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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-S/P.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, dentro de suas atribuições relacionadas ao Conselho Tutelar, Lei nº
8828/2002, CONVOCA para posse, o Conselheiro Suplente MICHELE DERENGOWSKI PINA para substituir a Conselheira Aparecida Maria Lioni da
Silva conselho Tutelar Zona Norte, localizado na Rua Marechal Deodoro nº
1653 – Boa Vista, no seu período de afastamento médico do dia 29.05.2019
á 15.07.2019.
Ensejará a desistência do candidato, o não comparecimento à sessão.
São José do Rio Preto, 23 de maio 2019.
Camila Pacíﬁco Sparvoli
Presidente do CMDCA/SJRP/SP
Biênio 2019/2020
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

ATA/363/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2018
Contratada: MARFLY VIAGEM E TURISMO LTDA.
REF.: SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL DIA 09/05/2019 PARA CANCELAMENTO
DA PENA DE SUSPENSÃO
Mantenho integralmente a decisão anterior pelo seus próprios e jurídicos
fundamentos, tendo em vista que os fatos alegados nada acrescenta ao já
discutido e decidido nos autos. Dou por esgotado a discussão no âmbito
administrativo. Publique-se. Luis Roberto Thiesi – Secretário Municipal de
Administração.
COMUNICADO
ATA/363/18
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2018
Contratada: MARFLY VIAGEM E TURISMO LTDA.
REF.: AVISO SOBRE BLOQUEIO DE PAGAMENTO.
Comunicamos o bloqueio do pagamento da fatura nº 044903.2 até a apresentação dos esclarecimentos e documentos solicitados no Ofício 59/2019
- DGC. Publique-se. Luis Roberto Thiesi – Secretário Municipal de Administração.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DIAGNOSTICA PROVIDA COM. DE PROD. LABORAT.
LTDA CNPJ 00.855.145/0001-74
DPL; PROC 1729/19; EMPENHO 4612/19
Notiﬁco o representante legal da empresa supramencionada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento
desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem
como a suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração
pelo prazo de até 02 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para
a empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO Z. RIBEIRÃO PRETO EPP CNPJ
01.715.258/0001-37
DPL; PROC 11776/19; EMPENHO 9329/19
Diante da informação constante no pedido 3585/19, bem como no processo de compras, solicitando que a entrega fosse realizada em 03 parcelas
com validade mínima de 90 dias antes da data da entrega, considerando
a entrega em uma única parcela na data de 06/05/19 via correio e com
validade para agosto de 2019. Fica a empresa notiﬁcada a retirar 04 frascos
excedentes do item constante na Nota de Empenho em epígrafe, no prazo
de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O não
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades
administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e contratar com
esta administração pelo prazo de até 02 anos. Fica concedido o prazo de
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, em
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INTERCLIMA ANDRADINA AR CONDICI. LTDA EPP CNPJ
11.389.354/0001-96
PE 427/17; PROC 13451/17; CONTRATO Nº PRE/0186/17
Considerando manifestação da Gerência de Manutenção, através do e-mail
em anexo, quanto ao atraso na realização das manutenções preventivas
no mês de Março dos aparelhos de ar condicionado de algumas unidades.
Considerando o Anexo I, Termo de Referência, do edital do processo licitatório, item3 subitem 3.2 e item 4 subitem4.1. Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA a PRESTAR ESCLARECIMENTO no prazo de 48
horas, contados do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao
processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do
contrato. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação
das penalidades administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar
e contratar com esta administração pelo prazo de até 05 anos.
Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS
– DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Empresa: Intelvoice Tecnologia Ltda EPP - Contrato PRE/0141/18 - Pregão
Eletrônico nº 317/2018
Nos termos da cláusula 5.2 do Termo de Referência, notiﬁcamos a empresa
INTELVOICE TECNOLOGIA LTDA-EPP para regularizar no prazo de 24
horas, a contar do recebimento deste, o apontamento descrito no Interno nº
05/19 da Divisão de Telecomunicações. Fica concedido o prazo de 05 dias
úteis para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais, tendo em vista a possibilidade de, não
sendo regularizadas as pendências, ﬁcar a empresa sujeita às penalidades
legais e contratuais. Luís R.Thiese. SMA.
DESPACHO

DESPACHO DISPENSA E RATIFICAÇÃO (art. 26 LF 8.666/93)
INEXIGIBILIDADE Nº 06/19
CONTRATADA: CONSORCIO RIOPRETRANS
OBJETO: Aquisição de aproximadamente 480.000 créditos comuns de vale
transporte urbano, destinados aos servidores municipais.Fundamento: Art.
25, I da L.F 8.666/93. SMA. Luís R. Thiesi.
EXTRATO
TERMO DE PATROCÍNIO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019
CONTRATADA: CONSÓRCIO RIOPRETRANS
OBJETO: Patrocínio de 01 cota comum, visando a conjugação de esforços
para a realização do evento “Maio Amarelo
Running” – Valor da cota R$5.000,00 - SMTTS Amaury Hernandes.
EXTRATO
TERMO DE PATROCÍNIO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019
CONTRATADA: USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI
OBJETO: Patrocínio de 01 cota comum, visando a conjugação de esforços
para a realização do evento “Maio Amarelo
Running” – Valor da cota R$5.000,00 - SMTTS Amaury Hernandes.
EXTRATO
TERMO DE PATROCÍNIO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019
CONTRATADA: UNIMED SJRIOPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
OBJETO: Patrocínio de 01 cota comum, visando a conjugação de esforços para a realização do evento “Maio Amarelo Running” – Valor da cota
R$5.000,00 - SMTTS Amaury Hernandes.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2019
CONTRATO PRE/0178/19
CONTRATADA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender ações judiciais – Item
04 – SMS - prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: R$1.130,400.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019
ATA Nº 0359/2019
CONTRATADA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUME –
Valor Unitário – Item 20 –R$1,393 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019
ATA Nº 0360/2019
CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUME
– valores unitários: item 03 R$0,170 e item 24 R$5,090 – SMS - Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019
ATA Nº 0361/2019
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUME
– valores unitários: item 29 R$1,790; item 30 R$2,400 e item 32 R$2,400 –
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019
ATA Nº 0362/2019
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUME –
item 05 valor unitário R$0,069 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019
ATA Nº 0363/2019
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais médico hospitalares – valores unitários
– item 07 R$0,84 e item 10 R$6,50 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2019
ATA Nº 0364/2019
CONTRATADA: A H DA S MORAES ME.
OBJETO: Fornecimento de toner – valores unitários – item 03 R$71,00; item
04 R$160,00; item 05 R$54,00; item 06 R$54,00; item 07 R$54,00; item 08
R$54,00 e item 09 R$200,00 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2019
ATA Nº 0365/2019
CONTRATADA: GUSTAVO H M CHERUBINI ME.
OBJETO: Fornecimento de microcomputadores – valores unitários – item 01
R$2.990,00; item 02 R$2.990,00 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2019
CONTRATO PRE/0179/19
CONTRATADA: V.S. COSTA & CIA LTDA EPP.
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de ﬁsioterapia – itens 02
e 03 – SMS - prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$2.305,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2019
ATA Nº 0366/2019
CONTRATADA: JOSÉ HENRIQUE FARIA EPP.
OBJETO: Fornecimento de mangueiras e abraçadeiras – valores unitários
– itens: 01 R$1,75; 02 R$1,90; 03 R$1,70; 04 R$2,39; 05 R$19,99 e 07
R$4,29 – SMARURB Katia R P Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2019
ATA Nº 0367/2019
CONTRATADA: ELETROCLARA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos – valores unitários – itens:
02 R$4,85; 05 R$5,29; 07 R$10,98; 08 R$10,98 e 10 R$36,00 – SMA Luís
Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 777/2018
CONTRATO PRE/0180/19
CONTRATADA: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.
OBJETO: Aquisição de caminhões – item 01 – SMSG Ulisses Ramalho de
Almeida - prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$279.450,00.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 05/2019
CONTRATO Nº COC/0003/18
PERMISSIONÁRIO: BANNERJET PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
OBJETO: Alienação de imóvel localizado no Minidistrito Industrial Adail
Vetorazzo – SMPLAN Israel Cestari Júnior - Prazo de vigência: 60 meses.
Valor do Permissionamento: R$ 1.231,00 mensal.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2019
ATA Nº 0368/2019
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos – valores unitários – Item 07 R$0,190; Item 17 – R$4,150 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2019
ATA Nº 0369/2019
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUME – valores unitários – Item 17 - R$14,000; Item 21 – R$21,200; Item 25
– R$2,230; Item 29 – R$6,500; Item 30 – R$0,120; Item 34 – R$10,710 –
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2019
ATA Nº 0370/2019
CONTRATADA: JULIANA CRISTINA VITUCHI DE OLIVEIRA ME
OBJETO: Fornecimento de recarga de gás para o Corpo de Bombeiros
– valor unitário – Item 01 - R$42,00 - Gab. Pref. – José Roberto Moreira Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 10119/2019
CONTRATO Nº: DPL/0041/19
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA EIRELI.
OBJETO: Prestação de serviços com fornecimento de materiais para
execução de drenagem na Av. Nadima Damha – SMO Sérgio Astolfo Issas
- Prazo de vigência: 90 dias. Valor Total: R$32.191,99.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 9826/2019
CONTRATO Nº: DPL/0042/19
CONTRATADA: R. S. DOS SANTOS GIRARDI ME.
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento de alarme no Tiro de
Guerra – Gab. Pref. – José Roberto Moreira - Prazo de vigência: 12 meses.
Valor Total: R$1.080,00.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Concorrência Pública nº 010/2019 - Processo n. 11.893/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO
E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA (FASE III) INTERLIGANDO AVENIDAS DE “LINHÃO”,
REDE DE ALTA TENSÃO DA CPFL, CRIANDO UM ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor
total estimado: R$ 11.405.164,71 – Prazo de Execução: 360 dias. Comunicamos aos interessados que realizaram a retirada do edital desta licitação
que foram identiﬁcados equívocos nas somatórias das composições 04,
08, 09, 22, 23 e 24 da planilha orçamentária que compõem o instrumento
convocatório. Em razão disso os técnicos da Secretaria Municipal de Obras
realizaram a retiﬁcação das planilhas do Orçamento, Composições Analíticas e Cronograma Físico Financeiro que compõem este processo licitatório,
somando-se assim a “Sugestão de Roteiro de preenchimento” para auxilio
dos licitantes, documentos estes que estão à disposição para retirada nesta
Diretoria de Compras e Contratos localizada na Av. Alberto Andaló nº 3030,
2º andar, Centro, São José do Rio Preto/SP. Em razão dessa correção o edital foi retiﬁcado. Para que não se alegue prejuízo à elaboração da proposta,
ﬁca redesignada a data da sessão de entrega dos envelopes e de abertura
dos envelopes com a documentação de habilitação para o dia 02 de JULHO
de 2019, às 08:30 horas no mesmo local (Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal) e, a visita técnica obrigatória de que trata o subitem
5.4.4.3 do edital deverá ser agendada e realizada até o dia 27 de junho de
2019. O edital retiﬁcado esta a disposição para consulta no site http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp e ﬁca,
e desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido para todos
os efeitos legais o documento original encartado nos autos, a disposição
dos interessados. Wanderley Aparecido de Souza – Diretor de Compras e
Contratos – Presidente da CML
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 177/2019 – Processo n.º 11.642/2019
Objeto – Aquisição de materiais permanentes com o objetivo de estruturar
a rede de serviços de proteção social especial do município. Secretaria
Municipal de Assistência Social. Sessão pública realizada on-line com inicio
dia 13/05/2019, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: D&F COMERCIAL LTDA ME ( itens 6, 8 e 11) e SEATTLE TECNOLOGICA E COM. DE PRODS ELETROELETRÔNICOS EIRELI EPP ( itens
1 e 9). Os itens 2, 3, 4, 5, 10 12 e 13 foram fracassados. O item 7 deserto.
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está
disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma
irregularidade. - Secretária Municipal de Assistência Social
AVISO
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São José do Rio Preto, sexta-feira
24 de maio de 2019

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 207/2019 – Processo n.º 11.908/2019
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço gráﬁco para
o Festival Internacional de Teatro 2019. Secretaria Municipal de Cultura.
Sessão pública realizada on line no dia 16/05/2019, sendo adjudicado
o item à empresa vencedora: CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA ME
(item 1), conforme proposta declarada vencedora. Houve manifestação de
intenção de recurso pela empresa CGF DA SILVA ME. Houve apresentação de contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão,
submetendo à autoridade superior, Sr. Secretário Municipal de Cultura, que
ratiﬁcou as decisões da pregoeira e negou provimento a intenção de recurso
da empresa. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”.
Adriana Tápparo – pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma
irregularidade. Valdeci Pedro Ganga - Secretário Municipal de Cultura.
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.° 225/2019, processo
12.097/2019, objetivando a aquisição de equipamentos de informática para
o Complexo de Doenças Crônicas transmissíveis. Secretaria Municipal
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 06/06/2019,
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.
ERRATA
Pregão Eletrônico: 223/2019 Processo: 12080/2019
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão(outsourcing) com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes
e materiais utilizados na manutenção e fornecimentos de insumos, exceto
papel. Secretaria Municipal de Educação
Em atendimento ao princípio de isonomia, informamos a todos a seguinte
errata: No edital licitatório, item 1 do Capítulo I , ESTIMATIVA TOTAL : onde
se lê: R$141.642,00. O CORRETO É : R$355.482,00. Fica mantida a data
da sessão do pregão. Celia Candida Faria – 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.° 262/2019, processo
12.306/2019, objetivando o registro de preços para aquisição de câmaras frias para vacina. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das
propostas dar-se-á até o dia 06/06/2019, 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.° 263/2019, processo
12.307/2019, objetivando o registro de preços para aquisição de concreto
usinado FCK 20 MPA para serviços diversos executados pela Secretaria
Municipal de Serviços Gerais. O recebimento das propostas dar-se-á até o
dia 06/06/2019, 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.° 248/2019, processo
12.235/2019, objetivando o registro de preços para aquisição de materiais
de manutenção (barra roscada, arruela e outros). Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e Urbanismo. O recebimento das propostas dar-se-á até o
dia 06/06/2019, 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.° 237/2019, processo
12.173/2019, objetivando a aquisição de madeira garapa para manutenção
do Parque da Represa Municipal. Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e Urbanismo. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 06/06/2019,
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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 174/2019 – Processo n.º 11.631/2019
Objeto – Aquisição de equipamentos de ar condicionado com o objetivo de
estruturar a rede de serviços de proteção social básica do município. Secretaria Municipal de Assistência Social. Sessão pública realizada on-line com
inicio dia 10/05/2019, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas
vencedoras: APOLO COMERCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO
EIRELI (itens 1, 2 e 4) e SEATTLE TECNOLOGICA E COM. DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI EPP ( item 3). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal
de Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma
irregularidade. - Secretária Municipal de Assistência Social
AVISO
EXTRATO DE DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 224/2019 - Processo 12096/2019
Objeto: Aquisição de mobiliário hospitalar para a Upa Santo Antonio. Secretaria Municipal de Saúde.
Impugnante: HOSPIMETAL IND. METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
Fica declarada improcedente a impugnação. O inteiro teor da decisão encontra-se no “Portal de Compras”. Fica mantida a data para o processamento do pregão para ocorrer no dia 30/05/2019, às 08:30h. Adriana Tápparo
– Pregoeira.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DA ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de
produto biológico a base de bactérias (bioaumentador) com o objetivo de
eliminar a emissão de maus odores para a atmosfera, redução da carga
orgânica em termos de DQO, DBO e sólidos totais no esgoto bombeado
e redução/controle de incrustações de gordura, material oleoso e matéria
orgânica na rede coletora.
Foram credenciadas as licitantes BRBAC PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA;
OH AMBIENTAL E TECNOLOGIA LTDA-ME; BIO-EFICIÊNCIA AMBIENTAL
EIRELI-ME; MAXTRAT TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA ME; EFICIÊNCIA
VENDAS E CONSTRUÇÕES EIRELI. A etapa de lances ﬁcou ﬁnalizada,
com o menor lance apresentado pela licitante BRBAC PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA, pelo valor total de R$ 46.000,00. Após análise dos documentos de habilitação pelo pregoeiro e representante da gerencia gestora foi
declarada vencedora do processo a licitante BRBAC PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA.
Os representantes das empresas declinaram do direito de recurso. A empresa declarada vencedora ﬁca notiﬁcada para que, no prazo de até 1 (um)
dia útil, apresente sua proposta de acordo com o valor ofertado na sessão.
S.J.R.P., 21.05.2019 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 36/2019 – PROCESSO SICOM 3172/2019
Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de informática.
Fica designado o dia 30.05.2019, às 9:00 h, para a retomada da sessão do
pregão eletrônico em epígrafe, para a continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 23.05.2019 – Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
S. J. Rio Preto 23.05.2019 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do
SeMAE.

Jornal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME N° 204/2019
A Secretária Municipal de Educação de São José do Rio Preto,
no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73 da Lei Orgânica
do Município, e em obediência a Lei 9394/96, Deliberação CME 01/2006 e
Emenda Constitucional nº 53/2006, que altera o inciso IV do artigo 208 da
Constituição Federal, e à vista do que consta no protocolo nº 001156 de
18/02/19, expede a presente Portaria:
Artigo 1º - Fica autorizado o funcionamento da Escola de Educação
Infantil Baby Nove Luas, localizada na Rua Comendador Antônio Teixeira Côrrea Leite, nº 799, Jardim Redentor, São José do Rio Preto -SP,
tendo como mantenedor Pollyana Ponci Peres Tadini Martins, CNPJ Nº
- 31.055.555/0001-64, com atendimento de Educação Infantil de 03 (três)
meses a 05 (cinco) anos de idade.
Artigo 2º - O responsável pela Escola deverá manter o Regimento e Plano
Escolar de Educação Infantil adequados às normas que forem baixadas
pelo Conselho Municipal de Educação e às demais instruções relativas ao
cumprimento da Lei Federal nº 9394/96 - LDB.
Artigo 3º - A Secretaria Municipal da Educação, responsável pela orientação
e supervisão da escola, localizada no Setor 13 – HB 2, caberá veriﬁcar as
condições pedagógicas, administrativas e físicas, zelando pelo ﬁel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.
Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 23 de maio de 2019.
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, por meio da Procuradoria Geral do Município, no uso de suas atribuições legais,
em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e demais legislações pertinentes, FAZ SABER
que realizará Concurso Público, regido pelo presente Edital para provimento de 02 (dois) cargos de Procurador do Município,
conforme Capítulo 2 – DOS CARGOS, deste Edital.
1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A organização e realização do Concurso Público estão sob a responsabilidade da Fundação para o Vestibular da Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- VUNESP.
1.2. O acompanhamento do Concurso Público está sob responsabilidade da Comissão, designada por meio da Decreto n.º 18.320,
de 15 de maio de 2019.
1.3. Os candidatos aprovados, dentro do número de vagas estabelecidas neste edital, serão investidos sob o regime jurídico da Lei
Complementar n.º 05, de 28 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e suas alterações e submetidos
ao regime próprio de Previdência Social.
1.3.1. Aplica-se ainda aos candidatos aprovados para o cargo de Procurador do Município, as disposições previstas na Lei
Complementar n.º 227, de 19 de dezembro de 2006 e suas alterações .
1.4. O Concurso terá prazo de validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério da
Administração Municipal, a contar da data de publicação de sua homologação.
1.5. O presente Concurso tem a finalidade de prover cargos vagos e os que vierem a vagar, no período de validade do Concurso e
eventual prorrogação.
1.6. Os integrantes da carreira de Procurador do Município sujeitam-se à jornada integral de trabalho, caracterizada pela prestação
de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com dedicação exclusiva, vedado o exercício da advocacia fora do âmbito das
atribuições previstas na Lei Complementar n.º 227, de 19 de dezembro de 2006 e suas alterações.
1.6.1. Os horários de trabalho serão definidos a critério da Prefeitura Municipal, em função da natureza do cargo, atividades,
plantões, escalas, atendendo as necessidades da Administração e o interesse público.
1.7. As provas serão realizadas no município de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, exceto no caso de indisponibilidade

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Gabrielly Signato Pereira ME Notiﬁcamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento Multa da Vigilância Sanitária (div. 033), vencimento em
21/02/2018.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 – centro) ou
Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo Antonio de Oliveira 2077
– Jd. Planalto) com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa,
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notiﬁcação via correio e
a mesma voltou por motivo de “mudou-se”, na data de 20/05/2019.
São José do Rio Preto, 23 de maio de 2019.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

de locais suficientes e/ou adequados, situação que ocasionará a realização em outras localidades
1.8. A Prefeitura e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por despesa de deslocamento, de estadia e/ou de alimentação
para a prestação das provas.
2.

DO CARGO

2.1. Seguem as informações sobre o cargo, o número total de vagas oferecidas, a jornada semanal de trabalho, os vencimentos
iniciais e os requisitos para o ingresso.
QUADRO 01
TOTAL
DE
VAGAS

CARGO

JORNADA
SEMANAL DE
TRABALHO

VENCIMENTOS
INICIAIS
R$

REQUISITOS

R$ 8.287,33
+
Procurador do Município

02

Ensino superior completo em Direito
reconhecido pelo MEC e Inscrição na Ordem
dos Advogados do Brasil

R$ 400,00

40h

(Auxílio-alimentação)

+

R$ 350,00

(Auxílio-Saúde)

2.2. Os vencimentos iniciais correspondem ao mês de publicação deste Edital.
2.3. As atribuições do cargo estão descritas no Anexo I do presente Edital.
Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP

1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Teresinha Caioni Sanches Notiﬁcamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência
de pagamento Diferença de IPTU Apurado (div 027), exercícios 2014 a
2017, vencimento em 30/03/2019.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 – centro) ou
Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo Antonio de Oliveira 2077
– Jd. Planalto) com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa,
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notiﬁcação via correio e
a mesma voltou por motivo de “não procurado”, na data 20/05/2019.
São José do Rio Preto, 23 de maio de 2019.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

2.4. Não há reserva de vagas para os candidatos com deficiência uma vez que o número de vagas previstas atualmente neste
Edital não atinge o percentual estabelecido em Lei.
3.

DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

3.1. São requisitos para a investidura no cargo, que serão averiguados para a posse:
3.1.1. ser aprovado neste Concurso Público;
3.1.2. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou, no caso de estrangeiro, gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da
Constituição Federal e demais disposições legais;
3.1.3. estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
3.1.4. estar em dia com as obrigações eleitorais;
3.1.5. estar em dia com as obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino);
3.1.6. possuir e comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, elencados no quadro 01 do Capítulo 2 deste Edital;
3.1.7. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e inferior a 75 (setenta e cinco) anos, na data da posse;
3.1.8. ser considerado apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo público (Anexo I), conforme exame
médico admissional;
3.1.9. não ter sido demitido do serviço público Federal, Estadual ou Municipal, em consequência de processo administrativo (por

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Teresinha Caioni Sanches Notiﬁcamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência
de pagamento Diferença de IPTU Apurado (div 027), exercícios 2017, vencimento em 30/03/2019.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 – centro) ou
Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo Antonio de Oliveira 2077
– Jd. Planalto) com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa,
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notiﬁcação via correio e
a mesma voltou por motivo de “não procurado”, na data 20/05/2019.
São José do Rio Preto, 23 de maio de 2019.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

justa causa ou a bem do serviço público);
3.1.10. não registrar antecedentes criminais, no âmbito Estadual e Federal nos locais em que teve domicílio, nos últimos 5 (cinco)
anos.
4.

DAS INSCRIÇÕES

4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições do Concurso,
tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções
específicas para a realização deste Concurso, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
4.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da taxa de inscrição
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para este Concurso.
4.3. A inscrição deverá ser realizada, no período compreendido entre as 10 horas do dia 31 de maio de 2019 até às 20 horas do
dia 28 de junho de 2019, exclusivamente pela INTERNET, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), excetuada a do
candidato que se sentir beneficiado pela Lei Ordinária nº 13.053/2018, que deverá observar o disposto no item 4.15 deste
Capítulo.
4.4. O valor da taxa de inscrição para participar deste Concurso Público é o estabelecido no quadro adiante:
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO

CARGO

R$
82,20

PROCURADOR DO MUNICÍPIO
4.5. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) acessar o site www.vunesp.com.br;

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- VR Mortari Queiroz da Silva ME Notiﬁcamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento Multa da Vigilância Sanitária (div. 033), vencimento em
26/02/2018.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 – centro) ou
Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo Antonio de Oliveira 2077
– Jd. Planalto) com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa,
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notiﬁcação via correio e a mesma voltou por motivo de “endereço insuﬁciente”, na data de
20/05/2019.
São José do Rio Preto, 23 de maio de 2019.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

b) localizar, no site, o “link” correlato a este Concurso Público;
c) ler, na íntegra e atentamente, este Edital Normativo do Concurso Público;
d) clicar em “Inscreva-se”;
e) informar o e-mail ou o CPF;
f) cadastrar senha pessoal (e intransferível) a ser utilizada sempre que se fizer necessário alterar os dados cadastrais e/ou
consultar o desempenho/situação. São de inteira responsabilidade do candidato manter o sigilo e usar adequadamente a
senha cadastrada;
g) preencher total e corretamente os dados solicitados na ficha de inscrição, atentando para a veracidade das informações;
h) clicar em ‘Confirmar a Inscrição’;
i) imprimir comprovante/protocolo de inscrição até 20 horas de 28.06.2019;
Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP
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j) imprimir o boleto bancário; e
k) efetuar, em qualquer agência bancária até 28.06.2019, o pagamento da respectiva taxa de inscrição.
4.5.1. Para o correspondente pagamento do valor da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado na
inscrição.
4.5.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o
interessado, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
4.5.3. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque em qualquer agência bancária.

Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação – Gilson Almeida Barbosa
O Departamento de Atendimento Técnico de Engenharia vem por
meio desta, informar que caso V.S. não apresente no prazo de quinze dias,
a contar da publicação desta, a regularização total do imóvel situado na Rua
Antonio Chiquetto, nº 460, quadra L, lote 02, Residencial Vale do Sol, objeto
da notiﬁcação nº 5198, emitida em 04 de maio de 2018, onde foi ediﬁcada
uma construção avançando o recuo frontal, em desacordo com a Lei de Zoneamento, será lançada a licença de construção de embargo no valor de R$
3.095,50(três mil e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), que deverá
ser anualmente cobrada com valor corrigido, referente à área de 36,00 m²,
enquanto a irregularidade notiﬁcada não for sanada.
Sem mais para o momento, permanecemos a disposição para quaisquer
esclarecimentos.
São José do Rio Preto, 23 de maio, 2019.
Luis Carlos de Queiroz Pereira Calças
Engenheiro Civil - Obras
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, alterado pela Lei 8.883 de
08/06/1994, justificamos que o pagamento abaixo identificado, foi pago independente de sua
ordem cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta Empresa Municipal, pois
estão presentes relevantes razões de interesse Público.
Fornecedor
N.F.S-e
Data Venc.
Valor
Empro Tecnologia e Informação
11270
13/05/2019
R$
7.330,15
Empro Tecnologia e Informação
11271
13/05/2019
R$
565,09
Empro Tecnologia e Informação
11272
13/05/2019
R$
3.140,38
Empro Tecnologia e Informação
11273
13/05/2019
R$
17,43
Empro Tecnologia e Informação
11275
13/05/2019
R$ 15.813,81
Empro Tecnologia e Informação
11276
13/05/2019
R$
454,53
O pagamento das referidas notas fiscais, foi postergado em virtude de
divergências nos serviços prestados.
Tendo em vista o justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os
efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e a publicação necessária.
São José do Rio Preto - SP, em 23 de Maio de 2019.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

4.5.3.1. O pagamento por meio de cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação.
4.5.3.2. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á automaticamente sem efeito a inscrição.
4.5.3.3. O pagamento da taxa de inscrição por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação até 28.06.2019.
4.5.3.4. Não será efetivada a inscrição se o correspondente pagamento da taxa de inscrição for realizado fora do período
estabelecido para tal finalidade.
4.5.3.5. O valor pago a título de taxa de inscrição não poderá ser transferido para terceiro e nem para outros concursos.
4.6. A inscrição somente será efetivada após o correspondente pagamento do valor da inscrição no período citado no item 4.3.
4.7. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando a Prefeitura
Municipal de São José do Rio Preto e/ou a Fundação VUNESP o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher
o respectivo documento de forma completa e correta, bem como fornecer dados inverídicos ou falsos.
4.8. O não cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital, no prazo, modo e forma estabelecidos importará o
indeferimento do pedido de inscrição.
4.9. A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto não se responsabilizam por solicitação da taxa de
inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
4.10. Não serão aceitos pagamentos por depósito em caixa eletrônico, depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento,
pelos Correios, condicional e extemporânea ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital.
4.11. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso não se realizar. A responsabilidade pela devolução
recairá sobre a Fundação VUNESP.
4.12. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, no link “Área do
Candidato”, a partir de 3 (três) dias úteis após o pagamento da taxa de inscrição.
4.13. Caso a inscrição seja detectada como não efetivada ou não haja informação, o candidato deverá entrar em contato
com o Disque VUNESP (11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado, nos dias úteis, das 8 às 18 horas ou no link “Área do
Candidato – FALE CONOSCO” no site www.vunesp.com.br, para verificar o ocorrido.
4.13.1. Caso não seja identificado antes da realização das provas, o motivo pelo qual o nome do candidato não constar no Edital
de Convocação, o candidato poderá participar do Concurso mediante o devido preenchimento e assinatura, de formulário
específico (inclusão condicional), desde que proceda à entrega do original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição,
efetuado nos moldes previstos neste Edital.
4.13.1.1. A inclusão de que trata o subitem anterior será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da
regularidade da referida inscrição.
4.13.1.2. Constatada eventual irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem direito à
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
4.13.2. Após as 20 horas, do último dia do período de inscrição, a ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais
disponibilizados no site.
4.13.3. O interessado poderá reimprimir o boleto bancário, caso necessário, no máximo até às 20 horas do último dia de inscrição,
para pagamento até 28.06.2019.
4.14. Para a prestação das provas, o candidato com necessidades especiais temporárias ou permanentes poderá, no ato da
inscrição, requerê-las, informando as condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia etc), transcritor ou outras condições
que deverão estar claramente descritas na ficha de inscrição.
Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP
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São José do Rio Preto, sexta-feira
24 de maio de 2019

Jornal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
4.14.1. O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas, deverá no período das inscrições:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

B-3

ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

6.3. A prova prático-profissional, de caráter eliminatório e classificatório – destina-se a avaliar o domínio do conhecimento jurídico

c1) fica alertado que a eventual utilização de caneta de tinta de outra cor para o preenchimento das respostas poderá

a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site www.vunesp.com.br;

e da prárica processual, o desenvolvimento da proposta, o domínio da norma-padrão, a adequação da linguagem, a articulação do

acarretar-lhe prejuízo, uma vez que as marcações poderão não ser detectadas pelo software de reconhecimento da

b) durante o preenchimento da ficha de inscrição, no campo “Condição Especial”, especificar os recursos/condições

raciocínio jurídico e a capacidade de argumentação, necessários ao desempenho do cargo.

especiais de que necessita, seguindo as instruções ali indicadas.

6.3.1. A prova prático-profissional terá duração de 2h (duas horas).

4.14.2. A solicitação da “Condição Especial” para prestar a prova será analisada com base no laudo médico (original ou cópia

digitalização;
d) fica ciente que a folha de respostas, é de preenchimento exclusivo e de sua inteira responsabilidade, sendo o único
documento válido para a correção eletrônica;

6.4. A prova de títulos, visa valorizar a formação acadêmica do candidato.

e) fica ciente que não será permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas para a realização da prova e/ou

autenticada), expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, no qual

transcrição das respostas, salvo em caso em que o candidato tenha recebido o deferimento para solicitação de

conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a justificativa de

7.

necessidade da condição pleiteada pelo candidato. O laudo médico deverá conter: o nome completo do candidato, a assinatura e o

7.1. As provas serão realizadas na cidade de São José do Rio Preto, exceto no caso previsto no item 1.7 deste Edital.

CRM do profissional responsável pela emissão do laudo.

7.2. A data prevista para realização das provas é 28 de julho de 2019, no período da manhã a prova objetiva e, no período da

4.14.3. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito de

tarde, a prova prático-profissional e a prova de títulos, podendo ser alterada ou confirmada conforme item 7.3 deste edital.

atendimento da condição especial.

7.3. A confirmação ou alteração da data prevista e as informações sobre local e horário das provas será divulgado com

4.14.4. Para o envio do laudo médico o candidato deverá:

antecedência mínima de 07 (sete) dias, por meio de publicação no Diário Oficial do Município e nos sítios eletrônicos da Prefeitura

DA APLICAÇÃO DAS PROVAS

a) acessar o endereço eletrônico www.vunesp.com.br;

de São José do Rio Preto (www.riopreto.sp.gov.br) e da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br na Área do Candidato, no link

b) após o preenchimento da ficha de inscrição, acessar a Área do Candidato, selecionar o link “Envio de Documentos” e

“Locais de Prova”), não podendo o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso.

realizar o envio do laudo médico, por meio digital (upload);

7.4. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar no Edital de Convocação para as

b1) o laudo médico deverá ser enviado digitalizado com tamanho de até 500 KB e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou

provas, esse deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP, por meio do telefone (11) 3874-6300, de segunda-feira a

“png” ou “jpg” ou “jpeg”.

sábado, em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, horário de Brasília, para verificar o ocorrido.

condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação VUNESP, ao
qual deverá ditar as respostas.
7.24.2. Na folha de respostas personalizada:
a) não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta;
b) não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá
ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato;
c) os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira responsabilidade do
candidato.
7.24.3. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas personalizada por erro do candidato.

4.14.5. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.

7.4.1. Nesse caso, o candidato poderá participar deste Concurso Público mediante o preenchimento e assinatura, no dia da(s)

7.24.4. Após o término do prazo previsto para a duração da prova objetiva, não será concedido tempo adicional para o candidato

4.14.6. Não serão considerados documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas que não a

prova(s), de formulário específico (inclusão), desde que proceda à entrega do original do comprovante de pagamento da

continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas e/ou para o rascunho de gabarito.

especificada no item 4.14.4. deste Edital, nem a entrega condicional ou a complementação de documentos ou a retirada de

correspondente taxa de inscrição efetuado nos moldes previstos neste Edital.

7.24.5. A folha de respostas personalizada deverá ser entregue ao final da prova, juntamente com o caderno de questões, ao

documentos após a data limite.

7.4.1.1. A inclusão de que trata o item 7.4.1. deste Edital, será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da

fiscal de sala, com a assinatura do candidato no campo próprio e com a transcrição das respostas com caneta esferográfica em

4.14.6.1. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.

regularidade da referida inscrição.

material transparente, com tinta de cor azul ou preta.

4.14.7. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização da(s) prova(s), a candidata lactante deverá levar um

7.4.1.2. Constatada irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada. Contra o ato de

7.24.6. Exemplar do caderno de questões estará disponível no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na “Área do

acompanhante, maior de idade, devidamente documentado, que ficará em local reservado para tal finalidade e que será

cancelamento não caberá recurso, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela

Candidato” no link “Prova”, na respectiva página deste Concurso, a partir das 14 horas do 1º dia útil subsequente a aplicação da

responsável pela criança.

decorrentes.

prova.
7.25. NA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL

4.14.7.1. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará submetido a

7.5. O candidato deverá comparecer ao local da prova com, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) minutos de antecedência do horário

todas as normas constantes neste Edital, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.

estabelecido para o seu início, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões.

7.25.1. A prova prático-profissional (peça processual) tem data prevista para 28 de julho de 2019, no período da tarde, devendo o

4.14.7.2. A candidata que não levar o acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização da(s)

7.5.1. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência

candidato observar, total e atentamente, os itens anteriores e posteriores deste Capítulo no que couber, não podendo ser alegada

prova(s).

do candidato.

qualquer espécie de desconhecimento.

4.14.7.3. A Prefeitura do Município de São José do Rio Preto e a Fundação VUNESP não disponibilizarão em hipótese alguma,

7.6. Será admitido no local da prova apenas o candidato que estiver trajado de forma compatível, munido de:

acompanhante para a guarda da criança.

a) Original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de identidade (RG); Carteira de Identidade expedida

7.25.2. Para realização da prova prático-profissional, o candidato estará impedido de fazer uso de qualquer material de consulta.
7.25.3. O candidato receberá o caderno pré-identificado e deverá conferir seu nome.

4.14.7.4. Para tanto, a candidata deverá, até a semana que anteceder à data de realização da(s) prova(s), entrar em contato com

pelas Forças Armadas ou pelas Polícias Militares ou pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteira Nacional de

7.25.4. O candidato deverá assinar única e exclusivamente no local destinado especificamente para essa finalidade, não podendo

a Fundação VUNESP, por meio do telefone (11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado, nos dias úteis, das 8 às 18 horas, para

Habilitação expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/1997; Passaporte; Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;

conter, em qualquer outro local desse caderno, nome, assinatura, rubrica ou qualquer palavra e/ou marca feita pelo candidato que

cientificar-se dos detalhes desse tipo de atendimento especial ou na “Área do Candidato” no link “FALE CONOSCO” no site

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Certificado Militar ou Passaporte;

possa permitir sua identificação, sob pena de ser atribuída nota zero à sua prova.

www.vunesp.com.br, onde fará a solicitação.

b) caneta esferográfica de tinta preta;

7.25.5. É vedado o uso de corretor de texto, de caneta marca-texto ou de qualquer outro material, na parte definitiva das

4.14.7.5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por uma fiscal sem a presença do responsável pela

c) original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição caso seu nome não conste do Edital de Convocação ou no

respostas, que possa identificar a prova sob pena de atribuição de nota zero à prova e a consequente eliminação do candidato

criança e sem o material da prova.

deste Concurso.

cadastro de inscritos da Fundação VUNESP.

4.14.7.6. Não haverá compensação do tempo de amamentação no período de duração da(s) prova(s).

7.6.1. Não serão aceitos, para efeito de identificação, documentos sem foto, Protocolos de requisição de documentos, Certidão de

4.14.7.7. Excetuada a situação prevista neste Capítulo, não será permitida a permanência de criança ou de adulto de qualquer

Nascimento ou Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei nº 9.503/1997, Carteira

idade nas dependências do local de realização da(s) prova(s), podendo ocasionar inclusive a não participação do(a) candidato(a)

de Estudante, Crachás, dentre outros.

neste Concurso Público.

7.6.2. O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “a” do item 7.6., deste Edital, não fará a(s) prova(s), sendo

4.14.7.8. O candidato que não fizer a solicitação de condição especial durante o período de inscrição, para que possa ser

considerado ausente e eliminado deste Concurso Público.

analisado e providenciado o atendimento, e nos termos do estabelecido nos itens 4.14.1. até 4.14.7., deste Edital, não terá as

7.6.3. Caso esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da(s) prova(s), documento de identidade no original, por

condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
4.14.7.9. As decisões sobre o deferimento/indeferimento do requerimento de condição especial para prestação da(s) prova(s),
serão publicadas no Diário Oficial do Município com data prevista de 10 de julho de 2019 e disponibilizada no site da Fundação
VUNESP (www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato” no link “Editais e Documentos”).
Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP

motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial,
expedido há no máximo 30 (trinta) dias. O candidato poderá participar da(s) prova(s), sendo, então, submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
7.7. Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início.

justificado e comprovado, dentro do prazo das 8 horas de 11 de julho às 20 horas de 12 de julho de 2019.
4.14.9. O resultado da análise do recurso contra o indeferimento do pedido de condição especial para realização da(s) prova(s)
será publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br, na “Área do
Candidato” no link “Editais e Documentos”), com data prevista de 18 de julho de 2019.
4.14.10. O candidato que necessitar enviar qualquer solicitação surgida após o período de inscrição, deverá entrar em contato com
a Fundação VUNESP, por meio do telefone (11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado, nos dias úteis, das 8 às 18 horas, para
cientificar-se dos detalhes para o atendimento especial.
4.14.11. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise da razoabilidade e da viabilidade do pedido.
4.15. Os candidatos amparados pela Lei Ordinária nº 13.053/2018, doadores de sangue e/ou medula óssea, que realizaram a
doação no período de até 6 (seis) meses anteriores ao início do período da inscrição (31.05.2019) neste Concurso, terão
concedida a isenção do pagamento das taxas de inscrição, nos seguintes termos:
I. Farão jus ao benefício previsto no item 4.15 as pessoas que fizeram a doação de sangue ou medula junto a um órgão
oficial ou entidade credenciada pela União, por Estado ou por Município.
II. A isenção relativa ao item 4.15. deste Capítulo fica condicionada à entrega, no ato da inscrição, de documento, em papel
timbrado, expedido pela entidade responsável por fazer a coleta de sangue e/ou medula óssea, contendo o nome do doador,
a identificação da entidade coletora, a data em que foi feita a doação de sangue e/ou de medula óssea, o nome legível e
assinatura do responsável e a data da emissão do documento. Para efeito de obtenção de isenção a doação não poderá ter
sido realizada no período superior ao de 6 (seis) meses, anteriores à data de início da inscrição.
4.15.1. O candidato que estiver amparado pela lei constante do item 4.15. deste Capítulo, poderá solicitar isenção do pagamento
da correspondente taxa de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:
a) acessar, no período das 10 horas de 31 de maio de 2019 às 20 horas de 03 de junho de 2019, o link próprio deste
Concurso Público, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br;
b) localizar, no site, o “link” correlato a este Concurso;
c) ler, na íntegra e atentamente, este Edital de Abertura de Inscrições;
d) clicar em “Inscreva-se”;
e) informar o e-mail ou o CPF;
f) cadastrar senha pessoal (e intransferível) a ser utilizada sempre que se fizer necessário alterar os dados cadastrais e/ou
consultar o desempenho/situação. São de inteira responsabilidade do candidato manter o sigilo e usar adequadamente
a senha cadastrada;
g) preencher total e corretamente os dados solicitados no requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição,
atentando para a veracidade da informação;

7.8. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem
aplicação da(s) prova(s) fora do local, da sala, da data e do horário preestabelecidos.
7.9. O candidato não poderá ausentar-se – durante a realização da(s) prova(s) - da sala ou local de prova(s) sem o
acompanhamento de um fiscal.
7.10. Os eventuais erros de digitação, quanto no sexo, à data de nascimento, ao endereço residencial, etc., deverão ser corrigidos
acessando a “Área do Candidato > Meu Cadastro”, no site www.vunesp.com.br, clicando no link deste Concurso Público, digitando
o CPF e a senha, efetuando a correção necessária, até 2 (dois) dias úteis contados a partir do 1º dia útil subsequente à data de
aplicação da(s) prova(s).
7.10.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 7.10. deste Edital, arcará
exclusivamente com as consequências advindas de sua omissão.
7.10.2. Para efeito de critério de desempate serão consideradas as correções cadastrais realizadas até 2 dias úteis contados a
partir do 1º dia útil subsequente à data de realização da prova objetiva.
7.10.3. O candidato que não atender aos termos do item 7.10. deste Edital deverá arcar, exclusivamente, com as consequências
advindas de sua omissão, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
7.11. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em que
estiver prestando a(s) prova(s).
7.12. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos quanto à realização
da prova.

7.25.7.1. Os campos reservados para as respostas definitivas serão os únicos válidos para a avaliação da prova.
7.25.7.2. Os campos reservados para rascunho são de preenchimento facultativo e não serão considerados para a avaliação da
prova.
7.25.8. Em hipótese alguma, haverá substituição do caderno de prova por erro do candidato.
Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP
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4.15.2. Após às 20 horas de 03 de junho de 2019 o requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição não estará mais
disponível no site.
4.15.3. Para envio do documento comprobatório da condição de doador de sangue e/ou de medula óssea, o candidato deverá, até
20 horas de 03 de junho de 2019:
a) acessar o link próprio deste Concurso, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br;
b) após o preenchimento do formulário de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, acessar a “Área do
Candidato”, selecionar o link “Envio de Documentos” e realizar o envio dos documentos por meio digital (upload);
b1) os documentos para envio deverão ser digitalizados, frente e verso, quando necessário, com tamanho de até 500 KB,
por documento anexado, e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.

continuar respondendo à(s) questão(ões) ou procedendo à transcrição para a parte definitiva do caderno de prova.
7.25.11. Ao final da prova, o candidato deverá entregar o caderno completo ao fiscal da sala.
7.25.12. Exemplar do caderno da prova prático-profissional estará disponível no site www.vunesp.com.br, no link “Área do
Candidato” – “PROVAS”, na página deste Concurso Público, a partir das 14 horas do primeiro dia útil subsequente ao de sua
realização.
7.26. DA PROVA DE TÍTULOS
7.26.1. Todos os candidatos presentes à prova prático-profissional poderão entregar títulos.
7.26.2. O candidato que terminar a prova prático-profissional ou após o tempo mínimo de permanência da sala dessa prova, caso
tenha títulos para entregar, deverá dirigir-se à sala de recebimento dos títulos, no mesmo local.
7.26.3. Não serão aceitos títulos entregues fora do local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação, nem a
complementação ou a substituição, a qualquer tempo, de títulos já entregues.
7.26.4. O comparecimento à prova de títulos não é obrigatório. O candidato que não entregar títulos não será eliminado deste
Concurso Público.
7.26.5. A comprovação dos títulos é de responsabilidade exclusiva do candidato.
7.26.6. Serão considerados títulos somente os constantes na tabela de títulos a seguir:
Comprovantes

a) Doutor na área Jurídica
b) Mestre na área Jurídica
c) Pós-graduação lato sensu

7.15. Deverão permanecer em cada uma das salas de aplicação da prova objetiva, os 3 (três) últimos candidatos, até que o último

(Especialização) na área Jurídica,

- Certificado/declaração de conclusão de

deles entregue sua prova, assinando termo respectivo e saindo juntos da sala.

com carga horária mínima de 360

curso e histórico escolar.

7.16. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a conferência

(trezentas e sessenta) horas.

códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela
Fundação VUNESP, utilização de protetor auricular, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, telefone celular ou tablets, relógios digitais

www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato - RECURSOS”, seguindo as instruções ali contidas.
4.15.9.1. O resultado da análise do recurso contra o indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição será
divulgado oficialmente no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato” – no link “Editais e
Documentos”), com data prevista para 26 de junho de 2019.
4.15.10. O candidato que tiver seu pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido e/ou recurso indeferido, e queira participar
deste Certame, deverá acessar novamente a “Área do Candidato”, no site www.vunesp.com.br, imprimir o boleto bancário, até
28.06.2019, e pagar o valor pleno da taxa de inscrição, no mesmo dia, devendo observar o disposto na alínea “k”, do item 4.5.,
deste Edital.
4.15.10.1. O candidato que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição mediante o recolhimento do valor correspondente, não
terá sua inscrição efetivada.
4.15.10.2. Todas as informações prestadas no requerimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e nas
declarações firmadas são de inteira responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos documentos entregues,
tornando-se nulos todos os atos deles decorrentes, além de sujeitar-se o candidato às penalidades previstas em lei, em caso de
constatação de irregularidade.
4.15.10.3. A Fundação VUNESP e a Prefeitura do Município de São José do Rio Preto não se responsabilizam por solicitação de
isenção de taxa de inscrição pela internet não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados.

e) esse material deverá permanecer durante todo o período de permanência do candidato no local de prova, dentro dessa
prédio de aplicação da prova.

a) não serão aceitos protocolos de documentos ou documentos impressos fac-símile;
b) não serão aceitos, para entrega e pontuação, documentos originais de diplomas e de certificados;
d) as cópias reprográficas dos diplomas de doutorado e de mestrado e do certificado de pós graduação lato sensu deverão
conter a frente e o verso do documento original.

7.26.9.1. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos apresentados, deverá ser anexado
comprovante de alteração do nome.
7.26.9.2. Quando o documento não comprovar explicitamente que o título se enquadra na área exigida na Tabela de Títulos, o
candidato poderá entregar, também, de acordo com o item 7.26.6. e suas alíneas, deste Edital, o histórico escolar (quando a
entrega deste não for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de
concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito
enquadramento do título.
Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP
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7.17.3. Pertences pessoais dos candidatos como bolsas, sacolas, deverão ser acomodadas, no chão, embaixo da mesa/carteira
do candidato, onde deverão permanecer até o término da prova.

ESTADO DE SÃO PAULO

7.19. Excetuada a candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas, não será permitida a
permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização das provas, podendo ocasionar inclusive a não
participação do(a) candidato(a) neste Concurso Público.

Conhecimentos Específicos

70

Prova Prático-Profissional

Peça Processual

01

Prova de Títulos

Avaliação de documentos

__

Prova Objetiva

condições:
a) conter a informação de que o documento foi assinado digitalmente e a identificação do assinante;
b) conter código de verificação de sua autenticidade e assinatura devidamente identificada do responsável por sua

processos ilícitos para sua realização, sua prova será anulada e, em consequência, será eliminado do Certame.

emissão;

7.21. Motivarão a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer

c) conter código de verificação de sua autenticidade, estar autenticado e certificado em cartório e, em sua autenticação,

das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Certame, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções
constantes da prova.

constar o endereço eletrônico de origem do documento.
7.26.11. Os títulos de doutor e de mestre obtidos no exterior deverão ser reconhecidos por universidades oficiais que mantenham

7.22. Será excluído do Concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital:

cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.

a) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;

7.26.12. Os demais títulos obtidos no exterior não serão pontuados.

b) apresentar-se à prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação;

7.26.13. Os documentos/títulos entregues que não for solicitada sua devolução no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da

c) apresentar-se após o horário estabelecido para a realização das provas;

homologação do resultado final deste Certame, serão inutilizados.

d) não apresentar documento de identificação conforme previsto neste Edital;

7.26.14. A solicitação da devolução dos documentos deverá ser feita somente após a publicação da homologação deste Concurso

e) ausentar-se da sala de realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal;
f) retirar-se do local de realização da prova antes de decorrido 75% do tempo estabelecido para a sua duração;
g) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outras pessoas, bem como utilizando livro,
anotação, impressos não permitidos ou máquina calculadora;

Público e deverá ser requerida pela internet no site www.vunesp.com.br, por meio do “Fale conosco”, com a especificação deste
Concurso Público e os dados completos do candidato..
7.26.15. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção do título, o candidato terá anulada a
respectiva pontuação e, comprovada a sua culpa, esse será eliminado do Concurso.
7.27. Somente serão avaliados os títulos obtidos até a data de entrega dos títulos prevista neste Edital.
7.27.1. A pontuação total da prova de títulos estará limitada ao valor máximo de 5,0 (cinco) pontos.
7.27.1.1. A pontuação dos títulos estará limitada aos valores constantes na tabela de títulos, observando-se os comprovantes, os

outro papel;

10

conceitos obtidos pelo aluno.
7.26.10. documentos impressos de meio digital (impressão da internet) apenas serão aceitos se atenderem a uma das seguintes

7.20. Quando, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, estatística, visual ou grafológico, ter o candidato utilizado de

VUNESP, ou copiar questões, em parte ou completa, na folha de identificação de carteira/rascunho de gabarito ou em

Língua Portuguesa

período de realização do curso;
c) no histórico escolar, deverão constar o rol das disciplinas/atividades com as respectivas cargas horárias, notas ou

7.18.2. É reservado à Fundação VUNESP, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais.

5.2. O detalhamento de cada fase e demais informações seguem nos itens específicos.

Caráter

homologação do respectivo título ou da homologação da ata de defesa;
b) no caso de certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, deverão constar a carga horária total e o

7.18.1. A impressão digital ou a assinatura do candidato visa, ainda, atender ao disposto no item 13.5. do Capítulo 13. deste Edital.

k) fizer anotação de informações relativas às suas respostas, em qualquer material que não o fornecido pela Fundação

Nº Questões

a) no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data de

de uma frase, durante a realização das provas objetiva e prático-profissional, na lista de presença.

prova prático-profissional e prova de títulos.

QUADRO 2

responsável, data do documento, bem como:

dos próprios candidatos, bem como a sua autenticidade, solicitará aos candidatos, a assinatura, a impressão digital e a reprodução

j) lançar mão de meios ilícitos para execução de prova;

(cinco) alternativas cada uma, conforme informações do Quadro 2.

7.26.9.3. Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função/setor e assinatura do

7.18. A VUNESP, objetivando garantir a lisura e idoneidade deste Concurso Público, o que é de interesse público e, em especial,

5.1. O Concurso Público para o cargo de Procurador do Município será composto de 3 (três) fases, sendo elas: prova objetiva,

cargo (Anexo I), tem caráter classificatório e eliminatório e será composta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha, com 05

l) não devolver integralmente o material solicitado ao final da prova (folha de respostas, o caderno de questões da prova
orbjetiva e/ou o caderno da prova prático-profissional, ou qualquer outro material de aplicação;

valores unitário e máximo e à quantidade máxima de cada título.
7.27.2. Participarão da prova de títulos todos os candidatos inscritos, sendo que a avaliação dos títulos entregues será realizada
entre os candidatos habilitados na prova prático-profissional.
7.27.3. A data prevista para entrega dos títulos é 28 de julho de 2019 e ao término da prova prático-profissional, no mesmo local
de prova.

m) estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte;

8.

n) ausentar-se da sala de provas levando material sem autorização;

8.1. Da prova objetiva

o) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

8.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

p) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada pela aplicação das provas;

8.1.2. A nota da prova objetiva será obtida pela seguinte fórmula:

DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO

q) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste Edital.

NP = Na x 100

Eliminatório e

7.23. A Fundação VUNESP e a Prefeitura do Munícipio de São José do Rio Preto não se responsabilizarão por danos, perda ou

Classificatório

extravio de documentos e/ou objetos ocorridos no prédio de realização das provas.

Onde:

7.24. NA PROVA OBJETIVA

NP = nota da prova

7.24.1. No ato de realização da Prova Objetiva, o candidato:

Na = número de acertos

Eliminatório e
Classificatório
Classificatório

6.2. A prova objetiva versará sobre o conteúdo programático que é parte integrante deste Edital (Anexo II) e terá duração de 4h
(quatro horas).

1,0

enquadramento e consequente valoração.

i) estiver fazendo uso de óculos de sol, boné, gorro ou chapéu;

6.1. A prova objetiva, visa avaliar habilidades e conhecimentos teóricos necessários ao desempenho pleno das atribuições do

0,5

provas;

d) colocar também, nessa embalagem, os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou similares, protetor auricular etc);

no prédio de realização da prova;

DAS PROVAS

2

7.26.9. Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao perfeito

h) estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação ligado ou fazendo uso de quaisquer destes

DAS FASES

1,5

original para serem vistadas pelo receptor, sendo que:

ESTADO DE SÃO PAULO

contra esse indeferimento no período das 8 horas de 13 de junho às 20 horas de 14 de junho de 2019, pelo site

1,5

embalagem e mantê-la lacrada, embaixo ou ao lado de sua mesa/carteira, durante todo o tempo de realização das

ESTADO DE SÃO PAULO

4.15.9. O candidato que tenha seu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá protocolar recurso

1

histórico escolar.

7.26.8. Os documentos deverão ser entregues em cópias reprográficas autenticadas ou acompanhadas da apresentação do

c) acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pela Fundação VUNESP, antes do início da prova, devendo lacrar a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

não havendo necessidade de qualquer outro procedimento.

2,5

c) poderão ser entregues, no original, declarações;

coordenação. Constatada qualquer irregularidade, o candidato poderá ser excluído deste Concurso Público.

4.15.8. O candidato que tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido terá automaticamente sua inscrição efetivada,

2,5

não a aqui determinada, não devendo o candidato entregar documentos que não estejam na forma exigida.

b) retirar sua bateria (se possível) , garantindo que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador, caso seja ativado;

documentos após a data limite.

resultado da solicitação pleiteada na “Área do Candidato” - no link “Editais e Documentos”.

1

expedido pela entidade promotora. Não serão pontuados boletim de matrícula, ata de defesa, histórico escolar ou outra forma que

a) desligá-lo;

sol deverá possuir justificativa médica que deverá ser entregue no momento da inscrição. O(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela

4.15.7. O candidato deverá, a partir das 10 horas de 12 de junho de 2019, acessar o site www.vunesp.com.br para verificar o

Máximo

7.26.7. Para comprovação dos títulos, o comprovante deverá ser diploma ou certificado/declaração de conclusão do curso

7.17.1. O candidato, que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico, deverá antes do início da prova:

especificada no item 4.15.3. deste Capítulo, nem a entrega condicional ou a complementação de documentos ou a retirada de

4.15.6. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.

Valor

Unitário

curso acompanhado do respectivo

motivo, de candidato da sala da prova objetiva.

7.17. Durante a realização das provas objetiva e prático-profissional, não serão permitidas quaisquer espécies de consulta a

Valor

Máxima

- Certificado/declaração de conclusão de

7.14. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova objetiva em virtude de afastamento, por qualquer

do material entregue pela Fundação VUNESP, para a realização das provas.

Quantidade

- Diploma devidamente registrado ou

duração;

7.17.2. O candidato que necessitar – no dia da realização das provas - usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular e/ou óculos de

5

7.25.10. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o candidato

b) da prova de títulos, após a entrega dos documentos e recebimento do protocolo de entrega.

4.15.5. Não serão considerados documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas que não a

Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP

alegada qualquer espécie de desconhecimento.

Títulos

embalagem, que deverá também permanecer lacrada e embaixo de sua mesa/carteira, até a saída do candidato do

4.15.4. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.

7.25.9. O candidato deverá observar, atentamente, os termos das instruções contidas na capa do caderno, não podendo ser

a) da sala de aplicação das provas objetiva e prático-profissional depois de transcorrido o tempo de 75% da respectiva

candidato.

i) imprimir, comprovante/protocolo de inscrição até às 20 horas de 03 de junho de 2019.

Município

rascunho e para resposta definitiva, a fim de que não seja prejudicado.

7.13. O candidato somente poderá retirar-se:

ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos de comunicação ou de gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo

h) clicar em ‘Confirmar a Inscrição’;

Procurador do

das existentes no caderno de provas. Para tanto, o candidato deverá atentar para os espaços específicos destinados para

ESTADO DE SÃO PAULO

4.14.8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá recurso, devidamente

Provas

7.25.7. Não será admitido o uso de qualquer outra folha de papel - para rascunho ou como parte ou resposta definitiva - diversa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

Cargo

prejuízo ao candidato, uma vez que a nitidez do texto poderá ficar prejudicada ao se digitalizar a resposta para a correção.

7
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6.

7.25.6.1. Alerta-se que a eventual utilização de caneta de tinta de outra cor para o preenchimento da resposta poderá acarretar

Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP

4

5.

7.25.6. A prova prático-profissional deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta de cor preta.

Nq

a) receberá a folha de respostas personalizada e o caderno de questões;

Nq = número de questões

b) deverá observar, total e atentamente, os termos das instruções contidas na capa do caderno de questões e na folha de

8.1.3. Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos e não

respostas, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;

zerar em nenhuma das disciplinas (Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos).

c) lerá o caderno de questões, resolverá as questões propostas, e transcreverá as respostas para a folha de respostas
Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP

6

personalizada, com caneta esferográfica de tinta preta, assinando a folha somente no campo apropriado;
Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP
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São José do Rio Preto, sexta-feira
24 de maio de 2019

B-4

Jornal
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8.1.4. O candidato não habilitado na prova objetiva e aquele habilitado na prova objetiva que não tiver a sua prova prático-

13.17. Durante a realização de qualquer provas deste Concurso não será permitida a utilização de qualquer tipo de aparelho que

2.7 Bem de família.

profissional corrigida será eliminado deste Concurso Público.

realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos seus familiares ou por quaisquer outros

2.8 Posse: definição, teorias explicativas da posse, efeitos, aquisição e perda. Proteção possessória.

8.2. Da prova prático-profissional

estranhos ao Concurso Público.

2.9 Propriedade: conceito, aquisição e perda. Modalidades de usucapião. Propriedade resolúvel. Condomínio.

8.2.1. Serão corrigidas as provas prático-profissional dos 80 (oitenta) candidatos mais bem classificados na prova objetiva, mais os

13.18. Salvo as exceções previstas no presente Edital, durante a realização de qualquer prova deste Concurso não será permitida

2.10 Condomínio em edificações. Incorporação imobiliária (Lei nº 4.591-64).

empatados na última classificação. Os demais serão excluídos do Concurso.

a permanência de acompanhantes nos locais de aplicação das provas, seja qual for o motivo alegado.

2.11 Direitos de vizinhança: mau uso da propriedade, limitações semelhantes a servidões, relações de contiguidade. Direitos de

8.2.2. A prova prático-profissional (peça processual) será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, sendo que a

13.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão conjuntamente com a Vunesp.

vizinhança e direito ambiental urbano.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

pontuação mínima necessária para habilitação será de 10 (dez) pontos, sendo que o candidato que não obtiver a pontuação

2.12 Direitos reais sobre coisa alheia.

mínima necessária será excluído do Concurso.

São José do Rio Preto, 23 de maio de 2019.

8.2.3. Na prova prático-profissional serão analisados o conhecimento técnico e a capacidade teórico-prática do candidato em

2.13 Direitos reais de garantia.
2.14 Alienação fiduciária de bens imóveis.

desenvolver a peça apresentada com clareza, coerência e objetividade. Serão avaliadas, ainda, a organização do texto, a análise

2.15 Desapropriação e Registros Públicos.

e síntese dos fatos examinados, a adequação de legislação e domínio da norma padrão. Será levado em conta o raciocínio

2.16 Obrigações: conceito, classificação, modalidades.

ADILSON VEDRONI
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

jurídico, a fundamentação e a sua consistência, a capacidade de interpretação e exposição e a técnica profissional demonstrada.
8.2.4.Será atribuída nota 0 (zero) à prova que:

2.17 Efeitos, extinção e inexecução das obrigações. Enriquecimento sem causa. Exceção de contrato não cumprido.
2.18 Contratos: disposições gerais aplicáveis aos contratos unilaterais e bilaterais.

a) Fugir ou tangenciar à proposta;

2.19 Espécies de contratos: compra e venda, locação, doação, depósito, comodato, mútuo, troca, empreitada, mandato, gestão de

b) apresentar peça jurídica inadequada ao tema proposto;

negócios, sociedade, seguro, fiança. Títulos ao portador e promessa de recompensa. Locação predial urbana (Lei nº 8.245/91). O

c) fizer o incorreto endereçamento;

Estado como parte nas modalidades contratuais do direito civil.

d) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou informação não pertinente ao solicitado na proposta da peça

2.20 Responsabilidade civil. Responsabilidade subjetiva, objetiva e com culpa presumida. Liquidação das obrigações por atos

processual que possa permitir a identificação do candidato;

ilícitos. Dano material e moral. Responsabilidade civil decorrente dos atos de improbidade administrativa.

e) apresentar sinais de uso de corretor de texto ou de caneta marca-texto, na parte definitiva de resposta;

2.21 Direito do consumidor: Lei nº 8.078/90: Princípios fundamentais, conceito, responsabilidade pelos fatos e vícios dos produtos

f) estiver faltando folhas;

e serviços. Serviços públicos no Código de Defesa do Consumidor. O Estado consumidor. Oferta e publicidade. Práticas

g) estiver em branco;

comerciais e cláusulas contratuais abusivas.

h) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em

2.22 Direito autoral: conceito, princípios fundamentais. Direito material e moral do autor. O Estado e o direito autoral.

versos) ou não for redigida em português;

2.23 Direito de família: casamento. Efeitos jurídicos. Regime matrimonial de bens. Dissolução da sociedade conjugal. Relações de

i) for escrita a lápis ou com caneta de tinta de cor diferente de preta, em parte ou em sua totalidade;

parentesco. Tutela e curatela. Ausência. União estável.

j) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;

2.24 Direito das sucessões. Sucessão legítima e testamentária. Partilha. Herança jacente.

k) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal.

2.25 Estatuto da Criança e do Adolescente. Direitos fundamentais. Política de atendimento.

8.2.5. Será considerado como não-escrito o texto ou trecho de texto que:

2.26 Lei nº 6.015/73 Registros Públicos.

a) estiver rasurado;

2.27 Lei nº 11.977/09 (Programa Minha Casa, Minha Vida) Regularização.

b) for ilegível ou incompreensível;

2.28 Condomínio Edilício e Condomínio de Lotes. Condomínio em Multipropriedade. Disposições Específicas.

c) for escrito em língua diferente da portuguesa;

2.29 MP 881 de 2019.

d) for escrito fora do espaço destinado ao texto definitivo.
8.3. Da prova de títulos

3. Direito Processual Civil

8.3.1. Serão avaliados os títulos de todos candidatos habilitados na prova prático-profissional.

3.1 Princípios constitucionais e gerais de processo civil.

9.

3.2 O processo civil nos sistemas de controle da constitucionalidade. Ação direta da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

Declaração incidental de inconstitucionalidade.

9.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, para o cargo de Procurador do Município, os seguintes critérios de

3.3 Ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental.

desempate, sucessivamente:

3.4 Intervenção federal e estadual.

a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais,

3.5 Jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária. Conceito e distinção.

sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

3.6 Competência: conceito, espécies e critérios de determinação da competência. Modificações de competências. Declaração e

b) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

conflitos de competência.

c) maior pontuação na Prova Prático-Profissional;

3.7 Atos processuais: classificação, forma, tempo, lugar, prazo, comunicação e nulidades.

d) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;

3.8 A Fazenda Pública no processo civil. Prazos e prerrogativas.

e) mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos;

3.9 Formação, suspensão e extinção do processo.

f) exercício efetivo de função de jurado nos termos da Lei nº 11.689/2008.

3.10 Processo de Conhecimento. Procedimentos e suas espécies. Tutela Provisória.

9.2. Persistindo ainda o empate poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.

3.11 Petição inicial. Resposta do réu. Revelia. Litisconsórcio e assistência. Intervenção de terceiros: denunciação a lide e
chamamento do processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e “amicus curiae”.
3.12 Julgamento conforme o estado do processo.

Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP
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3.13 Provas. Noções gerais, sistema e espécies.

PONTUAÇÃO FINAL

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DO CARGO

3.14 Audiência.
3.15 Sentença e Coisa Julgada. Ação rescisória. Ação Declaratória de Nulidade Insanável.

pontuação obtida na prova prático-profissional e da pontuação da prova de títulos.
10.2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota da prova.

3.16 Recursos. Noções gerais, sistema, espécies e cabimento.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO

3.17 O processo nos Tribunais. Uniformização de jurisprudência.

DOS RECURSOS

11.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação do evento ou do fato que

 Compete ao Procurador do Município desempenhar as atividades discriminadas nos artigos 21,22 e 23 da Lei Complementar nº

lhe deu origem.

227/2006;

11.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar, exclusivamente, o endereço eletrônico www.vunesp.com.br, na página do

 Postular em todas ações judiciais e administrativas de interesse do município propondo e contestando ações, recorrendo e

Concurso Público, seguindo as instruções ali contidas.

requerendo quando necessários, dentro dos prazos legais;

11.3. Admitir-se-á um único recurso para cada questão da prova, desde que devidamente fundamentado.

 Emitir pareceres e respostas a requerimento; acompanhar processos judiciais, administrativos ou no Tribunal de Contas

11.4. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma individualizada, ou seja, 01 (um)

diretamente;

recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora.

 Diligenciar em busca das provas e instruções necessárias para o fiel cumprimento do mandato;

11.5. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e, caso haja anulação ou alteração

 Comparecer nas audiências; contribuir na elaboração de projeto de lei; contribuir na atualização de legislações municipais e

do gabarito, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.

preservar os interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado democrático de direito ,

11.6. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos presentes na prova.

bem como desempenhar todas as atribuições de Procurador nos termos da Lei Complementar nº 227/06 e suas alterações;

11.6.1. No caso de recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial

 Executar quaisquer outras atividades correlatas.

3.18 Liquidação da sentença: partes, competências e requisitos.
3.19 Diversas espécies de execução. Embargos do devedor. Execução contra a Fazenda Pública. Exceção de pré-executividade.
3.20 Cumprimento de Sentença. Cumprimento Provisório de Sentença.
3.21 Ação de consignação em pagamento.
3.22 Ações reivindicatórias, possessórias, nunciação de obra nova, embargos de terceiros, usucapião, retificação de área.
3.23 Ação de Desapropriação.
3.24 Mandato de Segurança individual e coletivo.
3.25 Mandato de Injunção. Habeas data.
3.26 Ações coletivas e a tutela antecipada.
3.27 Ação Popular.
3.28 Ação Civil Pública.
3.29 Ação monitória.

obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato

3.30 Ação declaratória incidental.

que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.

3.31 Execução Fiscal e a Lei Federal nº 6.830/80.

11.6.2. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário Oficial do Município e disponibilizada no

3.32 Ação de despejo.

site www.vunesp.com.br.

3.33 Procedimentos especiais de proteção ao meio ambiente, ao consumidor e à criança a ao adolescente.

11.7. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será conhecido, bem como não será conhecido

3.34 Ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes do “link”
Recursos na página específica do Concurso Público.

4. Direito Administrativo

11.8. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo estipulado, não sendo aceitos,

4.1 Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e externo da Administração Pública (Tribunal de Contas e

portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso daquele em andamento.

Judiciário).

11.9. A interposição de recurso não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público.

4.2 Administração Pública: conceito, estrutura administrativa, poderes e deveres do administrador púbico.

11.10. No caso de recurso em pendência à época da realização de algumas das etapas do Concurso Público, o candidato poderá

4.3 Administração Indireta: conceito, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações. Controle da

participar condicionalmente da etapa seguinte.

administração indireta.

11.11. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do

4.4 Poderes Administrativos.

previsto neste Capítulo.

4.5 Atos administrativos: noção, elementos, atributos, espécies.

11.12. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não

4.6 Atos administrativos: discricionariedade e vinculação, desvio de poder.

caberão recursos adicionais.

4.7 Atos administrativos: anulação e revogação, controle jurisdicional dos atos administrativos.

11.13. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.

4.8 Procedimento administrativo: conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases.

11.14. Haverá vistas de prova somente no que se refere à prova prático-profissional, mediante acesso no endereço

4.9 Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, espécies.

www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso, na Área do Candidato”, durante o período recursal, a todos os candidatos

4.10 Licitação: tipos e modalidades. Natureza jurídica. Finalidades.

que tiverem essa prova corrigida.

4.11 Licitação: dispensa e inexigibilidade.

11.15. Quando da publicação do resultado das provas, serão disponibilizados os espelhos das folhas de respostas da prova

4.12 Serviço Público: conceito, classificação, formas de prestação.

objetiva e prático-profissional, bem como a grade de correção da Prova Prático-Profissional.

4.13 Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e deveres. Cargo, emprego e função: normas

11.16. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências advindas de sua

constitucionais, provimento, vacância. Responsabilidade dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo

omissão.
12.
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10.1. A pontuação final dos candidatos ao cargo de Procurador do Município será a nota da prova objetiva, acrescida da

11.
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administrativo disciplinar.
4.14 Bens públicos: regime jurídico e classificação.

DA NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO

12.1. Serão nomeados em estágio probatório os candidatos aprovados no Concurso Público, de acordo com a classificação final,

4.15 Bens públicos: formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso; alienação.

dentro do número de vagas estabelecidas neste edital.

4.16 Desapropriação: noção, desapropriação por utilidade pública, necessidade pública, interesse social.

12.2. A nomeação, posse e exercício do candidato aprovado ficam condicionadas ao cumprimento da Emenda Constitucional n.º

4.17 Limitações administrativas. Função social da propriedade.
4.18 Responsabilidade civil do estado, responsabilidade dos agentes públicos.

20, de 15 de dezembro de 1998, que altera o § 10 do artigo 37 da Constituição Federal.
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4.19 Meio ambiente e proteção ambiental. Proteção de mananciais. Tutela.
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12.3. Para a posse, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico admissional que verifique a sua aptidão física e mental

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

para o exercício das atribuições do cargo.

Toda legislação e jurisprudência devem ser consideradas com as alterações e atualizações vigentes até a data da

12.4. O candidato aprovado deverá, apresentar comprovantes dos requisitos para a posse elencados no Capítulo 3, do presente

publicação do edital. Legislação e julgados com entrada em vigor após a publicação do edital poderão ser utilizados,

edital, mediante apresentação de documentos, além de outros documentos que a Administração Municipal julgar necessários.

quando supervenientes ou complementares a algum tópico já previsto ou indispensável à avaliação para o cargo. Todos

12.5. Os atos referentes à convocação para preenchimento das vagas serão feitas por publicação no Diário Oficial do Município,

os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressas no conteúdo programático.

sendo de inteira responsabilidade do candidato interessado, o acompanhamento.

4.20 Improbidade Administrativa: Lei Federal nº 8.429/92.
4.21 Lei Orgânica do Município de São José do Rio Preto.
5. Direito Financeiro
5.1 Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

LÍNGUA PORTUGUESA

5.2 Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964 (Controle de Orçamentos e Balanços).

Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Acentuação gráfica. Ortografia oficial. Pontuação. Classes de

5.3 Plano Plurianual.

palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego, formas de tratamento e

5.4 Lei de Diretrizes Orçamentárias.

sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e

5.5 Lei Orçamentária Anual.

13.1. O prazo de validade do Concurso Público é de 1 (um) ano a contar da data da publicação da homologação podendo, ser

nominal. Regência verbal e nominal. Sintaxe. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.

5.6 Lei nº 8.666/93 (Licitações e Contratos) e Lei nº 10.520/02 (Pregão).

prorrogado por igual período uma única vez, de acordo com o interesse da Administração.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

13.2. O período de validade do Concurso Público não gera para a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto a obrigatoriedade

1. Direito Constitucional

6. Direito Tributário

de aproveitar todos os candidatos aprovados.

1.1 Constituição: conceito e conteúdo, leis constitucionais, complementares e ordinárias.

6.1 Definição e conteúdo de direito tributário.

13.3. A aprovação do candidato neste Concurso não implicará a obrigatoriedade de sua admissão, cabendo à Administração

1.2 Eficácia, aplicação, interpretação e integração das normas constitucionais, leis complementares à Constituição, e injunção.

6.2 Noção de tributo e suas espécies. O imposto, a taxa e a contribuição de melhoria, outras contribuições.

Municipal o direito de preencher somente o número de vagas estabelecido neste Edital, de acordo com as necessidades, interesse

1.3 Controle de constitucionalidade das leis, sistemas, controle jurisdicional, efeitos.

6.3 Fontes do direito tributário, fontes primárias: a Constituição, leis complementares, tratados e convenções internacionais,

público, disponibilidade financeira e obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

1.4 Inconstitucionalidade das leis: declaração e não cumprimento de leis inconstitucionais.

resoluções do Senado, leis ordinárias, leis delegadas, decretos-lei, fontes secundárias, decretos regulamentares, as normas

13.4. A inscrição do candidato importará o conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições do Concurso

1.5 Direitos e garantias, remédios constitucionais, “habeas corpus”, mandado de segurança, ação popular, direito de petição.

complementares a que se refere o artigo 100 do Código Tributário Nacional.

Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nos demais a serem publicados.

1.6 Separação de poderes, delegação.

6.4 Vigência e aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço.

13.5. A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no momento do recebimento dos documentos para a posse, coletará a

1.7 Poder Legislativo: composição e atribuições.

6.5 Interpretação e integração da legislação tributária.

impressão digital na FIC - Folha de Identificação do Candidato, para confirmação da digital e/ou assinatura, coletadas no dia da

1.8 Processo legislativo.

6.6 O sistema Constitucional Tributário Brasileiro, princípios constitucionais tributários, competência tributária, discriminação das

realização da prova.

1.9 Poder Executivo: composição e atribuições.

receitas tributárias, limitações constitucionais ao poder de tributar.

13.6. A falsidade de afirmativas e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificada(s) posteriormente, eliminarão o

1.10 Poder Judiciário: composição e atribuições.

6.7 Imunidades tributárias.

candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.

1.11 Estado Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios.

6.8 Competência tributária. Parafiscalidade. Exercício da competência tributária.

13.7. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, poderá ser anulada a inscrição ou a prova do candidato, se verificada falsidade

1.12 Descentralização e cooperação administrativa na Federação brasileira: territórios federais, regiões de desenvolvimento,

6.9 O fato gerador da obrigação tributária.

de declaração ou irregularidade na prestação das provas.

regiões metropolitanas.

6.10 Obrigação tributária principal e acessória, hipótese de incidência e fato imponível. Capacidade tributária.

13.8. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo, para

1.13 Princípios e normas referentes à Administração direta e indireta.

6.11 Sujeito ativo da obrigação tributária.

esse fim, o resultado final homologado publicado no Diário Oficial do Município.

1.14 Posição do Município na federação brasileira, criação e organização dos municípios.

6.12 Sujeito passivo da obrigação tributária, direto e indireto. Domicílio tributário. Responsabilidade pelo tributo e responsabilidade

13.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a

1.15 Autonomia municipal: Leis Orgânicas Municipais e Intervenção nos municípios.

por infrações. Denúncia espontânea.

providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova, circunstância que será

1.16 Regime jurídico dos servidores públicos civis.

6.13 O crédito tributário, constituição do crédito tributário: lançamento, definição, modalidades e efeitos do lançamento, suspensão

mencionada em Edital a ser publicado.

1.17 Princípios constitucionais do orçamento.

do crédito tributário, modalidades, extinção das obrigações tributárias e exclusão do crédito tributário.

13.10. No período entre a prestação das provas e a homologação do resultado final, o candidato obriga-se a manter atualizados

1.18 Bases e valores da ordem econômica e financeira.

6.14 Infrações e sanções tributárias. Conceito e natureza jurídica. Crimes tributários.

seus dados na Fundação Vunesp. Após a homologação do resultado, o candidato aprovado obriga-se a manter atualizados seus

1.19 Política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico.

6.15 Garantias e privilégios do crédito tributário. Preferências e cobrança em falência e concordata, responsabilidade dos sócios

dados pessoais, na Prefeitura Municipal, enquanto perdurar a validade do Concurso Público, sendo que, a não atualização isenta a

1.20 Da Ordem Social.

em sociedades por quotas de responsabilidade limitada, alienação de bens em fraude à Fazenda Pública.

Administração Municipal de qualquer responsabilidade pela não admissão devido à impossibilidade de encontrá-lo.

1.21 Ato das Disposições Constitucionais Transitória.

6.16 Dívida ativa, inscrição do crédito tributário, requisitos legais dos termos de inscrição, presunção de certeza e liquidez da

13.11. O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Procurador Geral do Município e publicado no Diário Oficial do

1.22 Tratados, Convenções Internacionais e Leis Complementares e suas posições hierárquicas.

dívida inscrita, emendas e substituições de certidões de dívida ativa.

Município.

1.23 Súmulas Vinculantes. Súmulas do STJ e STF.

6.17 Certidões negativas, sigilo fiscal, divulgação de informações, limitações.

12.6. Em caso de não atendimento ao prazo de convocação ou a não comprovação de preenchimento dos requisitos previstos,
não será efetivada a posse.
13.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.18 Tutela tributária: procedimento administrativo tributário e processo judicial tributário. A execução fiscal. Mandado de

13.12. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação e não caracterizando óbice, é facultada a eliminação das provas e demais

segurança, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito tributário, ação de consignação em pagamento, ação

registros escritos, mantendo-se porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos.

2. Direito Civil

13.13. Todos os demais avisos e resultados do Concurso Público serão divulgados no site da Prefeitura: www.riopreto.sp.gov.br e

Lei nº 10.406/02 – Novo Código Civil.

declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal.

no da www.vunesp.com.br.

2.1 Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

6.19 Tributos municipais.

13.14. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer as convocações na data

2.2 Pessoa natural: conceito, capacidade, domicílio.

estabelecida.

2.3 Pessoas jurídicas: espécies. Pessoas jurídicas de direito público e privado. Associações.

13.15. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos deles decorrentes terá como referência o horário oficial de Brasília.

Sociedades civis e comerciais. Fundações públicas e privadas. Cooperativas.

13.16. A legislação com entrada em vigor após a data da publicação deste Edital, bem como alterações posteriores, não serão

2.4 Fato e ato jurídico. Negócio jurídico. Ato ilícito.

objetos de avaliação das provas deste Concurso Público.

2.5 Prescrição e decadência.

7. Direito Penal e Processual Penal
7.1 Do crime e da imputabilidade penal.
7.2 Aplicação da Lei Penal.
7.3 Inquérito policial.
7.4 Ação penal.

2.6 Bens: Conceito, classificação, espécies. Bens imateriais. Bens públicos. Terras devolutas.
Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP

15

Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP

18

7.5 Efeitos da condenação.
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7.6 Crimes em espécie: crimes contra a Administração Pública, crimes contra a fé pública, crimes contra o patrimônio, crimes

CHAMADA PÚBLICA PARA OBTENÇÃO DE PARCEIROS

contra a honra.

Carta de intenção

7.7 Crimes contra as finanças públicas. Lei Federal nº 10.028, de 19 de outubro de 2.000.
7.8 Crimes de responsabilidade do Prefeito e Decreto-Lei nº 201/1967.

Empresa:
_________________________________________________________________________

8. Direito Empresarial
8.1 Direito de Empresa. Sociedades empresariais e não empresariais. Empresário Individual.
8.2 Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial.

Representante legal:
_________________________________________________________________

8.3 Títulos de crédito.
8.4 Contratos mercantis.

Endereço:__________________________________________________________CEP:_________

9. Direito do Trabalho e Previdenciário
9.1 Relações de Trabalho. Natureza jurídica. Caracterização.
9.2 Sujeitos da relação de emprego: empregado, empregador, autônomos, avulsos, temporários. Sucessão de empregadores.
9.3 Contrato de Trabalho: definição. Diferenças entre contrato de trabalho e locação de serviços, empreitada, representação
comercial, mandato, parceria. Espécies e efeitos. Alteração. Término.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

9.4 Remuneração. Conceito. Distinção entre remuneração e salário.

ESTADO DE SÃO PAULO

9.5 Repouso. Férias.

Bairro:____________________________________ Cidade: São José do Rio Preto
Telefone 1:_______________ _Telefone 2:______________ __Celular:_______________________
E-mail para contato:_____________________________________________________________

9.6 Sindicatos. Condições de registro e funcionamento. Atividades e prerrogativas.
9.7 A Fazenda Pública perante a Justiça do Trabalho.

ANEXO III - INFORMAÇÕES
9.8 Seguridade social. Conceitos fundamentais. Princípios.
9.9 Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos (Lei Federal nº 9.717/98, Portaria nº 4.992/99).

CNPJ:__________________________________________________________________________

Prefeitura do Município de São José do Rio Preto – 3º andar – CEP 15015- 000

9.10 Lei Complementar nº 139/01, de 28 de Dezembro de 2001 (Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do
Av. Alberto Andaló, 3030 – Centro - São José do Rio Preto

Município de São José do Rio Preto, cria e estrutura a entidade de Previdência, denominada RIOPRETOPREV, e dá outras
Horário dias úteis: das 7h30min às 17 horas

providências).
Site: www.riopreto.sp.gov.br

10 Lei Federal nº 9.790/99 (Dispõe Sobre As Organizações Da Sociedade Civil De Interesse Público).
Fundação VUNESP

Data: ______/_______/_______
Assinatura:_________________________________________

10.1 Decreto Federal nº 3.100/99 (Regulamenta As Organizações Da Sociedade Civil De Interesse Público).
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes – São Paulo - CEP 05002-062

Proposta:
Qual a ação a ser desenvolvida ?

10.2 Súmulas
orientações
do13h30min
TST.
Horário e
dias
úteis - dasjurisprudências
8às 12horas e das
às 16 horas

10.3 Reforma
Trabalhista.
Disque VUNESP:
fone (11) 3874-6300 - dias úteis - das 8 às 18 horas
Site: www.vunesp.com.br

11. Direito Urbanístico
11.1 Lei nº 10.257/01 - Estatuto das Cidades.
11.2 Lei nº 6.766/79 - Parcelamento de Solo.
12. Legislação Municipal:
12.1 Lei nº 5.135/92 - Zoneamento.

Qual será a contribuição para a realização do evento? (informar a estrutura disponibilizada e estimar
valor financeiro)

12.2 Lei nº 5.138/92 - Parcelamento de solo.
12.3 Lei nº 36/94 - Chácaras de Recreio.
12.4 Lei nº 224/06 - Plano Diretor.
12.5 Lei nº 10.547/09 - Regularização Fundiária.
12.6 Lei Orgânica do Município de São José do Rio Preto.
12.7 Lei Complementar Municipal nº 03 de 1990. Lei Complementar Municipal nº 05 de 1990.

Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO
Itens
Documento
Descrição
1
Formulário de
Formulário de inscrição preenchido
Inscrição
2
CNPJ
Cartão do CNPJ
3 Conferência e avaliação da proposta

Checklist

ESTADO DE SÃO PAULO

Data: ______/ _________/ _________

Horário: _______: _________

Visto

ANEXO III - INFORMAÇÕES
Prefeitura do Município de São José do Rio Preto – 3º andar – CEP 15015- 000
Av. Alberto Andaló, 3030 – Centro - São José do Rio Preto
Horário dias úteis: das 7h30min às 17 horas

Não preencher este campo, utilizado para conferência da documentação

Site: www.riopreto.sp.gov.br
Fundação VUNESP
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes – São Paulo - CEP 05002-062
Horário dias úteis - das 8às 12horas e das 13h30min às 16 horas
Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 - dias úteis - das 8 às 18 horas
Site: www.vunesp.com.br

Avenida: ALBERTO ANDALÓ, 3030 - Telefone: (17) 3203-1100 - CEP 15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
TERMO DE CHAMADA PÚBLICA SMAURB nº01/2019
A Prefeitura do Município de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e Urbanismo, torna público o presente Edital e faz saber que receberá propostas para
obtenção de parceiros para o evento “XVII Semana Integrada do Meio Ambiente - SIMA”, nos
termos aqui estabelecidos:
1. PREÂMBULO
As propostas de obtenção de parceiros serão para a realização do evento especificado abaixo:
- XVII Semana Integrada do Meio Ambiente (SIMA) 2019, tendo como tema a Agenda 2030 –
desafios para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das
Nações Unidas), da qual São José do Rio Preto é signatária.
- A Semana não marca apenas a realização de uma agenda ambiental, mas aborda a
Sustentabilidade de forma mais abrangente, integrando os quatro eixos do desenvolvimento
sustentável que também norteiam os ODS: Ambiental, Social, Econômico e Institucional. Vem,
portanto, ser um marco para Rio Preto na implantação da Agenda 2030 e para o cumprimento dos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Trata-se de um momento propício para que se
trabalhe a comunicação, a visibilidade e a adesão de toda a sociedade em busca de uma cidade
verdadeiramente sustentável e alinhada com os ODS.
- Data e Local do evento:
- A SIMA acontecerá de 31 de maio a 07 de junho de 2019, e este ano ocorrerá em diversos locais da
cidade.
Realização:
A XVI Semana Integrada do Meio Ambiente – SIMA será realizada pela Prefeitura Municipal de São
José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo e SeMAE –
Serviço
Municipal
Autônomo
de
Água
e
Esgoto.
2. JUSTIFICATIVA
Considerando a Lei Municipal nº 9.114, de 01 de dezembro de 2003, alterada pela Lei nº 9534/2005,
que dispõe sobre a instituição do “Calendário Oficial do Município”, e a Lei nº 10.785, de 20 de
outubro de 2010, que dispõe sobre a instituição do calendário de datas comemorativas associadas a
temas ambientais no município de São José do Rio Preto;
Considerando que São José do Rio Preto foi a segunda cidade do estado de São Paulo a se tornar
signatária dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis da ONU;
Considerando a necessidade de integração entre o poder público, empresas, organizações e
sociedade em geral, para conseguirmos alcançar as metas de sustentabilidade até 2030;
Considerando
a visibilidade
do evento
e repercussão
nas
mídias,
visando
levar
o maior
número de
Avenida:
ALBERTO ANDALÓ,
3030 - Telefone:
(17) 3203-1100
- CEP
15015-000
- SÃO JOSÉ
DO RIO
PRETO- SP
informação possível, a diferentes públicos, com diferentes formatos;
23
E, considerando que é de interesse do município a realização da chamada pública, visando a
transparência e veracidade de todo ato em eventos públicos no Município.
3. DO OBJETIVO
O presente edital tem por objetivo disponibilizar para a iniciativa privada a possibilidade de
participarem da Semana do Meio Ambiente e Urbanismo, através da realização de atividades/ações,
viabilizando a estruturação e execução das mesmas, fazendo parte da programação da SIMA que
acontecerá de 31/05 a 07/06 de 2019, onde suas marcas poderão ser veiculadas.
4. DA CONTRAPARTIDA
4.1. A empresa parceira aprovada por meio deste edital terá como contrapartida, seu nome ou
logomarca vinculada a “XVII Semana Integrada do Meio Ambiente-SIMA”, podendo utilizar a
logomarca da SIMA para divulgações, além da emissão de certificado de participação.
4.2. A adesão à participação se dará através de carta de intenção, informando qual serão suas ações
e aportes para a concretização da atividade.
4.3. Os parceiros têm a liberdade para realizarem internamente ações específicas e os movimentos
que acharem necessários com os ODS, durante a SIMA, desde que divulguem as logomarcas dos
realizadores do evento.
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar da presente Chamada Pública, pessoas jurídicas que comprovem CNPJ, com
cadastro ativo, por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com
base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.

6. DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE INTENÇÕES
6.1. As intenções deverão ser apresentadas do dia 24/05/2019 até às 12h do dia 28/05/2019, não
prorrogáveis conforme artigo 7, a seguir.
7. DAS INTENÇÕES
7.1. A carta de intenção, conforme anexo I, juntamente com a documentação deve ser protocolada
até às 12h do dia 28 de maio de 2019, no seguinte endereço:

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Avenida Lino José Seixas, nº 861, Jd. Seixas
Das 8h-às 17h.
7.2. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo não se responsabilizará por inscrições
não recebidas em razão de problemas particulares dos proponentes e/ou protocolo fora da data
limite.
8. DA ETAPA DE SELEÇÃO
O processo de seleção dos Proponentes ocorrerá de acordo com as seguintes etapas:
8.1. Comprovação de CNPJ ativo do Proponente
a) Esta etapa é de caráter eliminatório e consiste na regularidade das pessoas jurídicas inscritas
neste processo seletivo.
8.2. Estando as empresas com CNPJ ativo, as mesmas serão selecionadas para participarem da
SIMA.
8.3. A relação final com o nome das empresas terá seu resultado publicado no Diário Oficial do
Município no dia 29/05/2019 e terá divulgação no site www.riopreto.sp.gov.br.

Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Administração Fiscal e Tributária
Departamento de Tributos Imobiliários
Edital de Notificação 24/2019
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária –
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citada, que o pedido de emissão de guia
de ITBI referente ao imóvel de cadastro imobiliário nº 06.03380/000, conforme solicitado no protocolo nº
2019000159657, foi deferido.
Esclarecemos que a guia de ITBI foi emitida e enviada via postal, porém foi devolvida pelo Correios por motivo
de não existe o número, a requerente poderá retirar a 2º via junto ao Poupatempo São José do Rio Preto ou no
Ganha Tempo Cidadão no Shopping Cidade Norte.
Comunicamos, outrossim, que o expediente encontra-se arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da
Secretaria Municipal da Fazenda – 5º andar do Paço Municipal, podendo vossa senhoria ter vista sobre o
mesmo.
INTERESSADO
PROTOCOLO
DENIR GONÇALVES BATISTA
2019000159657
São José do Rio Preto (SP), 23 de maio de 2019.
Luiz Carlos Basso
Chefe – D.T.I. – SEMFAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Fazenda NOTIFICA os contribuintes abaixo
relacionados, os quais tiveram suas correspondências (cartas) devolvidas ao remetente –
Departamento de Tributos Mobiliários IFP/SMFAZ – por algum dos motivos da devolução
discriminados no formulário: “Aviso de Recebimento”, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
a consultarem e tomarem ciência de despachos e pareceres emitido para suas inscrições, acessando o
Portal do Município em: www.riopreto.sp.gov.br, aba: “Acesse os serviços”, “FAZENDA-SEMFAZ”
“consulta de protocolos”, e inserir o número do protocolo para consulta.
O contribuinte também deve verificar a existência de débitos para o cadastro
mobiliário junto as unidades: Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidadão, neste município.
INCRIÇÃO
CONTRIBUINTE
PROTOCOLO
DESPACHO
MUNICIPAL
CLAR REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA
1350520
2019150501
INFORMAÇÃO
ME
EDSON ANTONIO DOMINGOS
1399910
2019129930
INFORMAÇÃO
I A TRINDADE CONFECÇÕES ME
3177170
2019152429
INFORMAÇÃO
IJF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES
3579830
2019131256
INFORMAÇÃO
RIO PRETO LTDA
JANDIRA RIBEIRO DA SILVA MERCEARIA ME
1414080
2019148613
INFORMAÇÃO
M A PEREIRA AUTO ESCOLA
513370
2019154695
INFORMAÇÃO
M BUZZINI CAMPOS ME
1376690
2019154729
INFORMAÇÃO
M C D G MORENO ME
1317610
2019159221
INFORMAÇÃO
M C MARTINELI PUBLICIDADE &
937080
2019159209
INFORMAÇÃO
PROPAGANDA
M E C A SURF BRASIL CONFECCOES LTDA
1034710
2019160389
INFORMAÇÃO
M E R COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS
1399850
2019159239
INFORMAÇÃO
LTDA ME
M G DOS SANTOS S J RIO PRETO ME
1039830
2019159247
INFORMAÇÃO
M G DUARTE ERNESTO ME
1346810
2019159252
INFORMAÇÃO
M M BORGES HORTIFRUTIGRANJEIROS ME
1397530
2019162379
INFORMAÇÃO
M M DOS SANTOS LEDESMA ME
1436540
2019162382
INFORMAÇÃO
M R T REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
1224930
2019162440
INFORMAÇÃO
ME
M SUELI LEDO ME
1306910
2019162469
INFORMAÇÃO
M V DE ABREU ME
1321870
2019162471
INFORMAÇÃO
MACDROGAS COMERCIO FRAMACEUTICO
961550
2019162475
INFORMAÇÃO
LTDA ME
MUNDIAL COMERCIO INSTALAÇÃO E
1183050
2019131298
INFORMAÇÃO
MANUTENÇAO DE GMGM LTDA ME
R CORREIA DE SOUZA ME
3589490
2019101209
INFORMAÇÃO
SANTANA E SILVA GESTÃO EMPRESARIAL
3352570
2019152436
INFORMAÇÃO
LTDA
SH CURTI CORRETORA DE SEGUROS RIO
3074680
2019147969
INFORMAÇÃO
PRETO LTDA
São José do Rio Preto,23 de maio de 2019.
Celso Henrique Fazan Branco
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz

EMPRO

9. DO DESEMBOLSO
9.1. Os recursos necessários para a realização das ações apresentadas pela empresa, deverão ser
custeados as suas expensas.
9.2. A subcontratação se necessário for para a execução da ação é de responsabilidade da empresa
participante deste chamamento público. Em havendo desembolso financeiro, este deverá ser
repassado diretamente para os fornecedores e prestadores que desenvolverão os serviços
relacionados à produção do evento.
9.4. O desembolso relacionado a força de trabalho, objeto deste termo, é de inteira responsabilidade
do parceiro.
10. DA NÃO EXCLUSIVIDADE
O evento não possui exclusividade, pois mais de uma empresa poderá participar deste chamamento
e ter a sua marca vinculada a Semana Integrada do Meio Ambiente.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. O ato de inscrição implica na aceitação e concordância integral das normas especificadas neste
Edital.
12.2. Caso, por qualquer motivo, haja desistência da empresa parceira, após tornar público o
resultado deste Edital, a mesma deverá informar por escrito a Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e Urbanismo o seu declínio e arcará com a multa de 20% do valor da ação que havia proposto a
executar.
12.3. Todos os documentos e demais materiais enviados não serão devolvidos.
12.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação, que deverá interpretar as
regras previstas neste chamamento e basear suas decisões segundo as normas vigentes e os
princípios que regem a Administração Pública.
12.5. Esclarecimentos poderão ser solicitados através do email smaurb@riopreto.sp.gov.br
12.6. Abaixo segue o cronograma previsto
CRONOGRAMA PREVISTO
ETAPAS
DATAS
24/05/2019
Publicação do edital
de 24/05/2019 às 12h00 do dia 28/05/2019
Período de inscrições
29/05/2019
Divulgação do resultado
12.7. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Kátia Regina Penteado Casemiro
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO
PREGÃO Nº 006/2019
PROCESSO Nº 7324/2019
A EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO de São José do Rio Preto/SP
comunica a retiﬁcação do EXTRATO RETOMADA DE SESSÃO, onde se lê:
“às 9h30”, leia-se: “ às 14h”.
São José do Rio Preto/SP, 23 de maio de 2019. João Pereira Curado Junior
– Diretor Presidente.

B-5

B-4

São José do Rio Preto, sexta-feira
24 de maio de 2019

Prefeitura Municipal de

BADY BASSITT
Inexigibilidade n.º 002/2019 – RATIFICAÇÃO
RATIFICO a dispensa de licitação referente a CONTRATAÇÃO DE SHOW
ARTÍSTICO COM A DUPLA GILBERTO E GILMAR na data de 08 de junho
de 2019, em razão das festividades alusivas ao JUNINÃO DA EDUCAÇÃO
com a empresa GR SHOW E EVENTOS LTDA, CNPJ nº. 26.032.354/000101, nos termos do inciso III, do artigo 25, da Lei Federal n.º 8.666/93. Bady
Bassitt – SP, 14 de maio de 2019. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito
Municipal

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Jornal
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo N° 54/2019
Inexigibilidade N° 06/2019
Acolho a manifestação do Departamento Jurídico como razão de decidir, e com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93,
cc. o artigo 26, parágrafo único, do mesmo diploma legal RATIFICO a
inexigibilidade de licitação tendo por objeto a contratação da empresa
CONTRACT SHOW PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ:
14.738.631/0001-35, para apresentação da dupla ‘JOÃO NETO E FREDERICO no dia 14/06/2019 no JUNINÃO 2019 pelo valor global de R$
90.000,00 (noventa mil reais), convocando o representante legal para assinatura do contrato no prazo de até 05 (dez) dias.
Monte Aprazível, 20 de maio de 2019.
MARCIO LUIZ MIGUEL - PREFEITO MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo N° 55/2019
Inexigibilidade N° 07/2019
Acolho a manifestação do Departamento Jurídico como razão de decidir,
e com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, cc. o
artigo 26, parágrafo único, do mesmo diploma legal RATIFICO a inexigibilidade de licitação tendo por objeto a contratação da empresa F&S – PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ 11.515.243/0001-89, para
apresentação da dupla ‘FERNANDO E SOROCABA’ no dia 15/06/2019 no
JUNINÃO 2019 pelo valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), convocando o representante legal para assinatura do contrato no
prazo de até 05 (cinco) dias.
Monte Aprazível, 20 de maio de 2019.
MARCIO LUIZ MIGUEL - PREFEITO MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo N° 56/2019
Inexigibilidade N° 08/2019
Acolho a manifestação do Departamento Jurídico como razão de decidir,
e com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, cc. o
artigo 26, parágrafo único, do mesmo diploma legal RATIFICO a inexigibilidade de licitação tendo por objeto a contratação da empresa TELEFONE
MUDO SHOWS E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ
31.984.880/0001-01, para apresentação do ‘TRIO PARADA DURA no dia
13/06/2019 no JUNINÃO 2019 pelo valor global de R$ 70.000,00 (setenta
mil reais), convocando o representante legal para assinatura do contrato no
prazo de até 05 (cinco) dias. Monte Aprazível, 20 de maio de 2019.
MARCIO LUIZ MIGUEL - PREFEITO MUNICIPAL

Editais de
CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E
SIMILARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e
ROBERTO DA SILVAestatutárias, convoca os -PAULO
Associados
em pleno gozo de seus direitos estatutários e a todas as
PRESIDENTE
empresas integrantes da categoria econômica, para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) a ser realizada às 15:00 (quinze ) horas do dia 29 de maio de 2019,
em sua sede social, à Rua XV de Novembro, 2939 - 7º andar -sala 72 - em São José do Rio
Preto, para deliberarem, os seguintes itens da ordem do dia:
a) Leitura, discussão e aprovação da Ata anterior;
b) Apreciação da Pauta de Reivindicações do Sindicato Trabalhadores no
Comércio Hoteleiro, Bares Restaurantes e Similares de São José do Rio Preto e
Região, representante da Categoria Profissional, para o período de 01 de julho de
2019 a 30 de junho de 2021, visando a celebracão da Convenção Coletiva de
Trabalho 2019/2021, com autorização à diretoria para: (i) coordenar, conduzir e
assinar, todos os instrumentos normativos decorrentes das negociações coletivas
de trabalho que se iniciarem para a celebração da Convenção Coletiva de
Trabalho 2019/2021; (ii) propor ou participar de procedimento de mediação ou
conciliação, podendo recusar ou firmar compromissos; (iii) instaurar ou
contestar processos de dissídio coletivo de trabalho, podendo, ainda, recusar ou
firmar acordos nos autos dessas ações judiciais; (iv) eleger comissão de
negociações coletivas e (v) delegar poderes ao Presidente da Entidade para
requerer dissídio coletivo junto ao TRT-15;
c) Aprovar proposta da diretoria para fixação dos valores das seguintes
contribuições para o exercício de 2019/2020: a) Contribuição para Custeio
Sistema Negocial e, b) Contribuição Sindical, sendo esta, na forma da do art.
578 e ss. da CLT, cuja aprovação será dada de forma prévia e expressa, bem
como as datas para pagamentos e suas sanções em caso de inadimplências;
d) Demais assuntos de interesse da categoria.
Não havendo, na hora marcada, número suficiente de associados e/ou integrantes da
categoria econômica, a Assembleia será instalada, em segunda convocação, uma hora
depois, no mesmo local e data, com qualquer número de presentes. São José do Rio Preto,
23 de maio de 2019.
-PAULO
DA
SEDE: Rua XV de Novembro,
2939 -ROBERTO
7º andar – sala
-72SILVA- Centro - São José do Rio Preto - SP Fone/Fax:
PRESIDENTE
(017)
234-3488 - CEP: 15015-110
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Editais de
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2019
CONTRATANTE: PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS
CNPJ: 25.276.950/0001-74
OBJETO Alteração da razão social da empresa de Alves & Pina Produtos e
Serviços Eireli para Pina Construtora e Serviços Eireli
Prefeitura Municipal de Monte Aprazível, 14 de maio de 2019.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização pavimentação de via e recapeamento asfaltico em diversas ruas do município.
Data do Encerramento: 13/06/2019
Horário: 09h15min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 23 de maio de 2019.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal

SEDE: Rua XV de Novembro, 2939 - 7º andar – sala -72 - Centro - São José do Rio Preto - SP Fone/Fax:
(017) 234-3488 - CEP: 15015-110

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de
São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do Código
Civil brasileiro para habilitação de casamento:
EDUARDO DA SILVA ALVES e DANIELA FATIMA NASCIMENTO CATTO. Ele, de nacionalidade brasileira, pastor, divorciado, nascido em Três
Lagoas, MS, no dia 04 de março de 1975, ﬁlho de JOSÉ LUIZ ALVES e de
VILMA DA SILVA ALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, educadora ﬁsica,
divorciada, nascida em Jaú, SP, no dia 13 de março de 1978, ﬁlha de NELSON CATTO e de MARINA SILVIA NASCIMENTO CATTO.
MICAEL NATÃ BATISTA AFFONSO e SUELLEN RAMOS AMBROZIO.
Ele, de nacionalidade brasileira, instalador, solteiro, nascido em São José
do Rio Preto, SP, no dia 06 de junho de 1990, ﬁlho de JOSÉ AFFONSO
NETO e de OSANA RIBEIRO BATISTA AFFONSO. Ela, de nacionalidade
brasileira, do lar, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 05 de dezembro de 1993, ﬁlha de ANTONIO MARINHO AMBROZIO e de MARILENE
RAMOS NOGUEIRA.
_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja aﬁxado neste
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 23 de Maio de 2019.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Bairro Centro
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que pretendendo proceder à habilitação da conversão de união
estável e casamento conforme artigo 1726 do Código Civil brasileiro apresentaram perante este 1º Registro Civil os documentos exigidos pelo artigo
1525 do Código Civil brasileiro:
RODRIGO ALEXANDRO RODRIGUES e PRISCILA MARTINS JERONIMO. Ele, de nacionalidade brasileira, professor, divorciado, nascido em São
José do Rio Preto, SP, no dia 31 de março de 1976, ﬁlho de JOÃO BAPTISTA RODRIGUES NETO e de LUZIA DE CAMARGO RODRIGUES. Ela,
de nacionalidade brasileira, executiva de contas, solteira, nascida em São
José do Rio Preto, SP, no dia 15 de outubro de 1990, ﬁlha de JOSÉ DÉCIO
BATISTA JERONIMO e de NEIVA MARETINS.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja aﬁxado neste
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Findo
o prazo legal e não havendo oposição de impedimentos, será realizado o
registro da conversão de união estável em casamento.
São José do Rio Preto, 23 de Maio de 2019.
David Yamaji Valença, oﬁcial

