
Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira

22 de julho de 2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: IRLENE A. DE OLIVEIRA - MANUTENÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - ME
PRE/033/21
Notifi co o representante legal da contratada, para realizar o 
atendimento e fi nalizar os chamados listados no prazo de 24 
horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA
EMPENHO 10512/21
CONTRATADA: BRASFISIO COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA ME
EMPENHO 12850/21
CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA
EMPENHO 12726/21
CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
EMPENHO 12770/21, 12831/21 E 12776/21
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHO 12799/21 E 12770/21
CONTRATADA: MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
EMPENHO 12740/21
CONTRATADA: PONTUAL COMERCIAL LTDA
EMPENHO 12833/21
CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA
EMPENHO 12802/21
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 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
EMPENHOS 12732/21, 12758/21 E 12805/21
CONTRATADA: MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS
EMPENHO 12800/21 E 12798/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do re-
cebimento desta, a quantidade descrita dos itens referentes 
aos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
PRE/0146/20
Considerando a ausência do posto de trabalho, notifi co o re-
presentante legal da contratada, para regularizar o posto de 
trabalho e esclarecer os pontos mencionados imediatamen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 416/20– ATA/0970/20
Contratada: Sanofi  Medley Farmacêutica Ltda
Nos termos da cláus. 1ª, item 1.1 da ata contratual supra-
mencionada, fi ca concedido reequilíbrio de preços o item 
23-caneta inj desc 3ml – insulina glargina 100UI/ML sistema 
de aplicação solostar, passando de R$44,30 para R$36,32 a 
unidade.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2021
ATA Nº 0565/21

CONTRATADA: ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE 
RECICLADOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos para 
Unidades Escolares - Valor Unitário – Item 19 - R$5,45- SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2021
ATA Nº 0566/21
CONTRATADA: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos para 
Unidades Escolares - Valores Unitários – Item 08 - R$6,82; 
Item 09 – R$2,27; Item 10 – R$2,27; Item 12 – R$1,02; Item 
13 – R$1,02; Item 14 – R$0,87; Item 15 – R$1,02; Item 18 – 
R$3,88; Item 21 – R$33,00; Item 22 – R$7,59- SME – Fabia-
na Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2021
ATA Nº 0567/21
CONTRATADA: OPORTUNE COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos para Uni-
dades Escolares - Valor Unitário – Item 04 - R$4,05 - SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 12 
meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico 326/2021 Processo: 
12544/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÕES, VEÍCU-
LO UTILITÁRIO DE CARGA E VEÍCULO TIPO VAN/FUR-
GÃO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-
RA E ABASTECIMENTO
Informamos que foi retifi cado prazo de entrega dos veículos 
constantes do anexo I Termo de referência,  que deverão ser 
considerados para elaboração da proposta. O edital retifi ca-
do disponibilizado no Portal de Compras a todos os interes-
sados. Fica redesignada a data para o processamento do 
pregão para o dia 04/08/2021, às 08:30 hs, Mariana Correa 
Pedroso Fernandes- pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 258/2021 – Processo 
12.109/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios(hortifrutícolas) em atendimento as unidades 
escolares da rede municipal de ensino e demais orgãos. Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.. Sessão 
pública realizada on line com início dia 28/06/2021, sendo 
adjudicado os itens as empresas declaradas vencedoras: 
MARIO DA SILVA RIBEIRÃO PRETO ME itens 1, 3 e 5; MM 
BRASIL ALIMENTOS LTDA itens 2 e 4. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antônio Pedro Pezzuto Junior  
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento  
COMUNICADO REDESIGNAÇÃO DE RETOMADA E HORA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
283/2021 – PROCESSO Nº 12.198/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospi-
talar em atendimento a demanda da rede pública. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica redesignada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 23/07/2021 
às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena 
Antonio -Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
139/2021 – PROCESSO Nº 11.230/2021
Objeto contratação de empresa de postos de serviços de 
encarregado de construção civil e manutenção, instalador 
de tubulações, jardineiro, pedreiro de edifi cações, pintor, 
serviços de mestre serralheiro, serviços gerais, técnico em 
elétrica e tratorista de roçadeira. Secretaria municipal de 
Saude.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 27/07/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

272/2021 – PROCESSO Nº 12.183/2021
Objeto registro de preços para aquisição de carnes em aten-
dimento as demandas do zoológico municipal. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 23/07/2021 às 14:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes- Prego-
eira.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 292/2021 Processo: 
12375/2021
Objeto: Registro de preços p aquisição de leite em pó para 
atendimento as unidades escolares e eventual compra por 
demais equipamentos públicos.
O pregão eletrônico restou FRACASSADO, uma vez que 
os valores fi nais alcançados fi caram acima da estimativa do 
edital. Mariana Correa Pedroso Fernandes- 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 eletrônico 
n. 368/2021, processo 12.770/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de testes rápidos antígeno para 
o covid 19. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 30/07/2021, 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.
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 eletrônico 
n. 360/2021, processo 12.711/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de gêneros alimentícios (biscoito 
de polvilho) para atendimento das unidades escolares da 
rede municipal de ensino e demais equipamentos públicos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/08/2021, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, 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 eletrônico 
n. 334/2021, processo 12.713/2021, objetivando o registro 
de preços para locação de veículos máquinas e equipa-
mentos pesados necessários para serviços de manutenção 
das estradas rurais do município. Secretaria Municipal de 
agricultura e Abastecimento. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 05/08/2021, 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 eletrônico 
n. 361/2021, processo 12.712/2021, objetivando o registro 
de preços para prestação de serviço de locação de caçam-
bas estacionárias. Secretaria Municipal de agricultura e 
Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 06/08/2021, 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.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 018/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CO-
MISSIONAMENTO DE SISTEMA IRRADIANTE DA RÁDIO 
EDUCATIVA FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SO-
CIAL. Valor estimado: R$ 87.420,13  – Prazo de execução: 
90 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes con-
tendo a habilitação e a proposta: 09/agosto/2021 às 17:00 
horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 
10/agosto/2021 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Com-
pras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto 
Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.
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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 35.394 DE 16 DE JULHO DE 2021

DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, o(a) servidor(a) ANTONIO 
BALDIN para responder interinamente pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, enquanto durar o período de férias 
do(a) titular da pasta, nos termos do artigo 68, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, de 21/07/2021 a 04/08/2021.
PORTARIA N.º 35.395 DE 16 DE JULHO DE 2021
NOMEIA, à vista da classifi cação obtida no Concurso Públi-
co, Edital n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, 
o cargo de provimento efetivo de DIRETOR DE ESCOLA, 
criado pela Lei Complementar n.º 239, de 25 de fevereiro 
de 2007, surtindo os efeitos desta a partir de 19 de julho de 
2021:
REGIANE APARECIDA DIAS
PORTARIA N.º 35.396 DE 16 DE JULHO DE 2021
NOMEIA, à vista da classifi cação obtida no Concurso Públi-
co, Edital n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o 
cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA I, criado pela Lei Complementar n.º 330, de 28 
de dezembro de 2010, surtindo os efeitos desta a partir de 
19 de julho de 2021:
ADEJUNIO HENRIQUE DA SILVA 
PORTARIA N.º 35.397 DE 16 DE JULHO DE 2021
NOMEIA, à vista da classifi cação obtida no Concurso Públi-
co, Edital n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o 
cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA I, criado pela Lei Complementar n.º 594, de 15 
de maio de 2019, surtindo os efeitos desta a partir de 19 de 
julho de 2021:
DANIELE PESSOA BATISTA CHAVES
LEILA LUCIA DA SILVA
PORTARIA N.º 35.398 DE 16 DE JULHO DE 2021
NOMEIA, à vista da classifi cação obtida no Concurso Públi-
co, Edital n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o 
cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA I, criado pela Lei Complementar n.º 567, de 28 
de junho de 2018, surtindo os efeitos desta a partir de 19 de 
julho de 2021:
WANESSA BUZO CARDOZO 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 53/2021 – PROCESSO SICOM 
3206/2021.
Objeto: Aquisição de materiais de construção civil – blocos 
de concreto e cerâmico.
Por interesse da Administração para ampliação do prazo 
de envio das propostas, fi ca designado o dia 04.08.2021 a 
partir das 08h30 para a realização do pregão. 
S. J. Rio Preto, 21.07.2021 – Alan Sinibaldi Cornachioni – 
Pregoeiro
S. J. Rio Preto, 21.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO / INSPETORIA 

FISCAL DE POSTURAS 
São José do Rio Preto, 21 de julho de 2021  

A permissionária relacionada abaixo, ficam devidamente 
NOTIFICADA da existência de débitos em aberto referentes às 
suas respectivas Inscrições Municipais.  
NOME INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 
NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

Amanda Daniele 
de Azevedo 

147.752/0 228/2021 

Considerando a existência de débitos em aberto, 
referentes às Inscrições Municipais supracitadas, 
objeto da comunicação expedida por esta 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo, e  
Considerando que, transcorrido o prazo de 
regularização, até o presente momento não 
identificamos a quitação dos débitos ou a 
celebração de acordo de parcelamento. 

Fica V.S.ª devidamente NOTIFICADA da abertura de processo 
administrativo de SUSPENSÃO dos Termos de Permissão de 
Uso em vigência, nos termos do art. 40, I, “b”, do Decreto 
Municipal n.º 13.863/2008, com redação dada pelo Decreto n.º 
18.374/2020.  
Salientamos que a não quitação dos débitos no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados do recebimento da presente 
notificação, ensejará a Cassação dos Termos de Permissão de 
Uso em vigência, bem como o cancelamento da Inscrição 
Municipal e a lacração dos equipamentos utilizados.  
Desde logo, fica facultado a V.S.ª o exercício do contraditório e 
da ampla defesa, por meio da apresentação de defesa por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 
presente notificação. 
Por fim, informamos que a regularização dos débitos poderá 
ser realizada via PoupaTempo ou através do Portal do Cidadão 
(https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/).  

Pedro Oliva Filho 
Inspetor Fiscal de Posturas IFP/SEMDEC 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20612/2021

Fica notifi cado(a): BOEBE ROTISSERIA LTDA, Endere-
ço: R. ONOFRE GOMES DE CARVALHO Nº: 179 Com-
pl.: Bairro: SÃO DEOCLECIANO - CONJ. HAB. Cidade: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15057190 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 3789330 PFJ: 1700193 CPF/CNPJ/
RG: 40775471/0001-96. De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notifi cação, o abaixo relacionado: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc 
XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Co-
nama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 126 UFM (x1 
R$7.932,96). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR CONTRATO 
OU COMPROVANTES DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 
(óleo usado) NO PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETARIA DO 

MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MULTA DE R$ 7.920,00. 
O não cumprimento da presente Notifi cação no prazo esta-
belecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades 
impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR BR 34780933 2 BR, acusando “recusado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 655/2021

Fica advertido(a): BOSQUE COM PEÇAS SERV MANUT 
EM VEIC AUTOMOT EIRELI, localizado(a) no Endereço: 
AV. LUIZ DA CRUZ MARTINS Nº: 4061 Compl.: Bairro: 
NAZARÉ - JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15054105 Inscrição Municipal / Cadastro: 3759800 PFJ: 
1686045 CPF/CNPJ/RG: 35778233/0001-02, datada em 
31/05/2021, IRREGULARIDADES: A empresa em epígrafe 
não cumpriu a Notifi cação nº 19977, deixando de realizar 
as adequações ambientais necessárias à prática das suas 
atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a presente 
ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO: 
Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, 
líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes ativi-
dades industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir 
o solo e os cursos d'agua; CAPITULAÇÃO: Artigo 1.º da 
Lei Municipal n.º2268/1978; BASE DE CÁLCULO: 50 UFM; 
VALOR: R$ 3.148,00; OBSERVAÇÃO: ATENDER A NO-
TIFICAÇÃO 19977/21 EM TEMPO HÁBIL, SOB PENA DE 
MULTA; MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a desti-
nação fi nal desses resíduos; CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, 
inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol 
Conama n.º 313/2002; BASE DE CÁLCULO: 126 UFM; VA-
LOR: R$ 7.932,96; OBSERVAÇÃO: ATENDER A NOTIFICA-
ÇÃO 19977/21 EM TEMPO HÁBIL, SOB PENA DE MULTA. 
Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo 
de 10 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) 
supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presen-
te, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a 
Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do es-
tabelecimento. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que a missiva foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR 39151251 8 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20616/2021

Fica notifi cado(a): EDSON FRANCO AZEVEDO 
01896991831, Endereço: R. ITANHAÉM Nº: 889 Compl.: 
SALA 2 Bairro: NOVAES - VILA Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15050340 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3561870 PFJ: 1575266 CPF/CNPJ/RG: 31977787/0001-
70. De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º 
inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo 
estabelecido a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo 
relacionado: Armazenar e depositar adequadamente os re-
síduos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II 
da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo 
de 5dia(s), Multa de 126 UFM (x1 R$7.932,96). OBSERVA-
ÇÃO: APRESENTAR CONTRATO OU COMPROVANTES 
DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (óleo usado) NO PRAZO 
DE 05 DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOB 
PENA DE MULTA DE R$ 7.920,00. O não cumprimento da 
presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi ca-
do(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legis-
lação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que ocorreu 
a devolução da missiva, pela Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR BR 
34780929 2 BR, acusando “não existe o nº indicado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 651/2021

Fica advertido(a): J C MARIANO RESTAURANTE ME, 
localizado(a) no Endereço: R. FERNANDO COLOMBO Nº: 
210 Compl.: QUADRA 5 - LOTE 1 Bairro: JARDIM LES-
TE Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15056773 
Inscrição Municipal / Cadastro: 3413630 PFJ: 1449906 
CPF/CNPJ/RG: 26130784/0001-66, datada em 26/05/2021, 
IRREGULARIDADES: A empresa em epígrafe não cumpriu 
a Notifi cação nº 20015, deixando de realizar as adequações 
ambientais necessárias à prática das suas atividades econô-
micas, razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, 
nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO: Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empre-
endimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos; CA-
PITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei 
Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002; BASE DE 
CÁLCULO: 126 UFM; VALOR: R$ 7.932,96; OBSERVAÇÃO: 
Apresentar comprovantes de destinação de resíduos, sobb 
pena de multa, enviar pelo e-mail “smaurb.fi scalizacao@
riopreto.sp.gov.br”. Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA 
a realizar no prazo de 10 dia(s) a partir do recebimento des-
ta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja 
atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, 
podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento 
e Lacração do estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: 
BR 39151125 1 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 653/2021

Fica advertido(a): LUZIA DOS SANTOS AVELINO ESPOLIO, 
Compromissário: LUZIA DOS SANTOS AVELINO ESPOLIO 
Endereço: R. MARIA ANTUNES LAGAREIRA Nº: Compl.: 
Bairro: NUNES - JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15046795 Inscrição Municipal / Cadastro: 237866000 
PFJ: 190478 CPF/CNPJ/RG: 023782928-21 / 5963628-
(SSP), datada em 28/05/2021, IRREGULARIDADES: A 
empresa em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 20133, 

deixando de realizar as adequações ambientais necessárias 
à prática das suas atividades econômicas, razão pela qual 
lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos 
a cumprir: MOTIVO: Há a necessidade da supressão ou 
poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido a risco de queda, 
comprometimento ou incompatibilidade da árvore com a vi-
zinhança. O proprietário deverá executar o serviço; CAPITU-
LAÇÃO: Art. 79 da LM nº 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. 
nº 18301/2019; BASE DE CÁLCULO: 10 UFM; VALOR: R$ 
629,60; OBSERVAÇÃO: ATENDER A NOTIFICAÇÃO REFE-
RENTE PODA DE ÁRVORES NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB 
PENA DE MULTA. Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA 
a realizar no prazo de 10 dia(s) a partir do recebimento des-
ta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja 
atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, 
podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento 
e Lacração do estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: 
BR 34780952 2 BR, acusando “endereço insufi ciente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51613

Fica autuado(a): VALDECIR DE PAULA, Endereço: R. JOSÉ 
VERDI - CAPITÃO Nº: 684 Compl.: PRO O PIRES Bairro: 
BOA VISTA - BAIRRO Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15020050 Inscrição Municipal / Cadastro: 205881000 
PFJ: 437416 CPF/CNPJ/RG: 005217138-89 / 18879532-
7(SSP). O infrator acima qualifi cado deixou de atender a No-
tifi cação nº 19721 de 11/11/2020 referente o(a) Proibido fazer 
queimadas de qualquer natureza, na área urbana do muni-
cípio., infringindo o(a) Art. 90 da LC nº 650/2021 sujeito a 
multa abaixo imposta: IRREGULARIDADE: CAPITULAÇÃO: 
ART. 142 DA LC Nº 650/2021; BASE DE CÁLCULO: 20 
UFM; MULTA: R$ 1.259,20 (um mil, duzentos e cinquenta e 
nove reais e vinte centavos). O pagamento da multa imposta 
não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob 
pena de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, 
adotamos as medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado inti-
mado a recolher o débito no montante acima discriminado, 
no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, 
conforme os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complemen-
tar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento ou para impug-
nação deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 
30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão conce-
didos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 
588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da notifi cação da lavratura do 
Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II - de 
35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugna-
ção e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência 
da decisão proferida em Reexame Necessário, se não inter-
posto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se 
interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente 
ao Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário Mu-
nicipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao 
Poupatempo para retirar a guia de recolhimento ou imprimir 
o referido boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.
gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) 
Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do 
débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será ins-
crito em dívida ativa, com posterior execução fi scal. Assinado 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES 
FERNANDES, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR: BR 34780875 1 BR, acusando “Mudou-se”.

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5931/2021

        Fica notifi cado, Fabrício Cristovam da Silva, compro-
missário do imóvel sito à Rua José Carlos de Giorgio, qua-
dra 04, lote 27, Jardim Campo Belo, que em virtude de ter 
sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 005931, datada 
em 11/06/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas Na-
zareno Marinho De Souza Junior, tratando de construção em 
desacordo com projeto aprovado (obra em fase de revesti-
mento) 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 39155936 0 BR acusando "não procurado”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 21 de julho de 2021.
Nazareno Marinho de Souza Junior
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 6025/2021

        Fica notifi cada, Maria Matias Cirezola, proprietária do 
imóvel sito à Rua Professar Francisco Purita, 107, quadra 
10, lote C, Vila São Joaquim, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo nº 006025, datada em 
12/07/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas Rodrigo 
André Morsillo, tratando de construção sem o devido alvará 
de construção (acréscimo de construção em elevação de 
alvenaria) em desacordo com a Lei de Zoneamento e Códi-
go 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 39155892 5 BR acusando "mudou-se”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
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providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis 
para o caso.
São José do Rio Preto, 21 de julho de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 Edital de Chamamento Público nº 01/2021 – CMDCA.  

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, por 
intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social e 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, com base na Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e alterações pela Lei Federal 13.204 
de 14 de dezembro de 2015, no Decreto Municipal nº 17.708 
de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, e nas 
Resoluções CMDCA nº 394/2016, 423/2016, 425/2016 e 
480/2021 e suas alterações, torna público o presente Edital 
de Chamamento Público visando à seleção de Organização 
da Sociedade Civil – OSC,  interessada em celebrar 
Termo de Colaboração/Fomento que tem por objeto a 
execução ações complementares à política de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente a serem financiados 
integral  com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de São José do Rio Preto 
(FMDCA). 

 
1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de proposta para a 
celebração de parceria com o município de São José do Rio Preto, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, por meio da formalização de Termo de 
Colaboração/Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e 
recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros do Fundo Municipal 
 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA à Organização da Sociedade 
Civil (OSC) conforme condições estabelecidas neste Edital. 
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014, suas alterações pela Lei Federal 13.204 de 14 de dezembro de 2015 
e pela Resolução CMDCA 480/2021 e pelas demais normativas aplicáveis, além das 
condições previstas neste Edital.   
2. OBJETO  
2.1. Tornar público o presente EDITAL para apresentação de propostas e seleção de 
planos de trabalho de organizações da sociedade civil, para a execução, em regime 
de mútua cooperação de ações que visam desenvolver serviços e programas 
complementares, por tempo determinado, de política de atendimento aos direitos da 
criança e do adolescente, conforme previsto no artigo 4, incisos  I, II e III da 
Resolução CMDCA 480/2021 e que tenha como beneficiários crianças e 
adolescentes, segundo as linhas de ações previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e demais 
legislações.  
2.2. Objetivo da parceria:  
Fomentar iniciativas que tenham como foco a promoção, proteção e defesa dos 
direitos das crianças e dos adolescentes residentes no município de São José do 
Rio Preto, através de políticas públicas de assistência social, educação, saúde, 
esporte e lazer, cultura, trabalho, profissionalização e outras que assegurem o 
desenvolvimento físico, mental, moral e social, em condições de liberdade e 
dignidade, em consonância com os eixos definidos pelo CMDCA.   
 2.3. Serão selecionadas propostas acompanhadas do plano de trabalho, observada 
a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do 
termo de colaboração/fomento, até o limite de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e 
oitocentos mil reais)  
2.4. Cada proposta apresentada deverá ter valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais) e máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  
2.5. Havendo valor remanescente este será revertido para a universalidade do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José do Rio 
Preto/SP. 
2.6. O repasse dos recursos será realizado através de Termo de Fomento, no caso 
de organização da sociedade civil, a ser celebrado com o Município de São José do 
Rio Preto/SP, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, desde que 
atendidos os pressupostos legais.  
 
2.7. Serão selecionadas, exclusivamente, propostas que estejam em consonância 
com os eixos definidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, conforme artigo 4 da Resolução CMDCA 480/2021: 
I – Desenvolvimento de serviços e programas complementares, por tempo 
determinado, não excedendo a 24 (vinte e quatro meses) conforme artigo 2 da Lei 
Municipal nº 4.956 de 15 de maio de 1992;  
II - Desenvolvimento de serviços e programas complementares, por tempo 
determinado, não excedendo a 24 (vinte e quatro meses), conforme preconizado e 
orientado no artigo 4, § 1º e 2º da Lei Municipal nº 4.956 de 15 de maio de 1992;   

III - Acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou 
abandonado, na forma do disposto no artigo 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e 
dos artigos 34 e 260, § 2º da Lei Federal nº 8.069/90, observadas as diretrizes do 
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; 
3. DA APLICAÇÃO DO RECURSO  
3.1. A aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
deliberada pelo Conselho de Direitos, deverá ser destinada para o financiamento de 
ações não-governamentais relativas a: 
I - Desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por 
tempo determinado, não excedendo a 24 (vinte e quatro) meses, da política de 
promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 
II - Acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou 
abandonado, na forma do disposto no artigo 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e 
do artigo 260, § 2º da Lei nº 8.069, de 1990, observadas as diretrizes do Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária; 
Parágrafo Único. No caso de não apresentação de projetos e programas, ou em que 
os valores dos projetos ou programas apresentados sejam inferiores ao valor 
previsto para qualquer um dos Incisos, os recursos excedentes serão remanejados 
entre os demais incisos, mediante deliberação do Plenário do CMDCA. 
4. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  
4.1. O financiamento de programas projetos, selecionados pelo CMDCA, que 
tenham ou não recursos direcionados pelo FMDCA será permitido para: 
I - Financiamento total dos projetos, desde que haja disponibilidade financeira, 
seguindo a ordem de classificação; 
II - Aquisição de material permanente e de consumo, manutenção, recursos 
humanos e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos projetos, 
conforme disposições desta resolução, com apresentação minuciosa das despesas 
e indicadores para aferição e que possuam nexo causal com o projeto; ou  
III – Construção, reforma, ampliação ou conservação predial, em área pública 
mediante permissão ou concessão de uso, necessários a implantação e/ou 
implementação do atendimento à criança e ao adolescente, desde que tenham 
recursos direcionados. 
§ 1º No caso do recurso ser utilizado para aquisição de materiais permanentes ou de 
consumo, deverá ser apresentado três orçamentos, não sendo autorizados 
orçamentos e compras “online”.  
§ 2º No caso de material permanente poderá ser utilizado serviços de terceiros 
desde que esteja vinculado à aquisição do bem adquirido e atendendo aos critérios 
estabelecidos na prestação de contas (não serão aceitos recibo de pagamento 
autônomo - RPA). 
§ 3º No caso de material permanente, especificamente veículo, adquirido por meio 
do FMDCA o uso é obrigatoriamente nos fins do objetivo apresentado no plano de 
trabalho sendo vedada a possibilidade de empréstimo, locação, mesmo que a título 
gratuito, sob pena de revogação. 
§ 4º Os recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente poderão ser utilizados para pagamentos de recursos humanos, 

 

estagiários e aquisição de materiais, desde que comprovada para necessidade para 
a criança e o adolescente. 
5. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
5.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil assim 
consideradas aquelas definidas pelo artigo 2, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei 
Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015. 
5.2. Não será exigida contrapartida em bens e serviços das organizações da 
sociedade civil.  
5.3. Para participar deste Chamamento, a OSC deverá cumprir as seguintes 
exigências: 
 
I- Apresentar plano de trabalho, em conformidade com a Resolução CMDCA 394/16, 
a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a 
atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 
II- Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem 
executados; 
III- Previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução 
das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; 
IV- Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas 
a eles atreladas; 
V- Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 
metas. 
a) Declarar, conforme modelo constante no Anexo II – Declaração de que a OSC 
atende os requisitos para celebração de parcerias, que está ciente e concorda com 
as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se responsabiliza 
pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante 
o processo de seleção;  
b) Apresentar cópia do estatuto da entidade para comprovação da sua vinculação a 
diretoria, e apresentar procuração devidamente registrada, se for o caso, que o 
designe para participar da fase de abertura das propostas, representando a 
entidade. 
6. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
FOMENTO 
6.1. Para a celebração do termo de fomento, a OSC deverá atender aos seguintes 
requisitos: 
a) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e 
finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do 
instrumento a ser pactuado (artigo 33, caput, inciso I, e artigo 35, caput, inciso III, da 
Lei Federal nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as 
organizações religiosas e as sociedades cooperativas, artigo 33, §§ 2º e 3º da Lei 
Federal nº 13.019/14; 
b) Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, 
em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido 
a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal 
nº 13.019/14, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade 
extinta (artigo 33, caput, inciso III da Lei Federal nº 13.019/14). Estão dispensadas 

 

desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (artigo 33, 
§§ 2º e 3º, Lei Federal nº 13.019/14); 
c) Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, 
escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade (artigo 33, caput, inciso IV, Lei Federal nº 
13.019/14); 
d) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria 
ou de natureza semelhante, a ser comprovada na forma do artigo 33, § 1º do inciso 
VII, do Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 
480/2021 (artigo 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei Federal nº 13.019, de 2014); 
e) Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do 
objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, 
prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado 
mediante declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo III – 
Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. (artigo 33, caput, inciso V, 
alínea “c” e §5º, da Lei Federal nº 13.019/14); 
f) Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da 
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do 
artigo 33, § 1º, inciso VII, “b” do Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e 
Resolução CMDCA 480/2021; 
g) Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 
contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do artigo 33, §1º, incisos II, do 
Decreto Municipal nº 17.708, de 2017 (artigo 34, caput, inciso II, da Lei Federal nº 
13.019/14); 
h) Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil 
ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (artigo 34, caput, inciso 
III, da Lei Federal nº 13.019/14); 
i) Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação 
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, 
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um 
deles, conforme Anexo III – Declaração do Artigo 33, §1º, IV do Decreto Municipal nº 
17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021, e Relação dos 
Dirigentes da Entidade (artigo 34, caput, incisos V e VI, da Lei Federal nº 13.019/14); 
j) Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia 
de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (artigo 
34, caput, inciso VII, da Lei Federal nº 13.019/14); 
 
k) Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC 
se tratar de sociedade cooperativa (artigo 2º, inciso I, alínea “b”, e artigo 33, §3º, Lei 
Federal nº 13.019/14);  
l) Comprovar a inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescentes – CMDCA. 
6.2. Ficará impedida de celebrar o termo de fomento a OSC que: 

 

a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 
funcionar no território nacional (artigo 39, caput, inciso I, da Lei Federal nº 
13.019/14); 
b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada 
(artigo 39, caput, inciso II, da Lei Federal nº 13.019/14); 
c) Tenha em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, 
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública Municipal, estendendo-
se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, 
por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são 
considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 
políticas públicas (artigo 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei Federal nº 13.019 de 
2014, e artigo 33, §1º, inciso IX, do Decreto Municipal nº 17.708 de 2017); 
d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) 
anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela 
rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre 
recurso com efeito suspensivo (artigo 39, caput, inciso IV, da Lei Federal nº 
13.019/14); 
e) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 
com a sanção prevista no inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/14, ou com 
a sanção prevista no inciso III do artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/14 (artigo 39, 
caput, inciso V, da Lei Federal nº 13.019/14); 
f) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos (artigo 39, caput, inciso VI, da Lei Federal nº 13.019/14); ou 
g) Tenha entre seus dirigentes pessoa: 
I - Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 
II - Que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou  
III- Que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto 
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 
2 de junho de 1992 (artigo 39, caput, inciso VII, da Lei Federal nº 13.019/14). 
7 - COMISSÃO DE SELEÇÃO 
7.1. Comissão de Seleção, composta por 12 (doze) membros escolhidos dentre os 
Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, que será instituída por Resolução a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e terá as atribuições de receber, selecionar, avaliar, aprovar e classificar 
os projetos ou planos de trabalho, bem como julgar os recursos interpostos.  
7.2. Será impedido de analisar/pontuar a proposta de projeto o conselheiro que tiver 
vínculo com a OSC/órgão proponente, mantendo-se apto para analisar as demais 
propostas. 

 

7.3. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para 
verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas 
entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer 
situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da 
transparência.  
7.4. De acordo com a Resolução nº 480/2021 do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente-CMDCA, a Comissão de Seleção poderá solicitar o 
assessoramento técnico de especialistas de Secretarias afins, para subsidiar seus 
trabalhos. 
7.5. A Comissão de seleção apresentará seus pareceres para deliberação em 
reunião ordinária ou extraordinária do CMDCA. 
8. DA FASE DE SELEÇÃO 
8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 
Tabela 1 
 

ETAP
A 

DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 22/07/2021 

2 Sessão Pública para esclarecimentos de 
dúvidas sobre o edital 

10/08/2021 

3 Período para envio das propostas pelas 
OSCs  

22/07/2021 a 
23/08/2021 

 
4 

Abertura das propostas em sessão pública, 
no endereço: Avenida Bady Bassit. 3697, 
Centro - São José do Rio Preto/SP. 

 
24/08/2021 às 9:00 
horas 

 
8.1.2. Na contagem dos prazos descritos neste edital de chamamento público, 
aplicar-se a regra: exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se 
iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade 
responsável pela condução do processo de seleção. 
8.2. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público 
8.2.1. O presente Edital e seus anexos, será divulgado em página do sítio eletrônico 
oficial do município de São José do Rio Preto na internet (www.riopreto.sp.gov.br), 
com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da 
data de publicação do Edital. 
8.3. Etapa 2: Sessão Pública para esclarecimentos de dúvidas sobre o Edital  
8.3.1 As dúvidas a serem esclarecidas na data sessão pública para esclarecimentos 
de dúvidas sobre o edital deverão ser encaminhadas para o endereço de e-mail: 
chamamentocmdca21@gmail.com até a data 06/08/2021. 
8.4. Etapa 3: Envio das propostas pelas OSCs  
8.4.1. As propostas a serem apresentadas pelas OSCs deverão ser encaminhadas 
em envelope lacrado, via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de 
recebimento) ou pessoalmente, dirigida à Comissão de Seleção do Chamamento 
Público, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
no seguinte endereço: Avenida Bady Bassit, nº 3697 - São José do Rio Preto/SP, de 

 

segunda a sexta feira, no horário de 08h30 horas às 16h30 horas, no período de 
21/07/2021 a 20/08/2021. Deverá constar no envelope a seguinte descrição:  
 
AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA.  
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2021 
PROPOSTA Nº  ___/2021     (para preenchimento da Comissão).  
DENOMINAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO: 
CNPJ: 
ENDEREÇO DA ORGANIZAÇÃO:   
Eixo:  
Valor total:  
8.4.2.  A proposta enviada, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas 
rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo 
representante legal da OSC proponente. 
8.4.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 
recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem 
explícita e formalmente solicitados pela comissão/administração pública municipal. 
8.4.4. Cada entidade poderá apresentar apenas 01 (uma) proposta. 
8.4.5. Observado o disposto deste Edital, as propostas das OSCs deverão conter, 
no mínimo, as seguintes informações 
a) Plano de trabalho, em conformidade com o artigo 17 do Decreto Municipal nº 
17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021, que deverá conter os 
seguintes elementos: 
I - Descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com 
a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 
II - Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem 
executados;  
III - Previsão de valor total com receitas e a estimativa de despesas a serem 
realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; 
IV - Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas 
a eles atreladas; 
V - Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 
metas. 
b) Anexo I – Ofício de Apresentação da Proposta; 
c) Anexo II - Declaração de que a OSC atende os requisitos para celebração de 
parceria, contendo as declarações conforme segue: 
I - Ser regida por estatuto social nos termos do artigo 33 da Lei Federal 
nº13.019/2014 e alterações, e quando tratar-se de sociedade cooperativa, certidão 
simplificada emitida por junta comercial; 
 
II - Possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ 
nos termos da alínea “a” do inciso V do artigo 33 da Lei Federal nº13.019/2014 e 
alterações; 
III - Possuir experiência prévia, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V do artigo 33 da Lei 
Federal nº13.019/2014 e alterações; 

 

IV - Possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à salubridade 
e segurança, quando necessárias para realização do objeto e capacidade técnica e 
operacional para o desenvolvimento da atividade ou projeto, nos termos da alínea “c” 
do inciso V do artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, ou previsão de 
contratar ou adquirir com recursos da parceria. 
d) Anexo III - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais, cabendo a 
entidade optar por umas das três possibilidades; 
e) Anexo IV - Declaração da não ocorrência de Impedimentos para celebrar parceria 
com órgãos públicos e que, portanto, não se submete as vedações previstas no 
artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 
8.5. Etapa 4: Etapa competitiva de abertura das propostas 
.8.5.1.  Na data de 24 de agosto de 2021 às 09 horas, no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, situado à Avenida Bady Bassit, nº 
3697 – Centro, São José do Rio Preto/SP, na sala de reuniões em sessão pública 
dar-se-á a abertura das propostas. 
8.5.2. As propostas deverão conter além das informações contidas no artigo 17 do 
Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021, 
informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos na Tabela 
abaixo, observado o contido no Termo de Referência. 
8.5.3. Critérios de avaliação utilizados pela comissão de seleção. 
8.5.3.1. O plano de trabalho contido nas propostas será classificado em ordem 
crescente de pontuação, nos termos que preveem o item 6.4.3 deste edital. 
8.5.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios 
de julgamento apresentados na Tabela abaixo: 

  I   IO  D  
JULGAMENTO M  ODOLO I  D  PON     O 

PON     O 
M  IM  PO  
ITEM 

(A) Grau de adequação dos 
projetos às diretrizes 
prioritárias descritas neste 
Edital – item 2.8. - 
Consonância das atividades 
com as Diretrizes;  
 
 

- Grau pleno de adequação (até 3 
pontos). 
- Grau satisfatório de adequação  
(até 2 pontos). 
- Grau insatisfatório de adequação 
(até 1 ponto). 
- Não adequação: 0 
Obs.:   atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação da 
proposta.  

 3 pontos 

(B) Precisão no detalhamento 
do Plano de Trabalho 
(Preenchimento do Plano de 
Trabalho padrão de Projeto, de 
acordo com modelo fornecido 
pelo CMDCA e a clareza nas 
informações nele contido);  

- Grau pleno de precisão no 
detalhamento (até 3 pontos). 
- Grau satisfatório de precisão no 
detalhamento (até 2 pontos). 
- Grau insatisfatório de precisão no 
detalhamento (até 1 ponto).  
- Não atendimento de precisão no 
detalhamento (0 ponto) 
Obs.: a atribuição de nota “zero” 

3 pontos 
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neste critério implica eliminação da 
proposta. 

(C) Informações sobre a 
equipe a ser alocada para o 
desenvolvimento das 
atividades e a capacidade 
técnica operacional da 
instituição proponente 

- Grau pleno de informações sobre a 
equipe e capacidade técnica (até 3 
pontos). 
- Grau satisfatório de informações 
sobre a equipe e capacidade técnica 
(até 2 pontos). 
- Grau insatisfatório de informações 
sobre a equipe e capacidade técnica 
(até 1 ponto). 
- Não atendimento de informações 
sobre a equipe e capacidade técnica 
(0 ponto). 
Obs.: A atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação da 
proposta. 

3 pontos 

(D) Informações sobre o 
caráter inovador tanto sob a 
perspectiva de métodos, 
técnicas, territórios de 
atuação, como também pela 
participação direta da 
sociedade. *Vide conceito de 
inovação 

- Grau pleno de inovação (até 3 
pontos). 
- Grau satisfatório de inovação (até 2 
pontos). 
- Grau insatisfatório de inovação (até 
1 ponto). 
- Não atendimento à inovação (0 
ponto). 
Obs.:   atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação da 
proposta. 

3 pontos 

(E) Atendimento a mais de 1 
(uma) diretriz prioritária 
estabelecida neste Edital item 
2.7 

- 04 diretrizes (03 pontos). 
- 03 diretrizes (02 pontos). 
- 02 diretrizes (01 ponto). 

3 pontos 

(F) Constar e detalhar no 
processo do trabalho a 
utilização da referência e 
contra referência entre as 
políticas públicas e o nível de 
complexidade.  

- 03 políticas públicas (03 pontos). 
- 02 políticas públicas (02 pontos). 
- 01 política pública (01 ponto). 

3 pontos 

Pontuação Máxima Global  18 pontos 
 
*Entende-se conceito de inovação: "introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 
ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos 
ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a 
produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em 
efetivo ganho de qualidade ou desempenho". 

 

Fonte: LEI Nº 13.243, DE 11 DE JANEIRO DE 2016.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm>. Acesso 
em 17 jul 2020. 
8.5.4.1. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao crit rio 
de julgamento (D), dever  acarretar a eliminação da proposta.  
8.5.4.2. Serão eliminadas aquelas propostas: 
 8.5.4.4. Que estejam em desacordo com o Edital; ou  
8.5.4.5. Cujo valor global estiver acima do teto deste Edital. 
 8.5.4.6. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, 
de acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela ACIMA, assim 
considerada a média aritmética das notas lançadas por ao menos 50% dos membros 
da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.  
8.5.4.7. As classificações se darão em lista única.  
8.5.4.8. Os Planos de Trabalho apresentados poderão ser selecionados ou não, em 
decorrência da avaliação efetuada pela comissão de seleção. 
8.5.4.9. Por meio do plano de trabalho, a OSC deverá apresentar o detalhamento da 
proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores 
exigidos pela legislação (em especial o artigo 22 da Lei Federal nº 13.019/14), 
observados o Termo de Referência e Modelo de Plano de Trabalho.  
8.5.4.10. No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no 
mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde 
que identifique a data da cotação e o fornecedor específico.    
8.5.4.11. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as 
informações já apresentadas na proposta da OSC, observados os termos e as 
condições constantes neste Edital e em seus anexos. Para tanto, a comissão de 
seleção e a administração pública Municipal poderá solicitar a realização de ajustes 
no plano de trabalho, nos termos da alínea “a” do inciso I do artigo 48 do Decreto 
Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021.  
8.5.4.12. Critérios de desempate:  
No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ser   feito com base 
na maior pontuação obtida no crit rio de julgamento ( ). Persistindo a situação de 
igualdade, o desempate ser   feito com base na maior pontuação obtida, 
sucessivamente, nos critérios de julgamento ( ), ( ) (D), ( ) e (F).  aso essas 
regras não solucionem o empate, ser   considerada vencedora a Organização da 
 ociedade  ivil com mais tempo de constituição e, em  ltimo caso, a questão ser   
decidida por sorteio.  
8.5.4.13. A previsão de receitas e despesas de que trata o artigo 17, inciso III do 
Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021, 
não será objeto de pontuação e classificação, mas serão rejeitadas aquelas 
despesas que não possuam nexo de causalidade, conformidade com o objeto da 
parceria e o cumprimento das normas pertinentes. 
8.5.4.14. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais 
adequada ao valor de referência constante do chamamento público, levando-se em 
conta a pontuação total obtida e a proporção entre o crit rio “ dequação” e os 
resultados previstos em relação ao valor proposto (artigo 27, §5º, da Lei Federal nº 
13.019/14).  
8.6. Divulgação do resultado preliminar  

 

 
8.6.1. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de 
seleção na forma prevista no artigo 31 do Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas 
alterações e Resolução CMDCA 480/2021, iniciando-se o prazo para recurso. 
8.7. Interposição de recursos contra o resultado preliminar  
8.7.1. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo 
de seleção. 
8.7.2. Nos termos do artigo 31 e Parágrafo único do Decreto Municipal nº 17.708/17 
e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021, os participantes que desejarem 
recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação da decisão, ao colegiado que a 
proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido recurso interposto fora do 
prazo.  
8.7.3. Os recursos, a serem apresentados por meio eletrônico e físico. Poderão ser 
entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou 
pessoalmente para a Comissão de Seleção, Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, no seguinte endereço: Avenida Bady Bassitt, 
nº 3697 - Centro – CEP 15025-130 – São José do Rio Preto/SP, de segunda à sexta 
feira, no horário de 08h30 horas às 16h30. E via e-mail para: 
cmdca@riopreto.sp.gov.br 
8.7.4. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 
indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, 
arcando somente com os devidos custos. 
8.7.5. Interposto recurso, a Comissão de Seleção publicará no sítio oficial do 
município (www.riopreto.sp.gov.br), para que os interessados apresentem suas 
contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da publicação. 
8.8. Análise dos recursos contra o resultado preliminar pela Comissão de Seleção 
8.8.1. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua 
decisão, ou, encaminhar o recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, com as informações necessárias à decisão final. 
8.8.2. A decisão final do recurso, devidamente motivada, será publicada no sítio 
oficial do município (www.riopreto.sp.gov.br). A motivação deve ser explícita, clara e 
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão 
parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão. 
8.8.3. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.  
8.9. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, 
com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver)  
8.9.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de 
recurso, o órgão ou a entidade pública Municipal deverá homologar e divulgar as 
decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção no sítio 
oficial do município (www.riopreto.sp.gov.br). (Artigo 31 do Decreto Municipal nº 
17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021). 
8.9.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (artigo 
27, §6º, da Lei Federal nº 13.019/14 e artigo 32 § 2º do Decreto Municipal nº 
17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021). 

 

8.9.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única 
organização com proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas às 
exigências deste Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao 
processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração. 
9. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
9.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do 
instrumento de parceria: 
 

ETAP
A 

DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação das outras 3 
cópias do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos 
requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos 
impedimentos (vedações) legais. 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.  

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se 
necessário. 

4 Parecer de órgão técnico e do órgão jurídico.  
5 Assinatura do termo de fomento. 
6 Publicação do extrato do termo de fomento no Diário Oficial do 

Município. 
 
9.2.  Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação das outras 3 
(três) cópias do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos 
para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) 
legais.  
9.2.1. Para a celebração da parceria, solicitará para a OSC selecionada, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, apresentar 3 (três) cópias do plano de 
trabalho e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a 
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (artigos 28, 
caput, 33, 34 e 39 da Lei Federal nº 13.019/14, c/c o artigo 33 do Decreto Municipal 
nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021). 
9.2.2. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo 
prazo de 05 (cinco) dias, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos 
no inciso I do caput do artigo 2, nos incisos I a V do caput do artigo 33 e nos incisos 
II a VII do caput do artigo 34 da Lei Federal nº 13.019/14, e a não ocorrência de 
hipóteses que incorram nas vedações de que trata o artigo 39 da referida Lei, que 
serão verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos: 
I - Ofício encaminhando a documentação. 
II - Declaração de que a OSC atende os requisitos do artigo 33 da Lei Federal 
nº13.019/2014 e alterações. 
III - Declaração sobre as instalações e condições materiais. (§5º, alínea “c” inciso V, 
artigo 33 da 
Lei Federal nº13.019/2014 e alterações)  
 

IV - Declaração de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade 
de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações 
previstas no artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 
V - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica–CNPJ, 
emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, demonstrando que a OSC 
existe há, no mínimo 01 (um) ano com cadastro ativo. 
VI - Certidão Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da 
União (www.receita.fazenda.gov.br). 
VII - Certificado de Regularidade do CRF-FGTS (www.caixa.gov.br). 
VIII - Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT 
(http://www.tst.jus.br/certidao). 
IX - Certidão de Regularidade Tributária junto à Secretaria Municipal de Fazenda   
(www.riopreto.sp.gov.br/eupreciso/tirarcert.IPTU). 
X - Certidão de débitos estaduais junto à Secretaria de Estado da Fazenda 
(simples) (www.dividaativa.pge.sp.gov.br), ou declaração de que a OSC não possui 
inscrição estadual. 
XI - Declaração de adimplência de que a OSC não está omissa no dever de prestar 
contas relativas a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública 
Municipal, se for o caso. (Inciso II, artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e 
alterações)   
XII - Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações registradas em cartório, 
que devem estar em conformidade com as exigências previstas no artigo 33 da Lei 
nº 13.019, de 2014 e alterações. 
XIII - Cópia da Ata de eleição do quadro dirigente atual. 
XIV - Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, acompanhado dos 
respectivos documentos comprobatórios. (RG, CPF, comprovante de endereço).   
XV - Declaração informando telefone residencial, celular e e-mail pessoal e 
institucional do representante legal da organização da sociedade civil com poderes 
para assinatura do eventual termo de colaboração ou fomento. 
XVI - Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, 
podendo ser realizada por meio de contas de consumo, salvo os referentes à 
telefonia móvel. 
XVII - Prova de possuir experiência prévia na realização com efetividade, do objeto 
da parceria ou de natureza semelhante, nos termos da alínea "b" do inciso V do 
artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alteração, que poderá ser feita mediante 
os documentos elencados nas alíneas “a” e “b” do inciso VII do § 1º. do artigo 33 do 
Decreto 17.708/2017 do Município de SJRP.   
XVIII - Declaração nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto nº 17.708 de 2017 e 
alterações de que a OSC não contratará ou remunerará a qualquer título, servidor 
ou empregado público com recursos vinculados à parceria, ainda que previstas em 
lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.  
XIX - Declaração emitida pelo dirigente da OSC, informando que nenhum dos 
dirigentes é membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública Municipal, estendendo-se a vedação aos 
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade, at  o segundo grau, observada as alíneas “a” “b” e “c” do inciso I , 
 

§ 1º. do artigo 33 do Decreto 17.708/2017 do município de SJRP.  

XX - Declaração sobre contas da Organização, nos termos do artigo 39, incisos IV e 
V da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 
XXI - Certidão do Tribunal de Contas informando que a Organização não teve as 
contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos, nos termos do artigo 39, inciso VI da Lei Federal nº 
13.019/2014 e alterações. 
XXII - Declaração sobre contas dos dirigentes da Organização, nos termos do artigo 
39, inciso VII da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.  
XXIII - Declaração, nos termos do artigo 33, §1ª, incisos X do Decreto nº 17.708 de 
2017, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz. 
XXIV - Comprovante de inscrição nos Conselhos Municipais das áreas 
correspondentes de atuação, conforme o caso (CMAS/CMDCA/CMDI). 
XXV - Declaração informando os dados bancários para recebimento dos repasses. 
XXVI - Plano de Trabalho, nos termos do artigo 17 do Decreto Municipal nº 
17.708/2017, alterado pelo  
artigo 3 do Decreto nº 17.723/2017 (de acordo com o Termo de Referência).  (3 
cópias) 
9.2.3. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeitos de negativa, 
no caso das certidões previstas nos incisos IV, V e VI do item 9.2.2. 
9.2.4. As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas nos 
incisos IV, V e VI do item 6.2.5 que estiverem vencidas no momento da análise, 
desde que estejam disponíveis eletronicamente.  
9.2.5. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos 
requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada, 
devendo tais documentos ser entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com 
aviso de recebimento) ou pessoalmente no endereço informado no item 6.3.1. deste 
Edital. 
9.3 – Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.  
9.3.1 - Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração 
pública, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da 
parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais 
exigências descritas na Etapa anterior. 
9.3.2 - A administração pública Municipal poderá solicitar a realização de ajustes no 
plano de trabalho, nos termos da alínea “a” do inciso I do artigo 48 do Decreto 
Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021.  
9.3.3 -  Nos termos do §1º do artigo 28 da Lei Federal nº 13.019/14, na 
hipótese de a OSC selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da 
fase de celebração, incluindo os exigidos nos artigos 33 e 34 da referida Lei, aquela 
imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração 
de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. 

 

9.3.4 - Em conformidade com o §2º do artigo 28 da Lei Federal nº 13.019/14, caso a 
OSC convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 
da fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos 
na forma desta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, 
obedecida a ordem de classificação. 
9.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se 
necessário. 
9.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou 
constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e 
instada a regularizar sua situação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 
celebração da parceria (§4º do artigo 33 do Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas 
alterações e Resolução CMDCA 480/2021). 
 
9.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho 
enviado pela OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a 
OSC deverá fazê-lo em até 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da 
solicitação apresentada. 
9.5. Etapa 4: Parecer de órgão técnico, parecer de órgão jurídico e assinatura do 
termo de fomento. 
9.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das 
providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de 
trabalho, a emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade pública municipal, a 
emissão de parecer jurídico de competência da Procuradoria Geral do Município, as 
designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e 
de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.  
9.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 
9.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da 
fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a 
informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração 
da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos 
para celebração. 
9.5.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de 
dirigentes, quando houver. 
9.6. Etapa 5: Publicação do extrato do termo de colaboração/fomento no Diário 
Oficial do Município.  
9.6.1. O termo de colaboração/fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a 
publicação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração 
pública (artigo 38 da Lei Federal nº 13.019/14). 
10. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA 
10.1. O prazo para execução do objeto da parceria será de até 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir da assinatura do termo de colaboração/fomento.  
11. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A 
REALIZAÇÃO DO OBJETO 
11.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao 
presente Edital são provenientes das funcionais programáticas: 
04.003.082.4300032.00733504303000000 - ficha 170 e 
04.003.0824300032.00744504203000000 – ficha 174. 

 

11.2. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital 
são provenientes do orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, autorizado 
pela Lei Orçamentária do exercício de 2018, UG: 04.003, por meio do Programa  de 
Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – fundos especiais. 
11.3.  Nas parcerias com vigência plurianual ou firmada em exercício financeiro 
seguinte ao da seleção, o órgão ou a entidade pública Municipal indicará a previsão 
dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos 
dos exercícios seguintes (artigo 22, §3º, do Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas 
alterações e Resolução CMDCA 480/2021).  
11.3.1. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura 
de cada parcela da despesa, a ser transferida pela administração pública Municipal 
nos exercícios subsequentes, será realizada mediante registro contábil e deverá ser 
formalizada por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no 
exercício em que a despesa estiver consignada (artigo 48, §1º, inciso II, do Decreto 
Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021). 
11.4. O valor total de recursos a ser disponibilizados é de até R$ 2.800.000,00 (dois 
milhões e oitocentos mil reais). Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou 
firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, a previsão dos créditos 
necessários para garantir a execução das parcerias será indicada nos orçamentos 
dos exercícios seguintes. 
11.5. O valor de referência para a realização do objeto de cada Termo de Fomento 
obedecerá aos limites máximos previstos no item 2.4. O exato valor a ser repassado 
será definido no Termo de Fomento, observada as propostas apresentadas pelas 
OSCs selecionadas. 
11.6. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de receitas e 
despesas, que guardará consonância com as metas da parceria, observado o 
disposto no artigo 48 da Lei Federal nº 13.019/14, e no artigo 52 do Decreto 
Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021. 
11.7. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral 
efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de 
parceria e a legislação vigente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do 
artigo 42, nos artigos 45 e 46 da Lei Federal nº 13.019/14, e nos artigos 57 e 58 do 
Decreto Municipal nº 17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021. É 
recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu 
dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja 
para evitar as sanções cabíveis. 
11.8. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu 
objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de 
trabalho (artigo 46 da Lei Federal nº 13.019/14): 
 
 a) Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive 
de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as 
despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, 
verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 

 

 b) Custo indireto necessário à execução do objeto, tais como, remuneração de 
serviços contábeis;  
 c) Aquisição de material de consumo, serviços de terceiros e materiais permanentes 
desde que necessários à execução das atividades e consecução do objeto e de 
acordo com portaria 448 de 13 de setembro de 2002. 
11.9. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, 
servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública Municipal 
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica 
ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de São José do Rio Preto. 
11.10. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos 
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública por ocasião da 
conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do artigo 52 da 
Lei Federal nº 13.019/14.  
11.11. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas 
a oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a 
administração pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos 
proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro. 
12. DOS PRINCÍPIOS E DA VEDAÇÃO À DELEGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 
OBJETO: 
12.1. Para execução do objeto da parceria, mediante a devida aplicação do recurso 
público a ser disponibilizado, conforme cronograma de receitas e despesas deverá 
ser observado os princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência, 
economicidade e ética pública, bem como os ditames da Lei Federal nº 13.019/14 
alterada pela Lei nº 13.204/15. 
12.2. Será vedada a delegação da execução do objeto da parceria. 
13. DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO 
13.1.  A gestão das parcerias será realizada por agente público com poderes de 
controle e fiscalização, designado por Portaria publicada no Diário Oficial do 
Município, cujas obrigações serão aquelas determinadas pelo artigo 61 da Lei 
Federal nº 13.019/14.  
13.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 
designará, em Resolução a ser publicada no Diário Oficial do Município, Comissão 
de Monitoramento e Avaliação, que terá como atribuição a homologação do relatório 
emitido pelo gestor, independentemente da apresentação da prestação de contas 
devida pela organização da sociedade civil. 
14. DA EXECUÇÃO E DO MONITORAMENTO 
14.1. Os Projetos/serviços de que trata o presente Edital será objeto de gestão 
operacional de caráter público, tendo sua execução devidamente monitorada e 
avaliada. 
14.2. Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão através de: 
a) Análise de dados, coletados através de instrumentos específicos, da execução 
das ações desenvolvidas no Projeto; 
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b) Visitas técnicas in loco, previamente agendadas, ou não; 
c) Reuniões de monitoramento, individuais e/ou coletivas; 
d) Estratégias de avaliação do Projeto junto aos usuários.  
14.3. É dever das organizações da sociedade civil selecionadas, durante toda a 
execução da parceria: 
a) Executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente, bem como 
com as diretrizes, objetivos e indicativos de estratégias metodológicas específicas, 
nos termos deste Edital ou qualquer outro que vier a alterá-lo ou complementá-lo; 
b) Desenvolver as ações seguindo as diretrizes da administração pública 
submetendo-se à gestão pública operacional do Projeto e disponibilizando o 
atendimento às metas referenciadas no Termo de Referência; 
c) Prestar à administração pública, por meio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, todas as 
informações e esclarecimentos necessários durante o processo de monitoramento e 
avaliação do atendimento ao objeto do presente; 
d) Promover, no prazo estipulado pela administração pública, quaisquer adequações 
apontadas no processo de monitoramento, avaliação e gestão operacional;  
e) Apresentar à administração pública, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, nos prazos e nos moldes por ela estabelecidos, os relatórios mensal e 
anual do serviço executado; 
 
14.4. Sem prejuízo da avaliação discriminada no item antecedente, a execução da 
parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política pública da 
área relacionada, ao objeto contido no Termo de fomento, bem como também estará 
sujeita aos mecanismos de controle social previstos na legislação. 
15. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
15.1. As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, 
feitas com o uso de recursos transferidos pela administração pública, deverão 
observar os princípios da impessoalidade, isonomia, economicidade, probidade, da 
eficiência, publicidade, transparência na aplicação dos recursos e da busca 
permanente de qualidade. 
15.2. As organizações da sociedade civil que formalizarem termo de fomento com a 
administração pública deverão:  
a) Aplicar integralmente os valores recebidos em virtude da parceria estabelecida, 
assim como eventuais rendimentos, no atendimento do objeto do termo de fomento 
firmado, em estrita consonância com o plano de aplicação financeira e cronograma 
de receitas e despesas apresentadas; 
b) Não contratar ou remunerar, a qualquer título, pela organização da sociedade 
civil, com os recursos repassados, servidor ou empregado público, inclusive àquele 
que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da 
administração pública municipal, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por 
afinidade; 
c) A organização da sociedade civil deverá manter e movimentar os recursos em 
uma conta bancária específica da parceria, sendo uma conta para cada termo a ser 
celebrado, em instituição financeira indicada pela administração pública. 

 

16. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
16.1.  A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil 
deverá observar as determinações contidas no Capítulo VI do Decreto Municipal nº 
17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021. Deverá conter também, 
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que 
o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das 
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados 
esperados, até o período de que trata a prestação de contas. 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL 
17.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho 
apresentado, da Lei Federal nº 13.019/14 e demais legislações que regulamentem a 
matéria, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
organização da sociedade civil as seguintes sanções:  
a) Advertência;  
b) Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades municipais, por prazo não 
superior a dois anos; 
c) Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso II;  
17.2. As sanções estabelecidas são de competência exclusiva da Secretária 
Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.  
17.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da 
prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à 
execução da parceria.  
17.4. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 
apuração da infração. 
18. CAUSAS DE RESCISÃO OU DENÚNCIA   
18.1. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a 
serem firmados o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem 
como os motivos previstos na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 
17.708/17 e suas alterações e Resolução CMDCA 480/2021. 
19. CONTRAPARTIDA 
19.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada.  
20. DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do 
município de São José do Rio Preto na internet (www.riopreto.sp.gov.br), com prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de 
publicação do Edital. 
 

 

20.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias da data-limite para envio das propostas, por petição 
protocolada no endereço informado no subitem 8.4.1 deste edital. A resposta às 
impugnações caberá à Secretária Municipal em conjunto com o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
20.2.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação 
deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência 
mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio da proposta, exclusivamente de 
forma eletrônica, pelo e-mail: chamamentocmdca21@gmail.com os esclarecimentos 
serão prestados pela Comissão de Seleção. 
20.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados 
serão juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
20.2.3. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos 
de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração 
afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 
20.3. A Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA resolverá os casos 
omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições 
legais e os princípios que regem a administração pública. 
20.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público 
ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
20.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento 
Público. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a 
aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às 
autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual 
crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a 
celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição 
das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o artigo 73 da Lei Federal nº 
13.019/14.  
20.6. A administração pública não cobrará das organizações concorrentes taxa 
para participar deste Chamamento Público.  
20.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 
despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira 
responsabilidade das organizações concorrentes, não cabendo nenhuma 
remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública. 
20.8. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:  

Ord. DOCUMENTOS 
0
1 

Ofício encaminhando a documentação (anexo I). (Papel timbrado da 
Entidade)   

0 Declaração de que a OSC atende os requisitos do artigo 33 da Lei Federal 

 

2 nº13.019/2014 e alterações.  (anexo II) 
0
3 

Declaração sobre as instalações e condições materiais. (§5º, alínea “c” inciso 
V, artigo 33 da Lei Federal nº13.019/2014 e alterações) (anexo III) 

0
4 

Declaração de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer 
modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se 
submete às vedações previstas no artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 
e alterações. (anexo IV)   

0
5 

Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica–CNPJ, 
emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, demonstrando que a 
OSC existe há, no mínimo 01(um) ano com cadastro ativo. 

0
6 

Certidão Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da 
União (www.receita.fazenda.gov.br). 

0
7 

Certificado de Regularidade do CRF-FGTS (www.caixa.gov.br). 

0
8 

Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT 
(http://www.tst.jus.br/certidao). 

0
9 

Certidão de Regularidade Tributária junto à Secretaria Municipal de 
Fazenda   (www.riopreto.sp.gov.br/eupreciso/tirarcert.IPTU). 

1
0 

Certidão de débitos estaduais junto à Secretaria de Estado da Fazenda 
(simples) (www.dividaativa.pge.sp.gov.br), ou declaração de que a OSC 
não possui inscrição estadual. 

1
1 

Declaração de adimplência de que a OSC não está omissa no dever de 
prestar contas relativas a recursos anteriormente recebidos da 
Administração Pública Municipal, se for o caso. (Inciso II, artigo 39 da Lei 
Federal nº 13.019/2014 e alterações)   

1
2 

Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações registradas em 
cartório, que devem estar em conformidade com as exigências previstas no 
artigo 33 da Lei nº 13.019, de 2014 e alterações. 

1
3 

Cópia da Ata de eleição do quadro dirigente atual. 

1
4 

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro 
no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, acompanhado 
dos respectivos documentos comprobatórios. (RG, CPF, comprovante de 
endereço).   (anexo V)  

1
5 

Declaração informando telefone residencial, celular e e-mail pessoal e 
institucional do representante legal da organização da sociedade civil com 
poderes para assinatura do eventual termo de colaboração ou fomento. 

1
6 

Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, 
podendo ser realizada por meio de contas de consumo, salvo os referentes 
à telefonia móvel. 

1
7 

Prova de possuir experiência prévia na realização com efetividade, do 
objeto da parceria ou de natureza semelhante, nos termos da alínea "b" do 
inciso V do artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alteração, que poderá 
ser feita mediante os documentos elencados nas alíneas “a” e “b” do inciso 
VII do § 1º. do artigo 33 do Decreto 17.708/2017 do Município de SJRP.   

1
8 

Declaração nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto nº 17.708 de 2017 
e alterações de que a OSC não contratará ou remunerará a qualquer título, 

 

servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, ainda 
que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. (anexo 
VI).  

1
9 

Declaração emitida pelo dirigente da OSC, informando que nenhum dos 
dirigentes é membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 
órgão ou entidade da administração pública Municipal, estendendo-se a 
vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, observada as 
alíneas “a” “b” e “c” do inciso I , § 1º. do artigo 33 do Decreto 17.708/2017 
do município de SJRP. (anexo VII) 

2
0 

Declaração sobre contas da Organização, nos termos do artigo 39, incisos 
IV e V da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações (anexo VIII). 

2
1 

Certidão do Tribunal de Contas informando que a Organização não teve as 
contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos, nos termos do artigo 39, inciso VI da 
Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 

2
2 

Declaração sobre contas dos dirigentes da Organização, nos termos do 
artigo 39, inciso VII da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. (anexo IX). 

2
3 

Declaração, nos termos do artigo 33, §1ª, incisos X do Decreto nº 17.708 
de 2017, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz;  (anexo X)  

2
4 

Comprovante de inscrição nos Conselhos Municipais das áreas 
correspondentes de atuação, conforme o caso (CMAS/CMDCA/ CMDI). 

2
5 

Declaração informando os dados bancários para recebimento dos repasses. 
(anexo XI).  

2
6 

Plano de Trabalho, nos termos do artigo 17 do Decreto Municipal nº 
17.708/2017, alterado pelo artigo 3º do Decreto nº 17.723/2017 (de acordo 
com o Termo de Referência).  (3 copias) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO  
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO I – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
À  
Secretária Municipal de Assistência Social  
A (organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº (número do CNPJ) por seu 
dirigente (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), em 
atendimento ao Edital de Chamamento Público n.º xxx /xxxx, vem apresentar proposta 
para a execução do Serviço/Projeto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Proteção Social 

 

xxxxxxxxxx para participação no processo de Chamamento Público para celebração do 
Termo de Colaboração.  
 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______. 
_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
 
 

PAPEL TIMBRADO 
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

 
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE QUE A OSC ATENDE OS REQUISITOS DO ARTIGO 

33 DA LEI FEDERAL Nº13.019/2014 
 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 
brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e do CPF 
nº____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., me responsabilizo civil 
e criminalmente pela veracidade e legitimidade das informações abaixo e documentos 
apresentados durante o processo de seleção. 
Declaro, ainda, sob as penas da Lei: 

a) ser regida por estatuto social nos termos do artigo 33 da Lei Federal 
nº13.019/2014 e alterações, e quando tratar-se de sociedade cooperativa, 
certidão simplificada emitida por junta comercial; 

b) possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no 
 NPJ nos termos da alínea “a” do inciso V do artigo 33 da Lei Federal 
nº13.019/2014 e alterações; 

c) possuir experiência prévia ................ (COLOCAR O TEMPO DE 
EXPERIENCIA), com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V do artigo 33 da Lei Federal 
nº 13.019/2014 e alterações; 

d) possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à 
salubridade e segurança, quando necessárias para realização do objeto e 
capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento da atividade ou 
projeto, nos termos da alínea “c” do inciso V do artigo 33 da Lei Federal 
nº13.019/2014 e alterações, ou previsão de contratar ou adquirir com 
recursos da parceria. 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de _____. 
_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
 

PAPEL TIMBRADO  
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO III – DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 
(§5º, alínea “c” inciso V, artigo 33 da Lei Federal nº13.019/2014 e alterações)  

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 
brasileiro/a, portador/a do RG nº_________________ e do CPF 
nº____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as 
penas da lei, e para fins do Edital de Chamamento Público  n.º ___/______ para a 

 

execução do Serviço/Projeto  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Proteção Social xxxxxxxxxx, 
que a organização da sociedade civil: 

⮚ possui instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 
⮚ pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais 

para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas.  

OU 
⮚ dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento 

das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da 
parceria outros bens para tanto. 
 
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, 
conforme a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão 
final da declaração. 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______. 
_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
 

PAPEL TIMBRADO 
DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE IMPEDIMENTOS EM CELEBRAR 

PARCERIA COM ORGÃOS PUBLICOS. 
Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 
brasileiro/a, portador/a do RG nº. ______________ e do CPF nº. 
_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as 
penas da lei, para fins do Edital de Chamamento Público n.º ___/______ para a 
execução do Serviço/Projeto  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Proteção Social 
xxxxxxx, que a organização da sociedade civil, não está impedida de celebrar qualquer 
modalidade de parceria com órgão públicos e que, portanto, não se submete as 
vedações previstas no artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. 
 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______. 
 

______________________________ 
(assinatura do dirigente) 

 
PAPEL TIMBRADO  

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
ANEXO V - DECLARAÇÃO DO ARTIGO 33 DO DECRETO Nº 17.708 de 2017, 

E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 
Declaro para os devidos fins, em nome da (identificação da organização da 
sociedade civil – OSC), nos termos do inciso VI, artigo 34 da Lei Federal nº 
13.019/2014 e alterações e do §1º, incisos V e IX, artigo 33 do Decreto nº 17.708 de 
2017, que: 

 

⮚ Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados membro de Poder ou do 
Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau. 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 
 
Nome do dirigente e 
cargo que ocupa na 
OSC 
 

 
Número e órgão expedidor 
da Carteira de identidade e 
CPF*  

 
Endereço residencial*, 
telefone e e-mail 

   
   
   
   
   
*(Esta declaração deverá vir acompanhada dos documentos comprobatórios: 
RG, CPF e Comprovante de endereço) 
 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______.    
_______________________________ 

(assinatura do dirigente)  
PAPEL TIMBRADO 

DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO SOBRE OCORRENCIA DE CONTRATAÇÃO OU 

REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO.  
Declaro para os devidos fins, em nome da (identificação da organização da sociedade 
civil – OSC), nos termos dos artigo 59, inciso II do Decreto nº 17.708 de 2017 e 
alterações, bem como, no artigo 181, o inciso XIX da Instrução nº 01/2020 do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, que a organização da sociedade civil, não 
contratará ou remunerará a qualquer título, servidor ou empregado público com os 
recursos vinculados a parceria, ainda que previstas em lei específica e na lei de 
diretrizes orçamentárias. 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______. 
 

_______________________________ 
(assinatura do dirigente) 

 
 

PAPEL TIMBRADO 
DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO SOBRE NÃO EXISTENCIA NO QUADRO DIRETIVO 
DA OSC DE MEMBROS DO PODER 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo 
assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº_______________ e do CPF nº 
_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., nos termos do inciso 
IX, artigo 33 do Decreto nº 17.708 de 2017 e artigo 178, inciso XIX da Instrução nº 
01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas 
da lei, e para fins do Edital de Chamamento Público n.º ____/_______ para a 

 

execução do Serviço/Projeto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que não há no 
quadro diretivo da OSC de membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente 
de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, seus respectivos 
cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau.  

São José do Rio Preto, ____ de _____________de _____. 
_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
 

PAPEL TIMBRADO  
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO SOBRE CONTAS DA OSC 
Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo 
assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº_________ __________ e do CPF nº 
_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as 
penas da lei, nos termos dos artigo 39, incisos IV e V da Lei Federal nº 13.019/2014, 
para fins do Edital de Chamamento Público n.º ___/______  para a execução do 
Serviço/Projeto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Proteção Social xxxxxxxxx, 
que a organização da sociedade civil:  

a) não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco 
anos, que não tenham sido sanadas a irregularidade que motivou a rejeição 
e/ou quitados os débitos eventualmente imputados, reconsiderada ou revista a 
decisão de rejeição, ou ainda a referida decisão esteja pendente de recurso 
com efeito suspensivo;  
b) não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas de "a" 
a "d" do inciso V, do artigo 39, da Lei Federal nº 13.019/2014, nem está em 
cumprimento de penalidade passível de impedimento de celebração de 
parcerias;  
c) não tenha tido as contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos.  

OBS: Com relação a letra “C” a organização da sociedade civil deverá apresentar 
em anexo certidão emitida pelo Tribunal de contas.  A presente observação deverá 
ser suprimida da versão final da declaração. 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______. 
 

_______________________________ 
(assinatura do dirigente) 

PAPEL TIMBRADO  
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO IX - DECLARAÇÃO SOBRE CONTAS DOS DIRIGENTES DA OSC 
Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 
brasileiro/a, portador/a do RG nº_________ __________ e do CPF nº 
_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as 
penas da lei, nos termos dos artigo 39, incisos VII da Lei Federal nº 13.019/2014, para 
fins de celebração de parceria oriunda do Edital de Chamamento n.º ___/______ para 
a execução do Serviço/Projeto  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Proteção Social 
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xxxxxxxxxxxxx, que a organização da sociedade civil não tem entre seus dirigentes 
pessoas:  
 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, 
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;  
b) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;  
c) consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto durarem os 
prazos estabelecidos nos incisos I, II e III, do artigo 12, da Lei Federal no 
8.429/1992. 

 
São José do Rio Preto, ____ de _____________de _____. 

 
_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
 
 

PAPEL TIMBRADO 
DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE DEZOITO 
ANOS 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo 
assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº_______________________ e do CPF nº 
_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 
sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as 
penas da lei, e nos termos do artigo 33, §1ª, incisos X do Decreto nº 17.708 de 2017, 
para fins do Edital de Chamamento Público nº ____/____ – Processo Administrativo 
n.º _____/________ para a execução do Serviço/Projeto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Proteção Social xxxxxx, que a organização 
da sociedade civil não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz.  
 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de _____. 
 

_______________________________ 
(assinatura do dirigente) 

 
 

PAPEL TIMBRADO 
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO XI – DADOS BANCÁRIOS 
OBS: Este anexo será apresentado no momento da celebração do Termo de 
Colaboração e caso tenha recurso de outras origens, deverá ser apresentado uma 
conta diferente para cada recurso. Deverá ainda ser uma conta nova ou que não 
esteja em uso e sem débitos. 
Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), 
abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e do CPF 
nº _____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização 

 

da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., informo que os 
repasses das verbas públicas referentes ao Termo de Colaboração decorrente do 
Edital de Chamamento n.º ____/______ para a execução do Serviço/Projeto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Proteção Social xxxxxxx, deverão ser depositados 
na conta bancária abaixo descrita:  
Nome do Banco (instituição financeira pública): __________________  
Agência: _________________________  
Conta Corrente: ___________________  
Outrossim, DECLARO, sob as penas da lei, que a movimentação bancária das 
despesas do Termo de Colaboração, será realizada na referida conta. 
 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de ______.   
 

_______________________________ 
(assinatura do dirigente) 

 
 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO 
(CAPA – Papel timbrado da entidade) 

PLANO DE TRABALHO 
(Nome do Projeto) 

I - DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
1. ORGANIZAÇÃO PROPONENTE:  

2. CNPJ:  

3. ENDEREÇO:  

CIDADE: São José do Rio 
Preto 

U.F.: SP CEP:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

4. REPRESENTANTE LEGAL:  
Nome: 
Função: 
CPF: 
RG: 
Telefone para contato: 
CEL: 
Email: 
 

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO:  
Nome: 
CPF: 
RG: 
Número do Registro Profissional: 
Telefone para contato: 
CEL: 
Email: 

 

 

6. REGISTRO NO CMDCA:  (    ) Sim   (    ) Não 
Nº DE INSCRIÇÃO NO CMDCA: ___________ 
VIGÊNCIA DO REGISTRO: ____/____/____ a ____/____/____ 
TIPO DE INSCRIÇÃO:   Programa (   )  Projeto (   )   Serviço (   ) 
 

7. BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: 

    
 
 
 
II- CARACTERIZAÇÃO SOCIECONÔMICO DA REGIÃO: 
 
1.  LOCALIZAÇÃO 
((Indicar o endereço onde o projeto e ações serão executados, bem como onde 
serão instalados os equipamentos a serem adquiridos). 
 
2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
(Indicar áreas de atendimento, distritos, sub-distritos, microrregiões previstas para o 
projeto onde seja comprovada a existência e localização de focos de famílias com 
idoso, pessoa com deficiência, criança e adolescente, migrante e população em 
situação de rua). 
3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
(Indicar a população que será beneficiada quanto à condição socioeconômica, 
vulnerabilidade). 
4. CARACTERÍSTICA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA 
Público-alvo: 
Faixa etária: 
Sexo: 
III – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
1. TÍTULO DO PROJETO: 

2. OBJETO DA PARCERIA (conforme termo de referência item X) 

3. PRAZO DE EXECUÇÃ0 – Duração de Execução do Projeto :  

Exemplo: 12 meses 
Início: DD/MM/AAAA                                Término: DD/MM/AAAA 

4. REGIME DE ATENDIMENTO: (   ) Integral   (   ) Parcial 

 
5. DIAS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

6. TERRITÓRIO: 

7. CRAS DE REFERÊNCIA: 

 

 
IV – JUSTIFICATIVA 
 ((Explicitar os motivos para a implementação do projeto e/ou ação, descrição da 
realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a 
atividade, com o projeto e com as metas a serem atingidas). 
V – META  
1. META:(quantificar o número de atendidos/mês, descrição das metas a serem 
atingidas, das atividades ou projetos a serem executados, objetivo geral e 
específicos) 
 
2. OBJETIVO GERAL 
(Definir o que se pretende alcançar de uma forma mais abrangente e objetiva). 
Exemplo (Adquirir um veículo......) 
(Adquirir materiais para a implantação da oficina...ou reforma da sala ...) 
 
3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
(Oferecer uma indicação clara e precisa, ou seja, quais os resultados finais e 
parciais que se pretendem atingir com a realização da compra). 
Exemplo 1: - Modernizar os atendimentos através da aquisição de 
microcomputadores para agilidade dos trabalhos, pesquisas......... 
Exemplo 2: - Garantir o acesso das crianças e adolescentes participantes do projeto 
através do ......... 
Exemplo 3: - Proporcionar a realização de ações audiovisuais com 
crianças/adolescentes através ..... 
 
4 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE 
CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS) 
(Descrever as ações a serem desenvolvidas pela Organização de Sociedade Civil, 
definindo forma de operacionalização das mesmas, tendo em vista os equipamentos 
a serem adquiridos. As ações que serão executadas e descritas no Plano de 
Trabalho devem estar em consonância com o que foi solicitado e com os objetivos e 
metas descritas). 
 

Ação Especificação Carga 
horária 

semanal 

Carga horária 
mensal 

Carga horária 
total 

Ex: Oficina 
inclusão digital 

Realização de 
oficina para 
jovens a partir de 
15 anos 

10 horas 40 horas 480 horas 

Ex: Aquisição 
de 10 
microcomputad
ores 

Equipamentos a 
serem utilizados 
na oficina de 
inclusão digital  

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se aplica 

     
     
     
     

Obs: Inserir a quantidade de linhs que se fizerem necessárias. 

 

Obs: A carga horária a ser definida se aplica a toda execução da atividade, inclusive 
outras ações correspondentes (Ex: planejamento da oficina, instalação de softwares, 
afinação de instrumentos musicais, dentre outros). 
 
 
VI - INDICADORES / PARÂMETROS (Definir parâmetros para a serem utilizados 
para aferição do cumprimento das metas.) 
OBJETIVO 
ESPECÍFIC

O 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES/PARÂME
TROS 

 
DADO

S  

MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

     
     
     

Obs: Inserir a quantidade de linhas que se fizerem necessárias. 

VII. RECURSOS FÍSICOS 
(Detalhar as condições físicas da Organização de Sociedade Civil, especificando sua 
finalidade de uso). 
Exemplo: a Organização de Sociedade Civil conta atualmente com espaço físico de 
3.000 m², em bom estado de conservação, divididos da seguinte forma: 
- Padaria 
- Cozinha industrial 
- Refeitório 
- Biblioteca 
- Sala de informática 
- Sala de artesanato e corte costura 
- Sala de alfabetização de adultos 
- Sala para jovens de 11 a 15 anos 
- Um playground 
- Pátio interno amplo 
 
VIII. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
1.  RECURSOS HUMANOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (especificar 
quantidade, cargo, função que desempenha carga horária e vínculo com a 
Organização de Sociedade Civil). 
 

QTD FUNÇÃO FORMAÇÃ
O 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Vínculo 
Empregat

ício 

SALARIO 
BASE 

FONT
E 

FINAN
CIAME
NTO 

       
       

Total:        
Obs: Inserir a quantidade de linhas que se fizerem necessárias. 

*Fonte de Financiamento:  
3 - com recurso dos Fundos Municipais;  

 

2. MATERIAL PERMANENTE - descrever recurso destinado à aquisição de material 
permanente relacionados ao Projeto a ser desenvolvido, tendo como embasamento 
a Portaria 448 da STN de 13/09/2002.   
Quantidade  Equipamento 

a ser 
adquirido 

Especificaçõe
s Técnicas 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

     
     
     

Obs: Inserir a quantidade de linhas que se fizerem necessárias. 

 
3. MATERIAL DE CONSUMO:  descrever recurso destinado à aquisição de materiais 
de consumo relacionados ao Projeto a ser desenvolvido, tendo como embasamento 
a Portaria 448 da STN de 13/09/2002.   
 
Ex: Materiais a serem utilizados nas oficinas  

Oficina 
Quantida

de de 
alunos 

Material 
a ser 

adquirid
o 

Especificações 
técnicas do 

material 

Quantidade 
Se
ma
nal 

Me
ns
al 

Tot
al 

Ex: 
Inclusão 
digital 10 

Apostila  Apostila introdução 
ao Windows -- -- 10 

Software Pacote Microssoft 
Office Home 
Student 2016  

-- -- 1 

Ex: 
Artesanato 

5 

Argila Argila branca para 
modelagem - kilo 5 20 240 

Bola de 
isopor 

Bola de isopor 
branca 35 mm – 
pacote 100 
unidades 

-- 1 12 

Obs: Inserir a quantidade de linhas que se fizerem necessárias. 

Ex: Demais materiais 

Tipo 
 

Material a ser 
adquirido 

Especificaçõe
s Técnicas do 

material 

Quantidade 

Semanal Mensal Total 

Ex: Material 
de 
Expediente 

Papel  A 4 Papel A4 1 4 48 
Caneta Caneta 

esferográfica 
azul – caixa 
com 50 
unidades 

-- -- 1 

Ex: Material 
de limpeza 

Balde Balde plastico 
10 litros -- -- 3 

Detergente Detergente 
líquido neutro 
500 ml 

3 12 144 

 

Ex: Gêneros 
alimentícios 

Pão francês Pão francês – 
kilo 10 40 480 

Salsicha  Salsicha hot 
dog - kilo 2 8 96 

Obs: Inserir a quantidade de linhas que se fizerem necessárias. 

IX – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
O recurso financeiro será liberado por meio de planilha de previsão entregue 
mensalmente e de acordo com o cronograma de desembolso. 
 
X – ANEXOS: 
6.6.1 – Cronograma de atividades mensal e semanal  
6.6.2 – Cronograma de desembolso; 
6.6.3 – Plano de Aplicação; 
 
XI – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
Nome da Entidade: 
______________________________________________________________ 
Nome do Dirigente: 
______________________________________________________________ 
Cargo: 
__________________________________________________________________
_______ 
 
Com isso , pede-se o DEFERIMENTO das Atividades /Projetos e Plano de 
Trabalho. 
 
 

São José do Rio Preto, __  de ___________      2.0  _____. 
 

( Nome do Dirigente ) 
Cargo 

 
XII - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 
São José do Rio Preto, __ de ____________de 2.0______ 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
                                                                                Presidente 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

ANEXOS DO PLANO DE TRABALHO 
 

 
ANEXO 6.6.1  do Plano de Trabalho  
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MENSAL 
SERVIÇO XXXXXX 
 
NOME DO PROJETO:  
Vigência da Parceria:  
Origem do recurso:  
 
 
 
DIM
ENS
ÕE
S 

ATIVIDADES 

ANO: XXXXX 
J
A
N 

F
E
V 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
I 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 

Di
m
en
sã

             
             
             
             

 

o 
do 
Tr
ab
al
ho 
T
éc
ni
co
-
O
pe
ra
tiv
o 

             
             
             
             
 

            

Di
m
en
sã
o 

do 
Tr
ab
al
ho 
co
m 
o 
U
su
ári
o 

             
             
             
             
 

            

Di
m
en
sã
o 

do 
Tr
ab
al
ho 
co
m 
a 
F
a
mí
lia  
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Editais de
BALANÇO

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
E AUTÁRQUICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E RE-

GIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárqui-
cos de São José do Rio Preto e Região, por sua presidente, 
no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos 
os associados quites com suas obrigações e em pleno gozo 
dos seus direitos estatutários para participarem de ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar- se no dia 28 de julho 
de 2021, no Clube do Lago, situado na Av. Duque de Caxias 
3756, as 17:30h, em primeira chamada, e as 18:00h em 
segunda chamada, com o número de associados presentes, 
para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:
I – Apreciação e aprovação do balanço fi nanceiro e patrimo-
nial referente ao ano fi scal de 2020
II – Apreciação e aprovação de plano orçamentário anual 
para o ano de 2022
III – Disposições gerais

São José do Rio Preto, 21 de julho de 2.021
 Sanny Lima Braga – presidente

 

Di
m
en
sã
o 

do 
Tr
ab
al
ho 
no 
T
er
rit
óri
o 

             
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6.6.1  do Plano de Trabalho  
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAL 
SERVIÇO XXXXXX 
 
 
NOME DO PROJETO:  
Vigência da Parceria:  
Origem do recurso:  
 
 

DIM
EN
SÕ
ES 

ATIVIDADES 
PERI
ODICI
DADE 

HOR
ÁRI
O 

DIAS 

S
E
G 

T
E
R 

Q
U
A 

Q
U
I 

S
E
X 

 

Di
m
e
n
s
ã
o 
d
o 
Tr
a
b
al
h
o 
T
é
c
ni
c
o-
O
p
er
at
iv
o 

        
        
        
        
        
        
        
        
 

       

Di
m
e
n
s
ã
o 
d
o 
Tr
a
b
al
h
o 
c
o
m 
o 
U
s
u
ár

        
        
        
        
 

       

 

io 
Di
m
e
n
s
ã
o 
d
o 
Tr
a
b
al
h
o 
c
o
m 
a 
F
a
m
íli
a 

        
        
        
 

       

Di
m
e
n
s
ã
o 
d
o 
Tr
a
b
al
h
o 
n
o 
T
er
rit
ór
io 

        
 

       

 

 
ANEXO 6.6.2  do Plano de Trabalho  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
ANO: xxxxxxxxxx 
SERVIÇO XXXXXX 

 
 

NOME DO PROJETO:  
Vigência da Parceria:  
Origem do recurso:  
 
DESPES

AS 
JANEI

RO 
FEVEREI

RO 
MARÇ

O 
ABRI

L 
MAI
O 

JUNH
O 

JULH
O 

AGOS
TO 

SETEMB
RO 

OUTUB
RO 

NOVEMB
RO 

DEZEMB
RO 

PROVISIONAME
NTO 

(Se houver 
pessoal) 

TOT
AL 

               
               
               
               
               
               
               
               
 
 

 
 

 
 
 

 

 
ANEXO 6.6.3  do Plano de Trabalho  
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS  
ANO: xxxxxxxxxx 
SERVIÇO XXXXXX 

 
 

NOME DO PROJETO:  
Vigência da Parceria:  
Origem do recurso:   

 
DESPESAS RECURSO CMDCA RECURSOS 

PRÓPRIOS 
DOAÇÃO DE 

PESSOAS 
JURÍDICAS 

DOAÇÃO DE 
PESSOAS 
FÍSICAS 

OUTROS TOTAL 

             
             
             
             
             
             
             
             
             

TOTAL            
 
São José do Rio Preto, xx de xxxxxxxxx de xxxx. 
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ANEXO 6.6.1  do Plano de Trabalho  
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAL 
SERVIÇO XXXXXX 
 
 
NOME DO PROJETO:  
Vigência da Parceria:  
Origem do recurso:  
 
 

DIM
EN
SÕ
ES 

ATIVIDADES 
PERI
ODICI
DADE 

HOR
ÁRI
O 

DIAS 

S
E
G 

T
E
R 

Q
U
A 

Q
U
I 

S
E
X 
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 23/2021 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado conforme demanda de água mineral 
para o consumo, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros (apenas reposição da água mineral, 
mediante troca dos galões em comodato), aquisição de água mineral, sem gás, em embalagens com 
12 (doze) unidades, de 510 ml e água mineral sem gás, em caixas com 48 (quarenta e oito) unidades 
de 200 ml. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/08/2021, às 10h e abertura a partir das 
10h02min.  
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição no PORTAL DE COMPRAS, 
endereço: https://compras.empro.com.br/. Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7811 e 7812. E-
mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. São José do Rio Preto, 21 de julho de 2021. Ver. Pedro Roberto 
Gomes - Presidente da Câmara Municipal. 

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os senhores acionistas dessa sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 29 de 
julho de 2021, às 9 horas, na sede social da empresa, na Avenida Mario Andreazza, nº 867, Parte B, Jardim São Marcos, 
CEP 15.081-490, São José do Rio Preto-SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: alteração do objeto 
social. São José do Rio Preto-SP, 20 de julho de 2021. Waldemar Verdi Junior - Presidente do Conselho de Administração.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°01/2021 AO CONTRA-
TO DE GESTÃO N° 01/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

CONTRATADA: Santa Casa de Misericórdia de José Boni-
fácio

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento, 
operacionalização e execução das atividades e serviços de 
saúde desenvolvidos na da Unidade de Pronto Atendimento 
– UBS “ALCIMINO ASSIS LOURENÇO”, em mútua coope-
ração.

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recursos para 
execução de serviços médicos e aumento do quadro de 
pessoal para ampliação dos serviços constantes no Plano 
de Trabalho.
VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 1.109.817,78

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 6.313.210,50

PRAZO: 6 meses

Bady Bassitt, 08 de julho de 2021. 

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021
REGISTRO DE PREÇO 07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2021
OBJETO: Aquisição de tiras de reagente para teste de glice-
mia para ser usado em aparelho portátil em poder de pacien-
tes e nas unidades de saúde.
Face ao constante dos autos do Processo Administrativo 
nº17/2021, referente ao Pregão Presencial nº 10/2021, 
Registro de Preço 07/2021 haja vista a adjudicação dos 
objetos aos vencedores pelo senhor Pregoeiro na sessão 
pública para a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO 
E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS HOSPITALRES, 
inscrita no CNPJ sob nº 05.343.029-0001-90, localizada na 
Rua Dois, nº S/N, Civit I, Quadra 008 Lote 008, na cidade 
de Serra-ES, CEP 29168-030, venceu o item 01 no valor 
unitário de R$0,326 (trinta e dois centavos e seis décimos), 
total de R$58.680,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e 
oitenta reais). Perfazendo o valor global desta licitação de 
R$58.680,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais) 
e HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 26 de março de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
Marcio Eduardo Rodrigues – Equipe de Apoio
Moacir Cavalero Junior – Equipe de Apoio
(Portaria 966/2020)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2021
OBJETO: Aquisição de tiras de reagente para teste de glice-
mia para ser usado em aparelho portátil em poder de pacien-
tes e nas unidades de saúde.
GESTOR DA ATA: MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL, 
CNPJ: 53.221.701/0001-17.
DETENTORES DA ATA: MEDLEVENSOHN COMERCIO 
E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS HOSPITALRES, 
inscrita no CNPJ sob nº 05.343.029-0001-90 localizada na 
Rua Dois, nº S/N, Civit I, Quadra 008 Lote 008, na cidade de 
Serra-ES, CEP 29168-030.
VALOR GLOBAL: R$58.680,00 (cinquenta e oito mil, seis-
centos e oitenta reais)
VIGENCIA: ATÉ 26/03/2022
Prefeitura Municipal de Monte Aprazível, 22 de março de 
2021.
Marcio Luiz Miguel - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
Marcio Eduardo Rodrigues – Equipe de Apoio
Moacir Cavalero Junior – Equipe de Apoio
(Portaria 966/2020)

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 41/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 62/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de realização de ultrassonografi a em pacientes da rede 
pública de saúde.
Data da realização da Sessão Pública: 09/08/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 21 de julho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

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

1. RENAN AZEREDO BARBOSA DE OLIVEIRA e 
ÉLIDA ROBERTA BORSATO MARQUES, sendo ELE fi lho 
de BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO e de MARIA TERCILIA 
VILELA DE AZEREDO OLIVEIRA e ELA fi lha de ÉSSIO AN-
TONIO PEREIRA MARQUES e de REGINA MARA BORSA-
TO MARQUES;

2. GABRIEL TORRES JANKOSKI e LUCAS GUI-
LHERME RIGO CANEVAZZI, sendo GABRIEL fi lho de 
CARLOS JANKOSKI e de ALESSANDRA DE ANDRADE 
TORRES e sendo LUCAS fi lho de CARLOS AUGUSTO 
CANEVAZZI e de ELIETE RIGO CANEVAZZI;

3. LUCIANO DA SILVA CHRISTAL e MÁRCIA MI-
LENA DA SILVA, sendo ELE fi lho de ALCIDES PEREIRA 
CHRISTAL e de MARIA IVONE DA SILVA CHRISTAL e ELA 
fi lha de LUIZ ROBERTO DA SILVA e de MÁRCIA APARECI-
DA CARNELOSSI DA SILVA;

4. HUGO DE FREITAS BELÃO e JAQUELINE 
APARECIDA FUENTES, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO 
BELÃO e de DARCI SILVERIO DE FREITAS e sendo ELA 
residente e domiciliada no 2º subdistrito desta cidade, fi lha 
de IVAIR FUENTES e de IRACI MARIA NOGUEIRA FUEN-
TES;

5. RAFAEL GABARRÃO SANTANA e PAULA CAR-
VALHO DE FIGUEREDO, sendo ELE fi lho de JOSÉ FRAN-
CISCO GABARRÃO SANTANA e de NADIR MATHEUS 
SANTANA e ELA fi lha de ANTONIO CARVALHO DE FIGUE-
REDO e de APARECIDA LUCIA LEMOS CARVALHO; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 21/07/2021.
 


