado no Processo Seletivo SME nº 01/2019 para 
contratação em substituição de docentes em caráter temporário. 
 O professor abaixo relacionado deverá comparecer no dia 07 de maio 
de 2021 às 10h na Secretaria Municipal da Educação (Rua General 
Glicério, nº 3947 - Redentora). O convocado que não comparecer na data, 
hora e local supracitado terá prazo de tolerância de 03 (três) dias úteis, a 
partir da publicação desta, para comparecer na Secretaria Municipal da 
Educação. O não comparecimento do convocado no prazo estabelecido 
será considerado como desistência.     
 Para entrega da documentação para contratação, o convocado terá o 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o item 15.12 do 
Edital Normativo 01/2019, contados a partir da publicação desta, 
devendo, para tanto apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Av. 
Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro). Este professor deverá ter 
disponibilidade de horário em 03 (três) períodos: manhã, tarde e noite.  
 
Class. 

Nome 
Data 

Exame Horário 
445º LETICIA NASCIMENTO LEME 12/05/2021 14h30 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – 
PROCESSO SELETIVO SME - EDITAL Nº 01/2019  
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade)  
1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
4) Comprovante de Endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – Cópia das páginas onde constam a foto, os 
dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e 
Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas 
as Carteiras de Trabalho).  
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que sejam feitas as 
pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos que 

 

 

serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número 
de inscrição); 
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;  
8) Certificado de reservista (cópia); 
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia); 
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: 
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste 
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da documentação. 
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade 
e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia); 
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do item 2.1, 
Capítulo 2 do Edital Normativo -  Certificado, Certidão ou Diploma de 
Conclusão de Curso (cópia); 
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no 
site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para 
verificação de acúmulos. 

Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas 
respectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou a baixa na 
Carteira de Trabalho; 

15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as 
penas da lei:  
15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória; 
 15.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa 
ou a bem do serviço público); 
15.3) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público 
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do 
Rio Preto, por justa causa; 
15.4) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa 
da última Declaração de Imposto de Renda; 
15.5) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, 
trazer comprovante; 
15.6) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos; 

 

 

16)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de 
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé. 
Obs: Podem ser expedidos via Internet: 
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria 
da Segurança Pública); 
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente). 
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades 
onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e 
residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de 
Objeto e pé. 
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – 
SP: 
Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no 
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de 
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 
– Centro. 
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal. 
18) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, conforme agendamento 
acima – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço Municipal, 
munido da Carteira de Vacinação (cópia); 
19) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido também de cópia do RG, CPF 
e comprovante de endereço para abertura da Conta Salário – vinculada 
ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Trazer 
cópia do comprovante de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta 
Prefeitura)  
20)  Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar 
necessário. 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
O atendimento para entrega da documentação para contratação será feito 
somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.  
Prazo para protocolo da Documentação:  

 

Convocação nº 09/2021 – SME      Publicado em 06/05/2021      
Término 26/05/2021         

          São José do Rio Preto, 05 de maio de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

  

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 
CAIO UBIRATAN ALMEIDA LOPES 
46828682840 02418/20 60 

UFM 
AIP-A-LF 
000253 

CLINICA DE RECUPERAÇÃO 
MAXIMUS LTDA ME 00999/20 60 

UFM 
AIP-S-E 
000052 

GEAN TEODORO DOS REIS SERV 
FESTA ME 02404/20 70 

UFM 
AIP-A-LF 
000251 

HUMBERTO RICARDO 
MOSCARDO 34360406819 02403/20 100 

UFM 
AIP-A-LF 
000250 

JACKSON BRUNO DE SOUZA 
GARCIA 02406/20 70 

UFM 
AIP-A-LF 
000252 

JANAINA FERREIRA DA SILVA 
35636638825 00832/20 40 

UFM 
AIP-S-E 
000055 

RAPHAEL DA SILVA COELHO 
43671563893 02199/20 20 

UFM 
AIP-A-LF 
000249 

RUI C DA SILVA RIO PRETO ME 01245/17 30 
UFM 

AIP-M-L 
000104 

SERGIO AUGUSTO ALVES DE 
OLIVEIRA 00353/19 20 

UFM 
AIP-S-E 
000054 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

JOAO SIQUEIRA NETO 01224/17 2017000256981 
AIF-

AMB/2017-
014 

KATIA MIRELA TANAKA 01519/17 2017000212752 AIF-

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 01496/21 AIF-A-S 
000141 

MARCOS LEANDRO BIZAIO 01494/21 AIF-S-V 
000119 

SIMONE ALVES JACINTHO DE MELLO 01493/21 AIF-S-D 
000237 

ZAINE DE MELO SANTOS ME 01495/21 AIF-S-V 
000120 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
06 de maio de 2021

 Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5839/2021

        Fica notifi cada, Benedita Cesar Dalben, proprietária 
do imóvel sito à Rua Silva Jardim, nº 1576, quadra 44-A, 
lote 20P/, Boa Vista, que em virtude de ter sido enviado a 
Notifi cação de Embargo nº 005839, datada em 27/04/2021, 
assinada pelo agente fi scal de posturas Moisés Augusto 
de Lima Aziz, tratando de construção em desacordo com a 
Lei de Zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado (cons-
trução de estrutura metálica) 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 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – 
art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e 
Telégrafos o AR BR 39155800 7 BR acusando "não existe 
número indicado”.
        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$ 1.259,20 (hum mil duzentos 
e cinquenta e nove reais e vinte centavos) e medidas judi-
ciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 05 de maio de 2021.
Moisés Augusto de Lima Aziz
Agente Fiscal de Posturas - Obras

 

 

GONÇALVES AMB/2017-
022 

SERGIO AUGUSTO 
ALVES DE OLIVEIRA 00353/19 2019000026194 AIF-S-E 

000018 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO AUTO 

CLAUDINEIA GOMES 01258/
17 

AIP-M-L 
000112 

DIRCE MILANI 01230/
17 

AIP-M-L 
000111 

JOAO SIQUEIRA NETO 01224/
17 

AIP-M-L 
000109 

JOSE ANTONIO MACENA BARBOSA 01229/
17 

AIP-M-L 
000113 

JOSE DIORANDE VALADARES ME 00835/
20 

AIP-M-L 
000106 

KATIA MIRELA TANAKA GONÇALVES 01519/
17 

AIP-M-L 
000107 

MARCIO ROGERIO PEREIRA BAR ME 01242/
17 

AIP-M-L 
000105 

NAIR MONTANARI LIOSSI 01225/
17 

AIP-M-L 
000110 

V E L CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA ME 

01549/
17 

AIP-M-L 
000108 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
BENEFICENCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

00940/20 AIF-S-D 
000135 

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA 00680/21 AIF-A-N 

000308 

LUIZ ANTONIO PEREIRA 01059/18 AIF-S-D 
000050 

MAKRO ATACADISTA S/A 02035/20 AIF-A-N 
000268 

NOGAROTO BOIATE E BELLEI PADARIA 
LTDA ME 01214/17 AIF-A-F 

0007 
 

 

PREVCLINI CLINICA DE CONSULTAS 
MEDICAS LTDA EPP 01403/18 AIF-S-F 

000084 
São José do Rio Preto, 06 de Maio de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

DECRETO Nº 18.896
DE 5 DE MAIO DE 2021.

Altera dispositivos do Decreto nº 18.882, de 19 de abril de 
2021 com suas alterações posteriores, que dispõe sobre 
medidas restritivas de enfrentamento a pandemia do COVID 
19, e dá outras providências. 

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município;

Considerando a necessidade de implantação de medidas de 
prevenção e controle da Pandemia COVID;

Considerando as disposições do Decreto Estadual n. 64.994, 
de 28 de maio de 2020 que estabelece o Plano São Paulo 
válido para todo o Estado de São Paulo e a necessidade de 
compatibilização das normas locais estabelecidas no âmbito 
estadual;

D E C R E T A:

Art.1º Ficam alterados os Anexos IX e XVII do Decreto 
nº 18.882, de 19 de abril de 2021, em similaridade com o 
Decreto nº 65.663, de 30 de abril de 2021 do Estado de São 
Paulo.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios do Turismo poderá expedir instru-
ções regulamentares de competência da pasta. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO

JORGE LUIS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO

DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

Atendimento presencial entre 6h e 20h

Capacidade máxima de ocupação do estabelecimento ou espaço de acesso ao público: 25%
Cumprimento obrigatório dos protocolos sanitários de biossegurança.

ATIVIDADES COMERCIAIS
Atendimento presencial entre 6h e 20h

ATIVIDADES RELIGIOSAS
Atividades presenciais individuais e coletivas

SERVIÇOS GERAIS
RESTAURANTES E SIMILARES
Consumo local entre 6h e 20h

SALÃO DE BELEZA E BARBEARIA
Atendimento presencial entre 6h e 20h

ANEXO XVII

ATIVIDADES CULTURAIS
Atendimento presencial entre 6h e 20h

ACADEMIA DE ESPORTE

ANEXO IX 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

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. Atendimento presencial ao público (serviços à mesa) nos 
estabelecimentos após as 19h00min. 

2.1.1. Presença de clientes nos locais de consumação será tolerada até às 
20h00min. 

2.2. Funcionamento de bares (estabelecimento com atividade exclusiva de 
bar).  

2.2.1. Entendem-se como estabelecimentos com atividade predominante de bar 
aqueles que possuem licença sanitária para a atividade e onde predomina o 
fornecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local, ainda que haja 
fornecimento de alimentos ou refeições.  

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

2.10. Filas ou aglomerações nas entradas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Acesso limitado a 25% 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.  


