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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GRÁFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME
ATA 0291/19
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade 
fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, cc. Cláus. 7ª, 
Item 7.3. Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a Certidão de Débitos Relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União nesta S. M. 
Saúde, no prazo de 05 dias úteis, 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. Con-
cedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, 
apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucio-
nais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PAULO CÉSAR F. DE OLIVEIRA EIRELI
EMPENHO 18185/19
CONTRATADA: VDP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
EMPENHO 16187/19, 16056/19, 16059/19 E 16202/19
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penali-
dades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: LUIZ KAZUMASSA OYAMA - ME
PE756/18 
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade 
fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, cc. Cláus. 7ª, 
Item 7.3. Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO DERRADEIRAMENTE para apresentar a CERTIDÃO 
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias 
úteis, contados do recebimento desta, de forma a dar real cumpri-
mento ao processo licitatório, estando as contratadas sujeitas à 
aplicação das penalidades contratuais que podem, inclusive, culmi-
nar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERV. E TERCEIRIZAÇÃO EM 
GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Diante informações prestadas, quanto à substituição dos uniformes 
e botinas, bem como o atraso no pagamento de Vale Alimentação. 
Considerando previsão contratual na Cláus. 4ª, item 4.2, subitens 
4.2.5 e 4.2.12. Fica a contratada supramencionada NOTIFICA-
DA a APRESENTAR COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO VALE 
ALIMENTAÇÃO E PRESTAR ESCLARECIMENTOS QUANTO AO 
ATRASO E A NÃO SUBSTITUIÇÃO DOS UNIFORMES E BOTINAS 
CONFORME SOLICITADO no prazo de 48 horas impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório, estando a contratada sujeitas à aplicação das 
penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
3ª NOTIFICAÇÃO – DERRADEIRA
PE 101/2019 – Proc. 11087/2019
MEDLU COMÉRCIO, IMP., EXP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA – CNPJ: 
29.736.852/0001-23
Notifi camos o representante legal da empresa supramencionada, 
p/ assinatura do Instrumento de Contrato, referente ao processo 
supra mencionado, sob pena de decair do direito à contratação e 
ensejar a aplicação das penalidades previstas no edital, entre elas 
multa de 30% sobre o valor da contratação, suspensão do direito 
de licitar e contratar com esta administração por até 05 anos. Fica 
desde já concedido o prazo de 05 dias úteis, p/ o adjudicatário, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais – SMA – Wanderley Ap. Souza
EXTRATO
2º TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº: 151/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ANTONIO JOSE ROMERO DA SILVA
Fica alterado o preâmbulo do contrato supramencionado. S.M.A.A. 
A. Pedro Pezzuto Jr.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 351/2019
CONTRATO PRE/0298/19
CONTRATADA: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COM. E LOCA-
ÇÕES EIRELI EPP
OBJETO: Aquisição de veículos – Item 01 – SMAS – Patricia 
Lisboa R. Bernussi - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$50.900,00.
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2019
ATA Nº 0644/19
CONTRATADA: ESTELA APARECIDA DE LIMA 13335832817
OBJETO: Fornecimento de alimentos e bebidas para participantes 
dos eventos realizados pela Sec. Mun. Saúde – Valores Unitários – 
Lote 01 - Item 01 - R$19,39; Item 02 – R$19,38; Item 03 – R$0,73; 
Item 04 - R$0,73; Item 05 – R$0,79; Item 06– R$0,79; Item 07 - 
R$35,2466; Item 08 – R$35,25; Lote 02 - Item 01 - R$6,68; Item 02 
- R$0,59; Item 03 – R$36,46; Item 04 – R$2,20 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2019
ATA Nº 0645/19
CONTRATADA: VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPA-
MENTOS LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de relógio de ponto – Valor Unitário – Item 
01 - R$1.590,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 
12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 364/2019
ATA Nº 0646/19
CONTRATADA: CENTRO NORTE – SINALIZAÇÃO VIÁRIA CO-
MERCIAL E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de tintas e solventes destinados a Divi-
são de Sinalização Horizontal – Valores Unitários – Lote 01 - Item 
01 - R$137,00; Item 02 – R$168,00; Item 03 – R$157,00; Item 04 
- R$112,50; Item 05 – R$110,00; Item 06– R$110,00 – SMTTS – 
Amaury Hernandes – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 401/2019
ATA Nº 0647/19
CONTRATADA: CV DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de papel A4 em atendimento as Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino – Valores Unitários – Item 
01 - R$13,90; Item 02 – R$13,90 – SME – Sueli Petronilia A. Costa 
– Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2019
ATA Nº 0648/19
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação RE-
MUME – Valores Unitários – Item 08 - R$0,022; Item 19 – R$1,096; 
Item 23 – R$0,639; Item 31 – R$0,049 – SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2019
ATA Nº 0649/19
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação 
REMUME – Valor Unitário – Item 18 - R$0,200 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 391/2019
ATA Nº 0650/19
CONTRATADA: AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANI-
COS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de suporte articulável para TV – Valor Uni-
tário – Item 01 - R$40,00 – SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo 
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 400/2019
ATA Nº 0651/19
CONTRATADA: F Z DE CASTRO ME
OBJETO: Fornecimento de tubo de aço industrial e outros – Valor 
Unitário – Item 01 - R$236,00 – SME – Sueli Petronilia A. Costa – 
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 403/2019
ATA Nº 0652/19
CONTRATADA: GAMA COM. DE MAQUINAS, FERRAGENS E 
FERRAMENTAS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de barras de ferro, arames e caixa de 
ferramentas – Valor Unitário – Item 04 - R$156,00 – SME – Sueli 
Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2019
ATA Nº 0653/19
CONTRATADA: MM BRASIL ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (banana, batata 
e outros) para abastecimento das Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino – Valores Unitários – Item 03 - R$2,82; Item 
05 - R$3,72; Item 06 - R$6,01; Item 07 - R$2,80 – SMAA – Antonio 
Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 18494/2019
CONTRATO Nº: DPL/0061/19
CONTRATADA: FELIPE MASAHARU ISHIZAVA 39258853822.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e reparos de pe-
ças na Central PABX PHILIPS SOPHO IS3050 do Paço Municipal  
– SMA – Luís Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$17.400,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

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.°483/2019, 
processo 14.089/2019, objetivando o registro de preços para aqui-
sição de dieta líquida em atendimento a ações judiciais. Secretaria 
Municipal da Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 11/09/2019, 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.° 440/2019, 
processo 13.765/2019, objetivando aq contratação de empresa para 
prestação de serviço de locação de beliche, com colchão, (incluso 
transporte e mão de obra para montagem e desmontagem) para 
os 83º Jogos Abertos do Interior que será realizado na cidade de 
Marília - SP, de 11 a 23 de novembro de 2019. Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 12/09/2019, 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.°478/2019, 
processo 14.052/2019, objetivando o registro de preços para 
contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de veículo tipo “trenzinho” para passeio recreativo para utilização 
na Cidade da Criança. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/09/2019, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Por-
tal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 416/2019 - 
PROCESSO 13.649/2019
Objeto: Aquisição de veículo para uso da Guarda Civil Municipal. 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. Fica 
designada a data para a retomada da sessão do pregão em epí-
grafe para o dia 29/08/2019 às 09:00hs. Ficam todas as empresas 
intimadas a participarem. Celia Candida Faria - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 218/2019 - 
PROCESSO 11.961/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de aparelhos de ar condi-
cionado e cortinas de ar com instalação para a Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica designada a data para a retomada da sessão do 
pregão em epígrafe para o dia 29/08/2019 às 15:30hs. Ficam todas 
as empresas intimadas a participarem. Lucia Helena Antonio - Pre-
goeira.
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.°487/2019, 
processo 14.103/2019, objetivando o registro de preços para aqui-
sição de material hospitalar(bandagem, coletor e ots.). Secretaria 
Municipal da Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 10/09/2019, 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.°488/2019, 
processo 14.105/2019, objetivando o registro de preços para 
aquisição de materiais elétricos para o Paço Municipal. Secretaria 
Municipal da Administração. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 10/09/2019, 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.°490/2019, 
processo 14.108/2019, objetivando o registro de preços para aqui-
sição de materiais elétricos para a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 11/09/2019, 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 HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 317/2019 – Processo n.º 
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13.007/2019
Objeto – Registro de preços para aquisição de kit infunsional de 
contraste para tomografi a do Hospital Dia do Complexo Pro Saude. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com inicio dia 23/07/2019, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora: 1000MEDIC DISTRIBUIDORA, IMPORTA-
DORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA (item 2). O 
item 3 foi deserto. O item 1 fracassado. 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. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 423/2019 – Processo n.º 
13.678/2019
Objeto – Contratação de empresa para prestação de serviços 
de locação de palco para uso na 57ª Expo Rio Preto. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública realiza-
da on-line com inicio dia 20/08/2019, sendo adjudicado o item à 
empresa declarada vencedora: A.A. DIOGO BORGES ME (item 1). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da ses-
são está disponível no “Portal de Compras” – Lucia Helena Antonio 
-  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior - Secretário 
Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 409/2019 – Processo n.º 
13.601/2019
Objeto – Aquisição de switches para instalação nos serviços da 
rede da  Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com inicio dia 13/08/2019, sendo adjudicados os itens à em-
presa declarada vencedora: GUSTAVO H M CHERUBINI ME  (itens 
1 e 2). 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 ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 356/2019 – Processo n.º 
13.164/2019
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais (abraça-
deiras e colunas) destinados a Divisão de Sinalização Vertical. Se-
cretaria Municipal de trânsito Transportes e Segurança. Sessão pú-
blica realizada on-line com inicio dia 13/08/2019, sendo adjudicados 
os itens às empresas declaradas vencedoras: CENTRO NORTE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME itens 
1, 2, 3, 5 e 6; CGF DA SILVA ME item 4. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” – Mariana C Pedroso Fernandes -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretário Municipal de 
trânsito Transportes e Segurança.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ENTREVISTA DEVOLUTIVA
(REF.: EDITAL NORMATIVO - PROCESSO SELETIVO DE ESCO-

LHA DE CONSELHEIROS TUTELARES – 2019)

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA, do Município de São José do Rio Pre-
to, CONVOCA para a Entrevista Devolutiva os candidatos indica-
dos a seguir:
1. Orientações Gerais:
a. Ao candidato só será realizada a Entrevista Devolutiva na data, 
local e horário constantes neste Edital de Convocação.
b. Somente será admitido para realizar a Entrevista Devolutiva o 
candidato que estiver munido de original de documento de iden-
tidade, conforme consta da alínea “a”, do item 10.2.2. do Edital 
Normativo.
c. O candidato deverá comparecer ao local designado para a 
realização da Entrevista Devolutiva com antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 
original de um dos seguintes documentos de identifi cação: Cédula 
de Identidade (RG), Carteira de Identidade expedida pelas Secre-
tarias de Segurança (RG) Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiro da Polícia Militar, Carteira de Órgão ou Conselho de 
Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certifi -
cado Militar (quando for o caso), Carteira Nacional de Habilitação, 
expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/1997, ou Passaporte;
c1.  Não serão aceitos como documentos de identidade: Protoco-
los, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de 
Habilitação (emitida anteriormente à Lei 9.503/1997), Carteira de 
Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou 
privada sem valor de identidade, Certidões de Casamento (mesmo 
com foto).
c2.  Na impossibilidade de apresentação de um dos documentos 
de identidade elencados na alínea “a”, do item 2.4. deste edital, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado boletim de 
ocorrência registrado em órgão policial, com data de expedição de, 
no máximo, 30 (trinta) dias.
c3.  O candidato que se enquadrar na situação descrita na alínea 
c2. deste Edital, será submetido à identifi cação digital, coleta de 
dados e assinaturas em formulário específi co, para posterior verifi -
cação.
c4.  Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identifi cação do candidato com clareza.
c5.  Não será admitido no local o candidato que se apresentar após 
o horário determinado neste Edital de Convocação para a realiza-
ção da Entrevista Devolutiva.

2. Convocação:
Data da prova: 01 de setembro de 2019
Horário de apresentação/abertura dos portões: 8h30min
Horário de fechamento dos portões: 9 horas

LOCAL: ETEC PHILADELPHO GOUVEA NETTO
  Av. dos Estudantes, 3278
  Jardim Aeroporto
  São José do Rio Preto

Inscrição Nome Documento Horário Sala
56688458 ALEX BENEDITO HILARIO 29504713 
9h00 001
57416486 ERICA PERPETUA DE SOUZA PEREIRA 
339564660 9h00 001
56544413 JOSE ROBERTO DOS SANTOS AMARAL 
17128998 9h00 002
56336497 JOSE VICENTE DIAS RODRIGUES BEREN-
GUEL 5.158.073 9h00 002
56335474 STEPHEN GARCIA 22585285 
9h00 002
56691556 VANESSA APARECIDA NUNES DA SILVA 

27891301 9h00 002

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o pre-
sente Edital.

São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2019.

Camila Pacifi co Sparvoli
Presidente do CMDCA

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

EXTRATO DO CONTRATO DE DISPENSA Nº 012/2019
CONTRATANTE: EMURB - Empresa Municipal de Urbanismo de 
São José do Rio Preto
CONTRATADA: Empro Tecnologia e Informação.
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – TIC e correlatos, “POR DEMANDA”, 
que contemple aplicativos específi cos e customizados, em ambien-
te integrado e serviços correlatos.
VALOR GLOBAL: R$ 848.448,50, (Oitocentos e quarenta e oito mil 
e quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será 
de 12 (doze) meses.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O pagamento do valor devido à 
CONTRATADA, será atendido com recursos dotados no orçamento 
da CONTRATANTE para o período compreendido no contrato.
DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 28, § 3º, Inciso I da Lei 
nº13.303/2016 e art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93.
São José do Rio Preto-SP, 28 de agosto de 2019
Rodrigo Ildebrando Juliano 
Diretor Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL – CONTRATO 
Nº 02/2018
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: EMPRO – Empresa Municipal de Processamento 
de Dados
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de tecnologia da 
informação e comunicação- TIC,  “POR DEMANDA.
MOTIVO DA RESCISÃO: Amigável.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, II - Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações.
São José do Rio Preto-SP, 31 de julho de 2019.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Diretor – Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal n.º 
10.520/2002, acolho a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o Parecer 
Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO N.º 008/2019, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2019, tipo “Menor 
Preço Unitário por item”, tendo como objeto AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEL PARA CONSUMO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MÁQUINAS DE USO DA EMURB, HOMOLOGO este procedimento 
licitatório, Pregão Presencial n.º 011/2019 à Empresa 
 POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA.
 São José do Rio Preto,28 de agosto de 2019.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

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

PORTARIA N.º 33.009 DE 26 DE AGOSTO DE 2019

ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1034639-21.2018.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.775 
de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE 
de seus vencimentos do(a) servidor(a) EUNICE MORBECH DE 
OLIVEIRA, Auxiliar de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos 
pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos 
desta a 30/04/2011”.
PORTARIA N.º 33.010 DE 26 DE AGOSTO DE 2019
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1000671-97.2018.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 29.022 
de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE 
de seus vencimentos do(a) servidor(a) VALTER LIBERATO DO 
AMARAL JUNIOR, Almoxarife, onde se lê “com efeitos pecuniá-
rios a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta a 
28/05/2011”.
PORTARIA N.º 818 DE 26 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, CLEI-
NE ZAVANELLA CALVO MARIZ e ELIANA APARECIDA NAJEM 
RACANELI para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem 
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados 
nos Internos nº 010, 011, 014, 015, 016, 017, 018 e 021/2019 – De-
partamento de Gestão de Patrimônio Mobiliário.
PORTARIA N.º 33.013 DE 26 DE AGOSTO DE 2019
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 0010142-43.2018.5.15.0017, da 1ª Vara do Traba-
lho de São José do Rio Preto, a servidora CATARINA DE JESUS 
LEMOS SALGADO, Coordenadora, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 
05/90, retroagindo os efeitos desta a 06/08/2004.
PORTARIA N.º 33.014 DE 26 DE AGOSTO DE 2019
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LUIS ANTONIO 
PELLEGRINI, Médico Plantonista Clínico, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complemen-
tar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 26 de agosto de 
2019.
PORTARIA N.º 819 DE 26 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, FABIO 
GIOLI e WALQUIRIA DE ARRUDA CORREA para sob a Presidên-
cia do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, 
para apuração dos fatos relatados nos Internos nº 012 e 013/2019 
– Departamento de Gestão de Patrimônio Mobiliário.
PORTARIA N.º 33.015 DE 27 DE AGOSTO DE 2019
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) RENATA RODRIGUES 
FONTES, Professor de Educação Básica - 1, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, de acordo com a conclusão do proce-
dimento administrativo de readaptação e com fulcro nos artigos 53 
e 54 da Lei Complementar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 
e 67 da Lei Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servi-
dor(a) estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar 
serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 

capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria 
Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com 
as necessidades da secretaria através de termo de transferência 
interna, pelo período de 01 (um) ano, retroagindo os efeitos desta a 
07/08/2019.
PORTARIA N.º 33.017 DE 27 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, SANDRA MARA FERREIRA RICARDO para substituir 
o(a) servidor(a) SAMUEL VILLANOVA VIEIRA – ocupante do cargo 
em comissão – ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, a partir de 04/09/2019.
PORTARIA N.º 33.018 DE 27 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, EDEVALDO DE FREITAS para substituir o(a) servi-
dor(a) LUCELIA THOMAZ DE SOUZA – ocupante da gratifi cação 
por função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a 
partir 22/08/2019.
PORTARIA N.º 33.019 DE 27 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, TATIANA FERREIRA para substituir o(a) servidor(a) 
ALINE DA SILVA BARBOSA – ocupante da gratifi cação por função 
– CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, a 
partir de 05/09/2019.
PORTARIA N.º 33.020 DE 27 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO SCAFE para subs-
tituir o(a) servidor(a) LUCIANA MANSANO MAPELLI ocupante do 
cargo em comissão – CHEFE DE COORDENADORIA – CD. 101.2, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de licença prêmio, a partir de 28/08/2019.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

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

P O R T A R I A   Nº 356
 De 27 de agosto de 2019

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio 
de Previdência Social do Município de São José Do Rio Preto – 
Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições 
legais, DETERMINA:
Art. 1º - É DESIGNADA a servidora PATRICIA NATO TONINATO 
BARTOLOMEI para substituir o servidor Rubem Severian Loureiro, 
na função de Chefe da Coordenadoria da Gestão de Custeio e 
Investimento, de 14/08/2019 à 28/08/2019, período em que o servi-
dor está de licença saúde, nos termos do artigo 68 da Lei Comple-
mentar nº 05/1990.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os efeitos desta a partir de 14/08/2019, revogadas as 
disposições em contrário.
                                       Registre – se, Publique – se e Cumpra – 
se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 27 de agosto de 2019.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente 
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra e, em 
seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no livro de Por-
tarias da RIOPRETOPREV.

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

P O R T A R I A   Nº 357
 De 27 de agosto de 2019

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio 
de Previdência Social do Município de São José Do Rio Preto – 
Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições 
legais, DETERMINA:
Art. 1º - É DESIGNADO o servidor HELIO ANTUNES RODRIGUES 
para substituir o servidor Rubem Severian Loureiro, na função de 
Chefe da Coordenadoria da Gestão de Custeio e Investimento, 
de 29/08/2019 a 12/09/2019, período em que o servidor está de 
licença médica, nos termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 
05/1990.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
                                       Registre – se, Publique – se e Cumpra – 
se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 27 de agosto de 2019.
JAIR  MORETTI
Diretor Superintendente 
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra e, em 
seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no livro de Por-
tarias da RIOPRETOPREV.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Convocação n° 61/2019 – SME

  
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio 
Preto, visando atender as necessidades de substituições no Ensino 
Fundamental nos Ciclos III e IV (6ª ao 9ª ano) e EJA – Educação 
de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino, convoca 3 (três) 
Professores da Educação Básica II abaixo classifi cados no Proces-
so Seletivo SME nº 02/2019 para contratação em substituição de 
docentes em caráter temporário.
 Os professores abaixo relacionados deverão comparecer 
no dia 29 de Agosto de 2019 as 08:30 horas na Secretaria Munici-
pal da Educação (Rua General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os 
convocados que não comparecerem na data, hora e local supraci-
tados terão um prazo de tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir 
da publicação desta, para comparecerem na Secretaria Municipal 
da Educação. O não comparecimento dos convocados no prazo 
estabelecido será considerado como desistência.    
 Para entrega da documentação para contratação, os 
convocados terão o prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a 
partir da publicação desta, devendo, para tanto apresentar-se na 
Coordenadoria de Pessoal (Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – 
Centro). 
 Estes professores deverão ter disponibilidade de horário 
em 03 (três) períodos: manhã, tarde e noite. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA
Classif.       Nome
   5º LUCIANO DI DONE
6 º
    JEFTY WENZEL MOREIRA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA
Classif.       Nome
5º IGOR PELEGRINI LOPES
 
 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO 
– EDITAL SME Nº 02/2019 

(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para ates-
tar a autenticidade) 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
28 de agosto de 2019

1) 01 (uma) foto 3x4 recente;
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a 
CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
4) Comprovante de Endereço (cópia);
5) Carteira Profi ssional – Cópias das páginas onde constam 
a foto, os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição 
Sindical, FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima 
folha em branco (de todas as Carteiras de Trabalho);
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal 
e ao Banco do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que 
sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer 
os documentos que serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo 
não constando número de inscrição);
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site 
www.tse.jus.br; 
8) Certifi cado de reservista (cópia);
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: consulta-
cadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste 
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta 
deve ser sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da 
documentação.
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos fi lhos menores de 
21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam 
cursando universidade e dos fi lhos defi cientes de qualquer idade 
(cópia);
12) Carteira de vacinação de fi lhos menores de 14 anos (có-
pia);
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do 
item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo -  Certifi cado, Certidão ou 
Diploma de Conclusão de Curso (cópia);
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efe-
tuada no site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) 
para verifi cação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas res-
pectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou a baixa 
na Carteira de Trabalho;
15) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II 
de Educação Física (cópia);
16) Declaração (redigida de próprio punho ou digitada) com a 
devida qualifi cação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e decla-
rando sob as penas da lei: 
16.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo 
com a Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documenta-
ção comprobatória;
16.2)  Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Es-
tadual ou Municipal, em consequência de Processo Administrativo 
(por justa causa ou a bem do serviço público);
16.3)  Não ter sido demitido(a) de função atividade do Magisté-
rio Público Municipal ou de escolas conveniadas com o Município 
de São José do Rio Preto, por justa causa;
16.4)  Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia 
completa da última Declaração de Imposto de Renda;
16.5)  Benefi ciário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso 
positivo, trazer comprovante;
16.6)  Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) 
anos;
17)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais 
(âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedi-
dos pelos órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu 
no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão 
Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidos via Internet:
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Se-
cretaria da Segurança Pública);
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção 
da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competen-
te).
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) 
anos, expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados 
onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, 
trazer a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – 
SP:
Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no 
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão 
de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 
3036 – Centro.
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br– 
Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Cháca-
ra Municipal.
19) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, após agendamen-
to via telefone – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço 
Municipal – Fone 3203-1128, munido da Carteira de Vacinação 
(cópia);
20) Dirigir-se à Caixa Econômica Federal, munido também 
de cópia do RG, CPF e comprovante de endereço para abertura 
da Conta Salário (conta 037) – vinculada ao CNPJ da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto (Trazer cópia do comprovante 
de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta Prefeitura);
21)  Outros documentos que a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO julgar necessários.
OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O atendimento para entrega da documentação para contratação 
será feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de 
Pessoal da Secretaria Municipal da Administração pelo telefone 
(17) 3203-1337.
 Prazo para protocolo da Documentação:
Convocação nº 61/2019 – SME      Publicado em 28/08/2019      
Término 17/09/2019             
 São José do Rio Preto, 27 de Agosto de 2019.
¬
Profª Sueli Petronilia Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
052/2019
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Complementar 
Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no artigo 14 da 
Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, fi cam as pesso-
as jurídicas abaixo relacionadas impedidas de optar pelo SIMPLES 
NACIONAL:
CNPJ:   33.888.664/0001-98
Razão Social: JJRD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ: 34.400.442/0001-47
Razão Social: HELA'S CENTRO DE TRATAMENTO FACIAL LTDA

CNPJ: 32.955.268/0001-73

Razão Social:  K D QUEIROZ FITNESS

CNPJ: 33.610.571/0001-05
Razão Social: ESTANCIA OURO BRANCO EVENTOS E LAZER 
LTDA

CNPJ: 34.465.863/0001-56
Razão Social: CHAISEN SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA
Conforme processamento realizado, em 15 de Agosto de 2019, pela 
Receita Federal do Brasil as empresas acima mencionadas incor-
reram na(s) seguinte(s) situação(ões): - O contribuinte encontra-se 
em situação cadastral municipal irregular.
Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da Lei Complemen-
tar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 15 da Resolução 
CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo 
SIMPLES
NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publi-
cação deste Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Chefe da 
Inspetoria Fiscal Tributária e protocolada na unidade do POUPA-
TEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 27 de Agosto de 2019.
Laryssa Chaves Lima
Auditora Fiscal Tributária
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM 

PÚBLICO MUNICIPAL

 Termo de autorização de uso outorgado pelo Município de 
São José do Rio Preto, com a intervenção da Secretaria Municipal 
do Trabalho e do Emprego, pra os fi ns a que se declara. 
O município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secre-
tara Municipal do Trabalho e do Emprego, neste ato representado 
pelo Sr. Edemilson Aparecido Favaron Secretário Municipal do 
Trabalho e do Emprego, outorga a a Sra. Luciana Ferrari Ferreira 
RG:27.943.917-9 - Presidente da Cooperativa Coopão – CNPJ 
32.597.631/0001-26, localizada na Rua Maximiliano mendes, 269 
– Santa Cruz, São José do Rio Preto - SP, a seguinte autorização: 
Termo de Autorização é o uso do bem público municipal que se re-
fere à utilização em regime especial, de forma precária e por prazo 
indeterminado. Dos bens públicos, um computador, um monitor e 
um estabilizador, PATRIMONIOS 128917, 129083 e 144856, res-
pectivamente, formalizam o presente Termo de Autorização de Uso, 
conforme disposto na Emenda nº47, da Lei Orgânica do Município, 
do Decreto nº16.779 de 23 de maio de 2013.
São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.
EDEMILSON APARECIDO FAVARON
Secretário Municipal do Trabalho e do Emprego

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA

PORTARIA SMTTS/Nº 034/2019
                      Dispõe sobre a designação de agentes de trânsito. 

O Engº Amaury Hernandes, Secretário Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, no uso de suas atribuições legais, etc.

RESOLVE: 
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trân-
sito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio fi rmado com o 
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Segurança Pública, DESIGNAR para atuar como agente da Auto-
ridade de Trânsito no âmbito de sua competência no município de 
São José do Rio Preto, a seguinte policial militar, objeto do Ofício 
nº. 17° BPM/I-316/300/19 expedido pelo respectivo Comandante.
- Soldado PM Maria Angélica Santos da Silva, RE: 149.242-0.
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 21 de 
agosto de 2019. 
                 Registre-se;
                            Publique-se;
                                        Cumpra-se.
                                        
                  São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2019.                   
                                     Amaury Hernandes
 Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

Edital de Abertura de Inscrições n° 02/2019 – Cargos para a Área de Saúde 
 
 O Município de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria da Municipal de Saúde, tendo em 

vista o contrato celebrado com a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, RESOLVE: 

 
I – PRORROGAR o período de inscrições até às 14h (horário de Brasília) do dia 06/09/2019.  

 

II – TORNAR PÚBLICA a alteração das datas relativas aos itens indicados abaixo: 

Atividades Datas Previstas 
Encerramento das Inscrições. 06/09/2019 

Divulgação da relação das inscrições deferidas da condição de candidatos com 
deficiência e solicitações especiais, no site da Fundação Carlos Chagas. 18/09/2019 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento do laudo médico apresentado 
(candidatos com deficiência) e às solicitações especiais. 19/09/2019 a 20/09/2019 

Divulgação das respostas aos recursos quanto às inscrições deferidas da condição 
de candidatos com deficiência e solicitações especiais. 25/09/2019 

 
As demais datas constantes no Edital nº 01/2019 permanecem inalteradas. 
 
 

São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

Edital de Abertura de Inscrições n° 03/2019 – Agente Comunitário de Saúde e Agente de 
Combate às Endemias 

 
 O Município de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, tendo em vista 

o contrato celebrado com a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, RESOLVE: 

 
I – PRORROGAR o período de inscrições até às 14h (horário de Brasília) do dia 06/09/2019.  

 

II – TORNAR PÚBLICA a alteração das datas relativas aos itens indicados abaixo, constantes do Anexo III-
Cronograma de Provas e Publicações: 

Atividades Datas Previstas 
Encerramento das Inscrições. 06/09/2019 

Divulgação da relação das inscrições deferidas da condição de candidatos com 
deficiência e solicitações especiais, no site da Fundação Carlos Chagas. 18/09/2019 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento do laudo médico apresentado 
(candidatos com deficiência) e às solicitações especiais. 19/09/2019 a 20/09/2019 

Divulgação das respostas aos recursos quanto às inscrições deferidas da condição 
de candidatos com deficiência e solicitações especiais. 25/09/2019 

 
As demais datas constantes no Edital nº 01/2019 permanecem inalteradas. 
 
 

São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

CONCURSO PÚBLICO - Edital de Abertura de Inscrições n° 04/2019 – Agente Administrativo 
 
 O Município de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria da Administração, tendo em vista o 

contrato celebrado com a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, RESOLVE: 

 
I – PRORROGAR o período de inscrições até às 14h (horário de Brasília) do dia 06/09/2019.  

 

II – TORNAR PÚBLICA a alteração das datas relativas aos itens indicados abaixo, constantes do Anexo III-
Cronograma de Provas e Publicações: 

Atividades Datas Previstas 
Encerramento das Inscrições. 06/09/2019 

Divulgação da relação das inscrições deferidas da condição de candidatos com 
deficiência e solicitações especiais, no site da Fundação Carlos Chagas. 18/09/2019 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento do laudo médico apresentado 
(candidatos com deficiência) e às solicitações especiais. 19/09/2019 a 20/09/2019 

Divulgação das respostas aos recursos quanto às inscrições deferidas da condição 
de candidatos com deficiência e solicitações especiais. 25/09/2019 

 
As demais datas constantes no Edital nº 01/2019 permanecem inalteradas. 
 
 

São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

LUÍS ROBERTO THIESI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

Edital de Abertura de Inscrições n° 05/2019 – Diversos Cargos 
 
 O Município de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria da Administração, tendo em vista o 

contrato celebrado com a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, RESOLVE: 

 
I – PRORROGAR o período de inscrições até às 14h (horário de Brasília) do dia 06/09/2019.  

 

II – TORNAR PÚBLICA a alteração das datas relativas aos itens indicados abaixo:  

Atividades Datas Previstas 
Encerramento das Inscrições. 06/09/2019 

Divulgação da relação das inscrições deferidas da condição de candidatos com 
deficiência e solicitações especiais, no site da Fundação Carlos Chagas. 18/09/2019 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento do laudo médico apresentado 
(candidatos com deficiência) e às solicitações especiais. 19/09/2019 a 20/09/2019 

Divulgação das respostas aos recursos quanto às inscrições deferidas da condição 
de candidatos com deficiência e solicitações especiais. 25/09/2019 

 
As demais datas constantes no Edital nº 01/2019 permanecem inalteradas. 
 
 

São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

LUÍS ROBERTO THIESI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 

  
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

Edital de Abertura de Inscrições n° 06/2019 – RIOPRETOPREV 

 
 A RioPretoPrev, tendo em vista o contrato celebrado com a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 

RESOLVE: 

 
I – PRORROGAR o período de inscrições até às 14h (horário de Brasília) do dia 06/09/2019.  

 

II – TORNAR PÚBLICA a alteração das datas relativas aos itens indicados abaixo:  

Atividades Datas Previstas 

Encerramento das Inscrições. 06/09/2019 

Divulgação da relação das inscrições deferidas da condição de candidatos com 
deficiência e solicitações especiais, no site da Fundação Carlos Chagas. 

18/09/2019 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento do laudo médico apresentado 
(candidatos com deficiência) e às solicitações especiais. 

19/09/2019 a 20/09/2019 

Divulgação das respostas aos recursos quanto às inscrições deferidas da condição 
de candidatos com deficiência e solicitações especiais. 

25/09/2019 

 
As demais datas constantes do Edital nº 06/2019 de Abertura de Inscrições permanecem inalteradas. 
 
 

São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

JAIR MORETTI 
 Diretor Superintendente  

RioPretoPrev 
 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 601 
DE 27 DE AGOSTO DE 2019. 

Altera a Lei Complementar nº 178, de 29 de dezembro de 2003, 
e dá outras providências. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,  
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º O artigo 31 da Lei Complementar nº 178, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescido 
do inciso VIII e com os incisos VII do caput e II de seu parágrafo único alterados, com as seguintes 
redações: 

“Art. 31 Fica reduzida a base de cálculo da prestação de serviço em: 
[...] 
VII - 60% (sessenta por cento), para os serviços descritos nos subitens 12.07.00, 12.08.00 e 
12.13.00 da lista constante da tabela anexa. 
[...] 
VIII – em 60% (sessenta por cento), para a atividade exclusiva, normatizada pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de Administração de Benefícios de Planos de Saúde, 
constante do subitem 17.12.01, produzindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2019. 
[...] 
Parágrafo único. O benefício disposto no caput: 
[...] 
II – não se estende, quanto à redução de que tratam os incisos II a VIII, aos que não estiverem 
regulares quanto ao recolhimento do imposto em processo de Auditoria, sendo a perda do 
benefício restrita às diferenças apuradas.” (NR) 
 

Art. 2º A Lei Complementar nº 178, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do artigo 27-
D, com a seguinte redação: 

“Artigo 27-D - Não se inclui na base de cálculo do imposto das prestadoras dos serviços de 
administração enquadradas no subitem 17.12.01, quando a mesma figurar como estipulante na 
contratação de planos privados de assistência à saúde, os valores repassados às operadoras e 
seguradoras de planos de saúde, enquadradas nos subitens 04.22.00 e 04.23.00, a título de 
remuneração pelos serviços por estas prestados às próprias administradoras, também não 
sendo incluídos na estimativa da base de cálculo do imposto das prestadoras dos serviços de 
eventos enquadradas no item 12 os ingressos fornecidos a título gratuito, conhecidos como 
“ingresso cortesia”.” (NR) 

Art. 3º O item 17 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 178, de 29 de dezembro de 2003, 
passa a vigorar com o subitem 17.12.00 alterado, e acrescido do subitem 17.12.01, com as seguintes 
redações: 

 

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ALÍQUOTA 
IMPORTÂNCIAS 
FIXAS POR ANO 

(R$) 
.... .... .... .... .... 

17  
Serviços de apoio técnico, 
administrativo, jurídico, contábil, 
comercial e congêneres.  

  

.... .... .... .... .... 

 17.12.00 

Administração em geral, inclusive 
de bens e negócios de terceiros, 
exceto a atividade de Administração 
de Benefícios de Planos de Saúde. 

5% 628,00 

 17.12.01 Serviços de Administração de 5% - 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
28 de agosto de 2019

 

Benefícios de Planos de Saúde. 
.... .... .... .... .... 

 
Art. 4º O artigo 15 da Lei Complementar nº 588, de 1º de março de 2019, passa a vigorar acrescido do § 
5º, com a seguinte redação: 

 
“Art. 15 - ... 
[...] 
§ 5º - O prazo para a parte interessada proceder ao atendimento de alguma ordem, à juntada de 
documento faltante que não possa ser obtido de ofício pela repartição competente ou à 
realização de qualquer providência necessária será de no mínimo 10 (dez) dias e no máximo 30 
(trinta) dias, salvo requerimento justificado de dilação de prazo. Tais prazos serão fixados pela 
autoridade responsável pelo Processo, levando-se em conta a complexidade ou dificuldade na 
obtenção do documento ou da informação pelo particular.” (NR) 

 
Art. 5º O § 2º do artigo 25 da Lei Complementar nº 588, de 1º de março de 2019, passa a vigorar 
alterado, com a seguinte redação: 

 
“Art. 25 - .... 
[...] 
 
§ 2º A suspensão da exigência imediata do crédito, nos termos do caput deste artigo, não 
impede a fluência dos juros e de correção monetária, bem como a incidência da multa moratória, 
se houver, a partir de seu vencimento.” (NR) 

 
Art. 6º O § 1º do artigo 118 da Lei nº 3.359, de 09 de novembro de 1.983, passa a vigorar alterado com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 118 - .... 
 
§ 1º - Nos exercícios subsequentes ao do início de suas atividades, os contribuintes a que se 
refere este artigo pagarão a taxa de renovação de licença para funcionamento em até 4 (quatro) 
parcelas, sendo os seus vencimentos fixados anualmente por ato do Poder Executivo Municipal.” 
(NR) 

 
Art. 7º O caput do artigo 29 da Lei nº 5.447, de 09 de novembro de 1.983, passa a vigorar alterado com 
a seguinte redação: 

 
“Art. 29 - A taxa de Licença e Funcionamento, calculada conforme tabela a seguir, será devida 
anualmente em até 4 (quatro) parcelas, sendo os seus vencimentos fixados anualmente por ato 
do Poder Executivo Municipal. (NR) 

 
Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2019. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e 
local de costume e, pela Imprensa Local. 
 

 

 

         
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 

EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO 02/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 03/2019 
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura de móveis e equipamentos de escritório para 
as unidades do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2019 
Contratada: CEMAWE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME. 
Ordem de Fornecimento nº 164/2019 recebida em 20.08.2019. Valor: R$ 274,00. 
Prazo de entrega: 15 dias. Item: 14. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO  
CONTRATO 35/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO 39/2019 – PROCESSO 49/2019 
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA. 
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto para fornecimento de combustíveis líquidos 
por um período de 12 meses para abastecimento dos veículos da frota do SeMAE. 
Data da assinatura: 23.08.2019 Valor do acréscimo: R$ 8.291,35 Valor total: R$ 488.156,35. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL - CONCORRÊNCIA nº 
04/2019 – PROC. nº 50/2019 
Objeto: Construção de interceptor de esgoto e rede de recalque na margem direita do córrego do Moraes e 
interceptor de esgoto na margem direita do córrego Piedade no Município de São José do Rio Preto, 
incluindo fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários à 
execução dos serviços. Foi realizada a sessão de abertura das propostas comerciais apresentadas pelas 
licitantes habilitadas a permanecerem no certame: PONTO FORTE CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, J. NASSIF ENGENHARIA LTDA, AMARALINA CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA., CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., 
CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA e REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA. A licitante PONTO 
FORTE apresentou proposta com valor de R$ 5.101.310,95; a licitante J. NASSIF apresentou proposta com 
valor de R$ 5.659.955,35; a licitante AMARALINA apresentou proposta com valor de R$ 5.806.634,59; a 
licitante CONSTROESTE apresentou proposta com valor de R$ 5.480.273,83; a licitante CONSTRUTORA 
ELEVAÇÃO apresentou proposta com valor de R$ 6.214.405,27; a licitante REPLAN apresentou proposta 
com valor de R$ 7.085.332,30. A sessão foi encerrada para que as propostas sejam analisadas pela 
gerência gestora do processo. S. J. Rio Preto, 27.08.2019 – Rafael Santos Lopes – Presidente da C.L. – 
Interino. 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o 
pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse 
público. 
# CREDOR Nº 895033 – TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA 
Valor:  R$ 53.157,60 
Motivo: Credor informou conta bancária incorreta. 
Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local. 
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro 
Nicanor Batista Junior - Superintendente  
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO 100/2018 – PROCESSO SeMAE Nº 120/2018 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Cimento. 
Contratada: JCVM COMERCIAL LTDA - ME  
Ordem de Fornecimento nº 159 de 09.08.2019 recebida em 21.08.2019.  Valor: R$ 3.615,00. 
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 1. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE NOTIFICA os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, tendo 
em vista a tentativa frustrada de intimação por meio de carta, que após fiscalização no imóvel cadastrado foi 
constatada irregularidade indicada, tendo sido lavrado Auto de Infração, com fundamento no art. 10, do 
Decreto Municipal n. 13.265/2006, ficando Vossa Senhoria INTIMADO a apresentar no PRAZO DE 30 
(trinta) DIAS da publicação deste, DEFESA em um dos postos de atendimento do SeMAE (Poupatempo ou 
Ganhatempo). Fica ciente de que, decorrido tal prazo, sem manifestação, o valor da multa/prejuízo apurado 
será lançado no cadastro, podendo ser cobrado judicialmente. 

 

 

Cadastro Usuário 
Auto de 
Infração 

Dispositivo Multa/prejuízo 

108024 Waltiney Machado 6134/2018 Art. 10, inc II Prejuízo R$ 1.425,18 
108024 Waltiney Machado 6134/2018 Art. 10, inc II Multa R$ 2.004,12 
77077 Antonio Teixeira 10265/2019 Art. 10, inc VII Multa R$ 2.079,00 
84373 Wilson Ferreira Machado 6747/2018 Art. 10, inc VII Prejuízo R$ 1.371,12 

6742 Walter Goncalves De 
Oliveira 10726/2019 Art. 10, inc VII Multa R$ 2.079,00 

107488 Aldenir Silva Barros 7489/2018 Art. 10, inc II Prejuízo R$ 1.619,94 

175027 Joao Miguel Cardoso 
Machado 8242/2017 Art. 10, inc VIII Multa R$ 2.105,35 

Data de assinatura: 26.08.2019. Ruy Dias Sampaio – Gerente Comercial e de Relações com o Usuário. 
S. J. Rio Preto 27.08.2019 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 

 

 

RESOLUÇÃO N° 03, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Fixa valor para utilização de área para 
fornecimento de serviço de alimentação 
como restaurante/refeitório no Recinto de 
Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, 
durante a 57ª EXPO Rio Preto. 

Antonio Pedro Pezzuto Júnior, Secretário de Agricultura e Abastecimento, usando das 
atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos I e II da lei Orgânica do Município e Artigo 4º do 
Decreto nº 18.265/2019, RESOLVE: 
ARTIGO 1° - No período de 02 a 06 de outubro de 2019 será realizada no Recinto de 
Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” a 57ª Edição da EXPO Rio Preto, evento agroempresarial 
voltado aos negócios do setor, que abrange as seguintes atividades: exposição de produtos e 
serviços, exposição de animais, julgamentos de raças, leilões, palestras técnicas e workshops, 
entretenimento e alimentação. 
ARTIGO 2° - Em virtude de se tratar de evento específico, organizado pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, fica fixado o valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) 
para fins de uso da área denominada como nº 110, identificada na “Planta de Localização” – 
Anexo V - no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, no período de 27 de setembro 
de 2019 a 07 de outubro de 2019, exclusivamente durante a realização da 57ª EXPO Rio Preto, 
para pessoas jurídicas com classificação de atividade econômica nas categorias de bar e/ou 
restaurante e/ou empresas especializadas em refeições coletivas e industriais; 
§1º – O proponente deverá fornecer refeições em espaço disponibilizado para esse fim no 
Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, em valor acessível para atendimento dos 
prestadores de serviços no local, assim como o público em geral. 
§2° - A empresa será responsável por toda a montagem da estrutura necessária para a 
realização do serviço de restaurante/refeitório e atendimento ao público, incluindo, decoração 
do local, mesas, cadeiras, aparadores, louças, utensílios de cozinha e demais itens 
necessários para o Serviço de Alimentação. 
§3º - O horário do serviço no restaurante/refeitório fica assim fixado: 
I - De 27 de setembro a 01 de outubro de 2019 – Horários específicos para almoço e jantar a 
serem indicados na Proposta de Participação (Anexo II) desta Resolução; 
II - De 02 a 05 de outubro de 2019 – Das 11h às 23h; 
III - Dia 06 de outubro de 2019 – Das 11h às 22h; 
IV – Dia 07 de outubro de 2019 - Horários específicos para almoço e jantar a serem indicados 
na Proposta de Participação (Anexo II) desta Resolução. 
§4º - É de responsabilidade do proponente manter equipe própria de limpeza para garantir as 
condições de higiene e uso do espaço locado. 
ARTIGO 3° - O proponente deverá ter capacidade de atendimento de refeições para o almoço 
e jantar, com logística para a reposição imediata de alimentos para o atendimento da demanda. 
§1º – A empresa deverá estar em dia com todos os documentos exigidos para o desempenho 
de sua atividade, estando sujeita as fiscalizações dos órgãos competentes. 
§2º - É expressamente proibido vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de 
bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade (Lei 
Estadual nº 14.592/2011 e Lei Federal nº 8.069/1990) sendo responsabilidade da empresa 
garantir o cumprimento das disposições legais durante o evento. 
ARTIGO 4º - Só poderão ser comercializados refrigerantes, sucos, água mineral, gelo, cervejas 
e chopp da marca da fornecedora de bebidas oficial do evento. 
§1º - Os produtos deverão ser adquiridos da empresa fornecedora oficial da EXPO Rio Preto 
2019, devendo o interessado na comercialização fazer contato direto com a fornecedora ou 
adquirindo a marca autorizada em revenda de sua preferência. 
§2º - Caso a EXPO Rio Preto não feche patrocínio com fornecedor de bebidas oficial, fica 
liberada a comercialização de bebidas das marcas de preferência. 
§3º - Não é permitida a comercialização de produtos em garrafas de vidro. 
ARTIGO 5º - Ficam tabelados os preços dos seguintes produtos para venda ao consumidor 
final: 
I – Refrigerante – R$ 4,00 
II – Suco – R$ 4,00 
III – Água – R$ 3,00 

 

 

IV – Cerveja – R$ 5,00 
 
ARTIGO 6º – Na existência de marca de bebidas oficial, sempre que houver denúncia, será 
feita fiscalização e autuação relacionadas a comercialização de outras marcas de refrigerante, 
suco, água, gelo, cerveja e chopp dentro do Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, 
durante a EXPO Rio Preto 2019, sendo o fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento o 
responsável pela averiguação e eventual notificação de infração e autuação. 
§1º - O fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento terá livre acesso, a qualquer 
momento, para verificar as marcas dos produtos comercializados; 
§2º - Em caso de constatada a irregularidade o responsável receberá multa no valor de R$ 
1.000,00 (Mil reais) por infração.  
ARTIGO 7º – Além dos regramentos próprios para a comercialização de alimentos, o 
restaurante deverá cumprir, onde se aplicar, as demais regras dos EXPOSITORES para 
participação na EXPO Rio Preto 2019, conforme ANEXO VI – Manual do Expositor - da 
Resolução nº 01/2019/SMAA – disponível no site www.riopreto.sp.gov.br/agricultura/ - (Aba 
INFORMAÇÕES / EXPO 2019 / RESOLUÇÃO Nº 001/2019 / ANEXO VI - REGULAMENTO 
EXPOSITOR). 
ARTIGO 8º - O interessado deverá protocolizar os seguintes documentos na Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento: 
I - “Requerimento para uso de área para Restaurante/Refeitório” (Anexo I); 
II – “Proposta de Participação” (Anexo II); 
III - “Requerimento de Alvará” (Anexo III); 
IV – “Minuta do Termo de Autorização de Uso para utilização de área no Recinto de 
Exposições Alberto Bertelli Lucatto”, durante a 57ª EXPO Rio Preto (Anexo IV); 
V - Cópia CPF, RG e cartão CNPJ para pessoas jurídicas que já possuem alvará na Prefeitura 
de São José do Rio Preto;  
VI - Cópia CPF, RG, cartão CNPJ e Contrato Social para empresas que não possuem alvará 
na Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. 
§1º – Os documentos deverão ser protocolados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
à Rua Daniel Antonio de Freitas, 115 – Distrito Industrial, das 8h às 17h, de segunda a sexta-
feira, com início na data de publicação desta Resolução encerrando-se no dia 10 de setembro 
de 2019; 
§2º– O requerente deverá estar devidamente de acordo com a legislação da Vigilância 
Sanitária vigente. 
ARTIGO 9º - A “Proposta de Participação” – Anexo II, deverá contemplar as seguintes 
informações: 
I – Cardápio diário a ser disponibilizado durante a EXPO Rio Preto 2019; 
II – Preço praticado por refeição durante a EXPO Rio Preto 2019; 
III – Características do serviço a ser disponibilizado durante a EXPO Rio Preto 2019 e 
eventuais diferenciais; 
IV – Média de atendimento/mês no bar ou restaurante em atividade ou média de eventos 
organizados (no caso de empresas de eventos com foco em buffet) ou média de refeições 
servidas (no caso de empresas de refeições coletivas e industriais); 
V – Tempo de atuação no mercado ou quantidade de eventos com serviços de alimentação 
realizados. 
ARTIGO 10 - O simples protocolo não garante o direito ao uso da área, sendo que compete à 
Comissão Organizadora da Expo Rio Preto 2019, nomeada pelo Decreto nº 18.329/2019, a 
deliberação final. 
§1º – Os membros da Comissão Organizadora tem autonomia para identificação da “Proposta 
de Participação” que melhor atenda aos objetivos, características, necessidades e ao público 
do evento, formado por pessoas de todas as faixas etárias e das diversas classes sociais, uma 
vez que o evento tem entrada gratuita e atividades para toda a família.  
§2º - Será analisado para o deferimento ou indeferimento do requerimento: 
I - a capacidade do proponente para o atendimento do público; 
II - a adequação da proposta à necessidade do fornecimento de refeições; 
III - a estrutura sugerida e os preços praticados. 
ARTIGO 11 - A Comissão Organizadora fará a classificação dos requerimentos deferidos 
conforme entender como o serviço de alimentação mais interessante para atendimento dos 
 

 

prestadores de serviços, funcionários, colaboradores e público geral durante os cinco dias de 
evento e que mais se enquadre a proposta da EXPO Rio Preto. 
Parágrafo único - Os requerimentos deferidos por ordem de classificação serão publicados no 
Diário Oficial do Município no dia 13 de setembro de 2019. 
ARTIGO 12 - Após o deferimento do requerimento, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento fará a assinatura do “Termo de Autorização de Uso” e emissão do boleto 
bancário com o valor fixado pela(s) área(s) requerida(s) para que o pagamento seja realizado 
pelo proponente no dia 20 de setembro de 2019. 
§1º – Compete à Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda realizar a 
emissão do boleto no valor fixo de R$ 86,63 (Oitenta e seis reais e sessenta e três 
centavos) para pagamento da emissão do Alvará que deverá ser quitado conforme o 
vencimento estabelecido pela mesma. 
§2º - Os inscritos como MEIs seguirão os dispostos nas legislações Federal e Municipal. 
ARTIGO 13 - Caso não ocorra o pagamento do valor fixado e acordado na data programada, o 
proponente ficará impedido de utilizar a área solicitada e será inserido na Dívida Ativa do 
Município. 
Parágrafo único – Com o não pagamento do boleto e consequente não efetivação da 
autorização para uso da área, será chamado o proponente do segundo requerimento 
classificado pelos membros da Comissão Organizadora.  
ARTIGO 14 - O “Termo de Autorização de Uso” (Anexo IV) só terá validade após a 
comprovação do pagamento do valor de uso da área. 
ARTIGO 15 - Em caso de desistência de participação na EXPO Rio Preto antes do vencimento 
do boleto, o proponente deverá formalizar por escrito para a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, para que seja chamado o segundo classificado, conforme os critérios da 
Comissão Organizadora. 
§1º - Em caso de não formalização da desistência conforme previsto no caput desse Artigo, 
será multado em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). 
§2º – Não haverá ressarcimento dos valores já pagos. 
ARTIGO 16 - As despesas com a execução dessa Resolução ocorrerão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
ARTIGO 17 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2019. 

ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 

ANEXO I 
 

“Requerimento para uso de área para restaurante/refeitório” durante a 57ª EXPO Rio 
Preto 2019 

 
 
Eu, ___________________________________________________________________, CPF 
nº ______________________, RG nº_____________________________, representando 
neste ato a empresa (Razão Social) 
______________________________________________, CNPJ 
nº_______________________________, Inscrição 
nº_________________________________, com sede à (Rua, Av.) 
________________________________________________, Bairro 
__________________________, CEP ___________________________, no município de 
__________________________________________, telefone 
n°________________________, e-mail: ____________________________________, venho 
por meio deste requerer autorização para uso da área nº 110, para exploração de 
atividade comercial no setor de alimentação (restaurante/refeitório), durante a 57ª EXPO 
Rio Preto, a ser realizada de 02 a 06 de Outubro de 2019, no Recinto de Exposições 
“Alberto Bertelli Lucatto”. 
Tenho ciência que deverei fornecer o serviço no período de 27 de setembro de 2019 a 07 
de outubro de 2019 atendendo assim a demanda de consumidores anterior e posterior 
ao período do evento. 
 

 

Para tal finalidade reconheço e pagarei a quantia de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos 
reais) - referente ao valor fixado pela Resolução nº 03/2019/SMAA, para o uso de área 
para esse fim, caso esse requerimento venha a ser deferido e chamado pela ordem de 
classificação, assim como o valor de R$ 86,63 (Oitenta e seis reais e sessenta e três 
centavos) referente a emissão de Alvará para esse fim. 
São José do Rio Preto, ________ de _________________ de 2019. 

_________________________________________________ 
Assinatura do proponente 

 
ANEXO II 

 
“Proposta de Participação” 

(Deverá ser preenchido pelo proponente) 
 
I – Cardápio diário a ser disponibilizado 
durante a EXPO Rio Preto 2019; 
 

 

II – Preço praticado por refeição durante a 
EXPO Rio Preto 2019; 
 

 

III – Características do serviço a ser 
disponibilizado durante a EXPO Rio Preto 
2019 e eventuais diferenciais; 
 

 

IV – Média de atendimento/mês no bar ou 
restaurante em atividade ou média de 
eventos organizados (no caso de 
empresas de eventos com foco em buffet) 
ou média de refeições servidas (no caso 
de empresas de refeições coletivas e 
industriais); 
 

 

V – Tempo de atuação no mercado ou 
quantidade de eventos com serviço de 
alimentação realizados. 
 

 

ESTABELECER HORÁRIOS DE SERVIÇO 
DE ALMOÇO E JANTAR NOS PERÍODOS 
DE 27/09 A 01/10/2019 

 

ESTABELECER HORÁRIOS DE SERVIÇO 
DE ALMOÇO, JANTAR E INTERVALOS 
(CASO TENHA) NOS PERÍODOS DE 02 A 
06/10/2019 

 

ESTABELECER HORÁRIOS DE SERVIÇO 
DE ALMOÇO E JANTAR PARA O DIA 
07/10/2019 

 

 
___________________________________________________ 

Data e Assinatura do Proponente 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
REQUERIMENTO DE ALVARÁ 

 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 

 

 

Secretaria Municipal da Fazenda – D.A.F.T./I.F.P 
 
 
Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
A/C: SECRETARIA MUNCIPAL DA FAZENDA  
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 
 
 
Prezados Senhores; 
 
Solicito a expedição do Alvará de Localização e Funcionamento, para o evento:  
57ª EXPO RIO PRETO - 2019 
 
Informo: 
 
Localização: Área nº 110  
Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” – Rua Daniel Antonio de Freitas, 115 – Distrito 
Industrial 
Período: de 27/09/2019 a 07/10/2019 
Horário: 11h às 23h 
 
Atenciosamente, 
 
 
Requerente:________________________CPF/CNPJ Nº__________________ 
 
Telefone para contato: ____________________________________________ 
 
 
São José do Rio Preto – SP; _____ de ___________de __________ 
 
 
 
 
________________________ I ________________ I _____________________ 
                Nome                                       RG           ASSINATURA 

 
 
 
 

ANEXO IV 
 

MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PARA MONTAGEM DE 
RESTAURANTE/REFEITÓRIO 

 
Interessado: (Dados do proponente)  
Pelo presente “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO”, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 
46.588.950/0001-80, com sede na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, Centro, representado pela 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, doravante denominada simplesmente 
SECRETARIA, em razão da competência de delegação atribuída pelo Decreto Municipal nº 
18.265/2019 e de outro a(o) (PROPONENTE) doravante denominada simplesmente 
EMPRESA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob n.º (Nº CNPJ) com 
(matriz ou filial) na (endereço), na cidade de (cidade), representada por (dados do 
representante legal), firmam entre si o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO.  
PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1 Pelo presente “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO” a empresa acima discriminada, tem 
direito ao uso da área para a exploração da atividade comercial de restaurante/refeitório na  

 

área identificada como nº 110, conforme numerada na “Planta de Localização” – Anexo V, 
durante a realização da 57ª EXPO Rio Preto, no período de 02 a 06 de outubro de 2019, no 
Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”; 
1.2 O período de atividade estabelecido para a EMPRESA será de 27 de setembro de 2019 a 
07 de outubro de 2019, portanto, diferentemente do período do evento; 
1.3 O uso de área denominada “Restaurante/Refeitório” corresponde a pátio aberto que 
receberá infraestrutura em tendas, além da estrutura em alvenaria para a montagem da 
cozinha no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”; 
SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA  
2.1 O presente “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO” só terá validade com a apresentação do 
comprovante de pagamento do valor total de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhetos reais) fixado 
na Resolução nº 03 de 27 de agosto de 2019, garantindo o direito de uso da área identificada 
no item 1.1; 
2.2 O pagamento será realizado via boleto bancário específico emitido pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento para esse fim, com vencimento para 20 de setembro de 2019; 
2.3 Compete a EMPRESA o recolhimento do valor de R$ 86,63 (Oitenta e seis reais e 
sessenta e três centavos) referente ao Alvará. 
2.3.1  Os inscritos como MEIs seguirão os dispostos nas legislações Federal e Municipal. 
 
2.4 Em caso de desistência de participação na EXPO Rio Preto antes do vencimento do boleto, 
o proponente deverá formalizar por escrito para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
para que seja chamado o segundo classificado, conforme os critérios da Com issão 
Organizadora. 
2.4.1 Em caso de não formalização da desistência conforme previsto no caput desse Artigo, 
será multado em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). 
2.5 Não haverá ressarcimento dos valores já pagos. 
2.6 Caso não ocorra o pagamento do valor fixado devido, a EMPRESA ficará impedida de 
utilizar a área solicitada e será inserida na Dívida Ativa do Município. 
TERCEIRA - DAS REGRAS PARA USO DA ÁREA LOCADA 
3.1 A EMPRESA DECLARA ter ciência e cumprir rigorosamente os dispostos na Resolução nº 
03 de 19 de agosto de 2019, assim como a “Proposta de Participação” apresentada, que passa 
a ser documento integrante da assinatura desse TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO; 
3.2 A empresa deverá estar em dia com todos os documentos exigidos para o desempenho de 
sua atividade, estando sujeito as fiscalizações dos órgãos competentes; 
QUARTA – DAS REGRAS GERAIS  
4.1 A EMPRESA deverá cumprir rigorosamente a “Proposta de Participação” apresentada; 
4.2 O período e horário de funcionamento do restaurante/refeitório fica fixado conforme 
disposto e deferido na Proposta de Participação (Anexo III) que é parte integrante deste Termo 
de Autorização de Uso de Área.  
4.3 É expressamente proibido vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de 
bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade (Lei 
Estadual nº 14.592/2011 e Lei Federal nº 8.069/1990) sendo responsabilidade da empresa 
garantir o cumprimento das disposições legais durante o evento; 
4.4  Só poderão ser comercializados refrigerantes, sucos, água mineral, gelo, cervejas e chopp 
da marca da fornecedora de bebidas oficial do evento. 
4.4.1 Os produtos deverão ser adquiridos da empresa fornecedora oficial da EXPO Rio Preto 
2019, devendo o interessado na comercialização fazer contato direto com a fornecedora ou 
adquirindo a marca autorizada em revenda de sua preferência. 
4.4.2 Caso a EXPO Rio Preto não feche patrocínio com fornecedor de bebidas oficial, fica 
liberada a comercialização de bebidas das marcas de preferência. 
4.4.3 Não é permitida a comercialização de produtos em garrafas de vidro. 
 
4.5 - Ficam tabelados os preços dos seguintes produtos para venda ao consumidor final: 
I – Refrigerante – R$ 4,00 
II – Suco – R$ 4,00 
III – Água – R$ 3,00 
IV – Cerveja – R$ 5,00 
 
 

 

 

4.6 Na existência de marca de bebidas oficial, sempre que houver denúncia, será feita 
fiscalização e autuação relacionadas a comercialização de outras marcas de refrigerante, suco, 
água, gelo, cerveja e chopp dentro do Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, durante 
a EXPO Rio Preto 2019, sendo o fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento o 
responsável pela averiguação e eventual notificação de infração e autuação. 
I - O fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento terá livre acesso, a qualquer momento, 
para verificar as marcas dos produtos comercializados; 
II - Em caso de constatada a irregularidade o responsável receberá multa no valor de R$ 
1.000,00 (Mil reais) por infração.  
 
4.7 Além dos regramentos próprios para a comercialização de alimentos, o restaurante deverá 
cumprir, onde se aplicar, as demais regras dos EXPOSITORES para participação na EXPO Rio 
Preto 2019, conforme ANEXO VI – Manual do Expositor - da Resolução nº 01/2019/SMAA – 
disponível no site www.riopreto.sp.gov.br/agricultura/ - (Aba INFORMAÇÕES / EXPO 2019 / 
RESOLUÇÃO Nº 001/2019 / ANEXO VI - REGULAMENTO EXPOSITOR). 
4.8 A validade do presente TERMO está condicionada aos pagamentos estabelecidos e 
emissão do respectivo Alvará. 
4.9 Todos os anexos da Resolução nº 003/2019/SMAA são parte integrante do presente 
contrato independente de transcrição das partes. 
QUINTA - DO FORO  
5.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP para dirimir quaisquer 
questões oriundas deste Termo de Compromisso, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
E por estarem certas e ajustadas, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma. 
São José do Rio Preto/SP,  
 
 

___________________________________________ 
EMPRESA  

 
___________________________________________ 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO – Área nº 110 – Restaurante/Refeitório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
28 de agosto de 2019

 

 

RESOLUÇÃO N° 04, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Fixa valor para utilização de áreas na 
Praça de Alimentação, no Recinto de 
Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, 
durante a 57ª EXPO Rio Preto. 

Antonio Pedro Pezzuto Júnior, Secretário de Agricultura e Abastecimento, usando das 
atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos I e II da lei Orgânica do Município e Artigo 4º do 
Decreto nº 18.265/2019, RESOLVE: 
ARTIGO 1° - No período de 02 a 06 de outubro de 2019 será realizada no Recinto de 
Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” a 57ª Edição da EXPO Rio Preto, evento agroempresarial 
voltado aos negócios do setor, que abrange as seguintes atividades: exposição de produtos e 
serviços, exposição de animais, julgamentos de raças, leilões, palestras técnicas e workshops, 
entretenimento e alimentação. 
ARTIGO 2° - Em virtude de se tratar de evento específico, organizado pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, fica definido por meio desta Resolução os critérios para ocupação 
do espaço denominado “Praça de Alimentação”, conforme croqui no Anexo I desta Resolução, 
sendo formada por tendas distribuídas nas laterais da “Pista Show”, que serão disponibilizadas 
para pessoas jurídicas com equipamentos tipo Food Trucks ou outros, conforme adequação do 
equipamento à proposta do evento. 
ARTIGO 3º - Para ocupação das áreas da “Praça de Alimentação” durante a EXPO Rio Preto, 
no período de 02 a 06 de outubro de 2019, ficam estabelecidos os seguintes valores: 

  SETOR 
Nº 

MAPA 
ESTRUTURA TAMANHO  ÁREA TOTAL M² 

 Valor área para o 
período 

 Alvará  
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ESPAÇO VIP 58 TENDA 20X10 200  R$     2.500,00   R$         86,63  

BOX 59 59 TENDA 5X3 15  R$         500,00   R$         86,63  

BOX 60 60 TENDA 5X3 15  R$         500,00   R$         86,63  

BOX 61 61 TENDA 5X3 15  R$         500,00   R$         86,63  

BOX 62 62 TENDA 5X3 15  R$         500,00   R$         86,63  

BOX 63 63 TENDA 5X3 15  R$         500,00   R$         86,63  

ESPAÇO VIP 64 TENDA 20X10 200  R$     2.500,00   R$         86,63  

BOX 66 66 TENDA 5X3 15  R$         500,00   R$         86,63  

BOX 67 67 TENDA 5X3 15  R$         500,00   R$         86,63  

BOX 68 68 TENDA 5X3 15  R$         500,00   R$         86,63  

BOX 69 69 TENDA 5X3 15  R$         500,00   R$         86,63  

BOX 70 70 TENDA 5x3 15  R$         500,00   R$         86,63  
§1º - Fica anexada à “Praça de Alimentação” o espaço numerado como 54A que será 
disponibilizado, exclusivamente, para comercialização de sorvetes, tendo o autorizatário 
selecionado, o direito a colocar até 04 (quatro) pontos móveis de vendas, tipo carrinhos de 
sorvetes, espalhados pelo Recinto de Exposições. 
 

 SETOR 
Nº 

MAPA 
ESTRUTURA TAMANHO  ÁREA TOTAL M² 

 Valor área para o 
período 

 Alvará  

 Espaço 54A TENDA 3x3 9  R$     500,00   R$         86,63  
 
§2º - Exclusivamente para as áreas identificadas pelos números 58 e 64, ESPAÇO VIP, fcará 
sob responsabilidade do autorizatário o mobiliário, que deverá seguir os seguintes critérios: 
I – Disponibilização de 25 (vinte e cinco) jogos de mesas redondas com 06 (seis) cadeiras 
cada; 

 

 

II – Disponibilização de 25 (vinte e cinco) conjuntos de mesa bistrô com 04 (quatro) banquetas 
cada, na área de acesso ao palco; 
III – O autorizatário não poderá fazer a cobrança de ingressos para os Espaços Vips, podendo 
fazer a cobrança por consumação mínima para a ocupação dos espaços; 
IV – A organização de entrada e saída das pessoas nos Espaços Vips, o controle de consumo, 
o tipo de serviço, a segurança e outras ações necessárias para a gestão e funcionamento do 
espaço, serão de total responsabilidade do autorizatário. 
 
ARTIGO 4° - A finalidade de uso das áreas é específica para comercialização de alimentos e 
bebidas; 
 
ARTIGO 5º - Será disponibilizado como infraestrutura pela organização da EXPO Rio Preto 
2018 um ponto de energia e um ponto d´água por área fixa; 
 
ARTIGO 6º - A Praça de Alimentação funcionará nos seguintes horários: 
I – Dias 02/10 a 04/10/2019 – 18h às 23h; 
II – Dia 05/10/2019 – 11h às 23h; 
III – Dia 06/10/2019 – 11h às 22h. 
Parágrafo único – É obrigatório o serviço de alimentação durante todo o horário de 
funcionamento da Praça de Alimentação. 
 
ARTIGO 7º - Só poderão ser comercializados refrigerantes, sucos, água mineral, gelo, cervejas 
e chopp da marca da fornecedora de bebidas oficial do evento. 
§1º - Os produtos deverão ser adquiridos da empresa fornecedora oficial da EXPO Rio Preto 
2019, devendo o interessado na comercialização fazer contato direto com a fornecedora ou 
adquirindo a marca autorizada em revenda de sua preferência. 
§2º - Caso a EXPO Rio Preto não feche patrocínio com fornecedor de bebidas oficial, fica 
liberada a comercialização de bebidas das marcas de preferência. 
§3º - Não é permitida a comercialização de produtos em garrafas de vidro. 
 
ARTIGO 8º - Ficam tabelados os preços dos seguintes produtos para venda ao consumidor 
final: 
I – Refrigerante – R$ 4,00 
II – Suco – R$ 4,00 
III – Água – R$ 3,00 
IV – Cerveja – R$ 5,00 
 
ARTIGO 9º – Na existência de marca de bebidas oficial, sempre que houver denúncia, será 
feita fiscalização e autuação relacionadas a comercialização de outras marcas de refrigerante, 
suco, água, gelo, cerveja e chopp dentro do Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, 
durante a EXPO Rio Preto 2019, sendo o fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento o 
responsável pela averiguação e eventual notificação de infração e autuação. 
§1º - O fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento terá livre acesso, a qualquer 
momento, para verificar as marcas dos produtos comercializados; 
§2º - Em caso de constatada a irregularidade o responsável receberá multa no valor de R$ 
1.000,00 (Mil reais) por infração.  
ARTIGO 10 – Além dos regramentos próprios para a comercialização de alimentos, deverão 
ser cumpridas, onde se aplicar, as demais regras dos EXPOSITORES para participação na 
EXPO Rio Preto 2019, conforme ANEXO VI – Manual do Expositor - da Resolução nº 
01/2019/SMAA – disponível no site www.riopreto.sp.gov.br/agricultura/ - (Aba INFORMAÇÕES 
/ EXPO 2019 / RESOLUÇÃO Nº 001/2019 / ANEXO VI - REGULAMENTO EXPOSITOR). 
ARTIGO 11 - O interessado deverá protocolizar os seguintes documentos na Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento: 
I - “Requerimento de Interesse para Praça de Alimentação” (Anexo II); 
II – “Requerimento de Alvará” (Anexo III); 
III – “Minuta do Termo de Autorização de Uso para utilização de área no Recinto de Exposições 
Alberto Bertelli Lucatto”, durante a 57ª EXPO Rio Preto (Anexo IV); 
IV - Cópia CPF, RG e cartão CNPJ para pessoas jurídicas que já possuem alvará na Prefeitura 
de São José do Rio Preto;  
 

 

V - Cópia CPF, RG, cartão CNPJ e Contrato Social para empresas que não possuem alvará na 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. 
§1º – Os documentos deverão ser protocolados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
à Rua Daniel Antonio de Freitas, 115 – Distrito Industrial, das 8h às 17h, de segunda a sexta-
feira, com início na data de publicação desta Resolução encerrando-se no dia 10 de setembro 
de 2019, às 17h; 
§2º– O requerente deverá estar devidamente de acordo com a legislação da Vigilância 
Sanitária vigente. 
ARTIGO 12 - O simples protocolo não garante o direito ao uso da área, sendo que compete à 
Comissão Organizadora da Expo Rio Preto 2019, nomeada pelo Decreto nº 18.329/2019, a 
deliberação final sobre os requerimentos, observando: 

a) Ordem de Protocolo; 
b) Cardápios e média de preços a serem praticados na EXPO Rio Preto; 
c) Diversidade de cardápios para atendimento do público, evitando a instalação de pontos 

concorrentes entre si com serviços similares. 
§1º – Compete à Comissão Organizadora da Expo Rio Preto 2019 deferir os requerimentos 
protocolizados, com base nos critérios descritos e buscando garantir a maior variedade 
possível de oferta de cardápios. 
§2º - Os requerimentos deferidos por ordem de classificação serão publicados no Diário Oficial 
do Município no dia 13 de setembro de 2019. 
 
ARTIGO 13 - Após o deferimento do requerimento, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento fará a assinatura do “Termo de Autorização de Uso” e emissão do boleto 
bancário com o valor fixado pela(s) área(s) requerida(s) para que o pagamento seja realizado 
pelo proponente até o dia 20 de setembro de 2019. 
§1º – Compete à Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda realizar a 
emissão do boleto no valor fixo de R$ 86,63 (Oitenta e seis reais e sessenta e três 
centavos) para pagamento da emissão do Alvará que deverá ser quitado conforme o 
vencimento estabelecido pela mesma. 
§2º - Os inscritos como MEIs seguirão os dispostos nas legislações Federal e Municipal. 
 
ARTIGO 14 - Caso não ocorra o pagamento do valor fixado e acordado na data programada, o 
proponente ficará impedido de utilizar a área solicitada e será inserido na Dívida Ativa do 
Município. 
Parágrafo único – Com o não pagamento do boleto e consequente não efetivação da 
autorização para uso da área, serão chamados os próximos proponentes classificados pelos 
membros da Comissão Organizadora, até o preenchimento de todas as vagas.  
 
ARTIGO 15 - O “Termo de Autorização de Uso” (Anexo IV) só terá validade após a 
comprovação do pagamento do valor de uso da área. 
 
ARTIGO 16 - Em caso de desistência de participação na EXPO Rio Preto, o proponente deverá 
formalizar por escrito, antes do vencimento do boleto, para que a área possa ser remanejada 
entre outros proponentes que tenham sido classificados; 
§1º - Em caso de não formalização da desistência conforme previsto no caput desse Artigo, o 
proponente será multado em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). 
§2º – Não haverá ressarcimento dos valores já pagos. 
 
ARTIGO 17 - As despesas com a execução dessa Resolução ocorrerão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário; 
 
ARTIGO 18 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2019. 
 

ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 

 

 

 

 
ANEXO I – “PLANTA DE SITUAÇÃO”  
Pista Show / Praça de Alimentação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO II  
“REQUERIMENTO DE INTERESSE PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO” 

 
 

Eu, ___________________________________________________________________, CPF 
nº ______________________, RG nº_____________________________, representando 
neste ato a empresa / entidade (Razão Social) 
____________________________________________________________________________
, CNPJ nº_____________________________, Inscrição 
nº_____________________________, com sede à (Rua, Av.) 
________________________________________________, Bairro 
__________________________, CEP ___________________________, no município de 
__________________________________________, telefone n°________________________, 
e-mail: ____________________________________, venho por meio deste solicitar a reserva 
da área de nº __________, na Praça de Alimentação, conforme identificada na Resolução nº 
04/2019/SMAA e seus anexos, para serviços de alimentação na 57ª EXPO Rio Preto. 
NOME FOOD TRUCK:____________________________________________ 
CARDÁPIO CHEFE:__________________________________________________________ 
MÉDIA DE PREÇOS A SEREM PRATICADOS DURANTE A EXPO RIO PRETO 
2019:_______________________________________________________________________
_ 
Para tal finalidade reconheço e pagarei a quantia de R$ 
_________________________________________________ referente ao valor fixado pela 
Resolução nº 04/2019/SMAA, para o referido uso da área, assim como o valor de R$ 86,63 
(Oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) referente a emissão de Alvará para esse fim. 
São José do Rio Preto, ________ de _________________ de 2019. 

 
_________________________________________________ 

Assinatura do proponente 
 
 

ANEXO III 
REQUERIMENTO DE ALVARÁ 

 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 

Secretaria Municipal da Fazenda – D.A.F.T./I.F.P 
 
 
Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
A/C: SECRETARIA MUNCIPAL DA FAZENDA  
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 
 
 
Prezados Senhores; 
 
Solicito a expedição do Alvará de Localização e Funcionamento, para o evento:  
57ª EXPO RIO PRETO - 2019 
 
Informo: 
 
Localização: Área nº _____________ - ___________m² (Resolução nº 04/2019/SMAA) 
Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” – Rua Daniel Antonio de Freitas, 115 – Distrito 
Industrial 
Período: de 02/10/2019 a 06/10/2019 
Horário: 9h às 23h 
 
Atenciosamente, 
 
 
Requerente:________________________CPF/CNPJ Nº__________________ 

 

 

 
Telefone para contato: ____________________________________________ 
 
 
São José do Rio Preto – SP; _____ de ___________de __________ 
 
 
 
 
________________________ I ________________ I _____________________ 
                Nome                                       RG           ASSINATURA 

 
 
 

ANEXO IV 
 

MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO PARA UTILIZAÇÃO DE ÁREA NO 
RECINTO DE EXPOSIÇÕES “ALBERTO BERTELLI LUCATTO”, DURANTE A 57ª EXPO 

RIO PRETO 
 

Interessado: (Dados do proponente)  
Pelo presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 
46.588.950/0001-80, com sede na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, Centro, representado pela 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, doravante denominada simplesmente 
SECRETARIA, em razão da competência de delegação atribuída pelo Decreto Municipal nº 
18.265/2019 e de outro a(o) (EMPRESA PROPONENTE) doravante denominada simplesmente 
EMPRESA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob n.º (Nº CNPJ) com 
(matriz ou filial) na (endereço), na cidade de (cidade), representada por (dados do 
representante legal), firmam entre si o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO.  
PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1 Pelo presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO a EMPRESA acima identificado, tem 

direito ao uso da área de nº _________ na Praça de Alimentação, conforme identificado no 
Anexo I da Resolução nº 04 de 27 de agosto de 2019, da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, para uso na comercialização de alimentos, durante a realização da 57ª 
EXPO Rio Preto, no período de 02 a 06 de outubro de 2019, no Recinto de Exposições 
“Alberto Bertelli Lucatto”; 

1.2 Os autorizatários das áreas 54A (sorvetes) e ESPAÇOS VIPS nºs 58 e 64 deverão cumprir 
o disposto na Resolução nº 04 de 27 de agosto de 2019, quanto as especificidades para 
ocupação dos espaços. 

SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA/ENTIDADE 
2.1 O presente “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO” só terá validade com a apresentação do 
comprovante de pagamento do valor de R$ ___________________________________, 
conforme fixado na Resolução nº 04 de 27 de agosto de 2019, garantindo o direito de uso da 
área identificada no item 1.1; 
2.2 O pagamento será realizado via boleto bancário específico emitido pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento para esse fim com vencimento para 20 de setembro de 2019; 
2.3 Compete a EMPRESA o recolhimento do valor de R$ 86,63 (Oitenta e seis reais e sessenta 
e três centavos) referente ao Alvará. 
2.3.1 Os inscritos como MEIs seguirão os dispostos nas legislações Federal e Municipal. 
2.4 Em caso de desistência de participação na EXPO Rio Preto, a EMPRESA deverá formalizar 
por escrito, antes do vencimento do boleto, para que a área possa ser remanejada entre outros 
proponentes que tenham manifestado interesse; 
2.4.1 Em caso de não formalização da desistência conforme previsto no item 2.4, a EMPRESA 
será multado em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); 
2.5 Não haverá ressarcimento dos valores já pagos; 
2.6 Caso não ocorra o pagamento do valor fixado devido, a EMPRESA ficará impedida de 
utilizar a área solicitada e será inserida na Dívida Ativa do Município; 
2.7 A EMPRESA deverá estar em dia com as autorizações necessárias para atuação da área 
de alimentação, especialmente a legislação referente à Vigilância Sanitária. 
TERCEIRA - DAS REGRAS PARA USO DO ESPAÇO 

 

 

3.1 Será disponibilizado como infraestrutura pela organização da EXPO Rio Preto 2019 um 
ponto de energia e um ponto d´água por área fixa; 
 
3.2 A Praça de Alimentação funcionará nos seguintes horários: 
I – Dias 02/10 a 04/10/2019 – 18h às 23h; 
II – Dia 05/10/2019 – 11h às 23h; 
III – Dia 06/10/2019 – 11h às 22h. 
Parágrafo único – É obrigatório o serviço de alimentação durante todo o horário de 
funcionamento da Praça de Alimentação. 
 
3.3 Só poderão ser comercializados refrigerantes, sucos, água mineral, gelo, cervejas e chopp 
da marca da fornecedora de bebidas oficial do evento. 
§1º - Os produtos deverão ser adquiridos da empresa fornecedora oficial da EXPO Rio Preto 
2019, devendo o interessado na comercialização fazer contato direto com a fornecedora ou 
adquirindo a marca autorizada em revenda de sua preferência. 
§2º - Caso a EXPO Rio Preto não feche patrocínio com fornecedor de bebidas oficial, fica 
liberada a comercialização de bebidas das marcas de preferência. 
§3º - Não é permitida a comercialização de produtos em garrafas de vidro. 
 
3.4 Ficam tabelados os preços dos seguintes produtos para venda ao consumidor final: 
I – Refrigerante – R$ 4,00 
II – Suco – R$ 4,00 
III – Água – R$ 3,00 
IV – Cerveja – R$ 5,00 
 
3.5 Na existência de marca de bebidas oficial, sempre que houver denúncia, será feita 
fiscalização e autuação relacionadas a comercialização de outras marcas de refrigerante, suco, 
água, gelo, cerveja e chopp dentro do Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, durante 
a EXPO Rio Preto 2019, sendo o fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento o 
responsável pela averiguação e eventual notificação de infração e autuação. 
§1º O fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento terá livre acesso, a qualquer 
momento, para verificar as marcas dos produtos comercializados; 
§2º Em caso de constatada a irregularidade o responsável receberá multa no valor de R$ 
1.000,00 (Mil reais) por infração.  
3.6 Além dos regramentos próprios para a comercialização de alimentos, deverão ser 
cumpridas, onde se aplicar, as demais regras dos EXPOSITORES para participação na EXPO 
Rio Preto 2019, conforme ANEXO VI – Manual do Expositor - da Resolução nº 01/2019/SMAA 
– disponível no site www.riopreto.sp.gov.br/agricultura/ - (Aba INFORMAÇÕES / EXPO 2019 / 
RESOLUÇÃO Nº 001/2019 / ANEXO VI - REGULAMENTO EXPOSITOR). 
QUARTA – DAS PENALIDADES 
4.1 O não cumprimento do horário de funcionamento estabelecido no item 3.2 acarretará em 
penalidade de R$ 300,00 (Trezentos reais) por dia de infração; 
4.2 A validade do presente TERMO está condicionada aos pagamentos estabelecidos e 
emissão do respectivo Alvará. 
4.3 Todos os anexos da Resolução nº 004/2019/SMAA são parte integrante do presente 
contrato independente de transcrição das partes. 
QUINTA - DO FORO  
5.1 As partes elegem o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP para dirimir quaisquer 
questões oriundas deste Termo de Autorização de Uso, com renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  
E por estarem certas e ajustadas, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma. 
São José do Rio Preto/SP,  

___________________________________________ 
EMPRESA 

__________________________________________ 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 

 

 

RESOLUÇÃO N° 05, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Fixa valor para ocupação de ponto para 
comercialização de produtos alimentícios 
e outros no Recinto de Exposições 
“Alberto Bertelli Lucatto”, durante a 57ª 
EXPO Rio Preto. 

 
Antonio Pedro Pezzuto Júnior, Secretário de Agricultura e Abastecimento, usando das 
atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos I e II da lei Orgânica do Município e Artigo 4º do 
Decreto nº 18.265/2019, RESOLVE: 
ARTIGO 1° - No período de 02 a 06 de outubro de 2019 será realizada no Recinto de 
Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” a 57ª Edição da EXPO Rio Preto, evento agroempresarial 
voltado aos negócios do setor, que abrange as seguintes atividades: exposição de produtos e 
serviços, exposição de animais, julgamentos de raças, leilões, palestras técnicas e workshops, 
entretenimento e alimentação. 
ARTIGO 2º - Em virtude de se tratar de evento específico, organizado pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, fica definido por meio desta Resolução os critérios para ocupação 
dos espaços destinados a empresas, incluindo MEIs, que possuam equipamento próprio para 
comercializar os produtos alimentícios e outros abaixo discriminados, utilizando os tradicionais 
carrinhos, bike trucks, ou estruturas próprias para comercialização dos seus produtos, no 
período de 02 a 06 de outubro de 2019, em virtude da realização da 57ª EXPO Rio Preto. 
Parágrafo único – Fica fixado o valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) para ocupação 
por ponto/área. 
ARTIGO 3° - A finalidade de uso é exclusiva para pessoas jurídicas, incluindo MEIs, que 
comercializem os seguintes produtos: 

a) Algodão Doce – máximo 02 (duas) áreas disponibilizadas; 
b) Churros – máximo 02 (duas) áreas disponibilizadas; 
c) Cachorro quente – máximo 02 (duas) áreas disponibilizadas; 
d) Pipoca – máximo 02 (duas) áreas disponibilizadas; 
e) Doces variados – máximo 02 (duas) áreas disponibilizadas; 
f) Crepes – máximo 02 (duas) áreas disponibilizadas; 
g) Água de côco – máximo 02 (duas) áreas disponibilizadas; 
h) Balões e outros brinquedos 02 (duas) áreas disponibilizadas; 
i) Outros tipos de produtos conforme avaliação da Comissão Organizadora. 

Parágrafo único – O mesmo proponente poderá solicitar mais de um ponto devendo manter 
equipamentos e produtos nos pontos solicitados durante todo o período de funcionamento do 
evento.  
ARTIGO 4º - As empresas ou MEIs selecionadas serão distribuídas em pontos específicos do 
Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, seguindo as seguintes regras: 
§1º - Serão classificados até 02 (dois) representantes de cada segmento; 
§2º - A comercialização dos produtos será realizada no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli 
Lucatto”, no período de 02 a 06 de outubro de 2019, com atendimento ao público das 9h às 
23h. 
ARTIGO 5º - Só poderão ser comercializados refrigerantes, sucos, água mineral, gelo, cervejas 
e chopp da marca da fornecedora de bebidas oficial do evento. 
§1º - Os produtos deverão ser adquiridos da empresa fornecedora oficial da EXPO Rio Preto 
2019, devendo o interessado na comercialização fazer contato direto com a fornecedora ou 
adquirindo a marca autorizada em revenda de sua preferência. 
§2º - Caso a EXPO Rio Preto não feche patrocínio com fornecedor de bebidas oficial, fica 
liberada a comercialização de bebidas das marcas de preferência. 
§3º - Não é permitida a comercialização de produtos em garrafas de vidro. 
ARTIGO 6º - Ficam tabelados os preços dos seguintes produtos para venda ao consumidor 
final: 
I – Refrigerante – R$ 4,00 
II – Suco – R$ 4,00 
III – Água – R$ 3,00 
IV – Cerveja – R$ 5,00 

 

 

ARTIGO 7º – Na existência de marca de bebidas oficial, sempre que houver denúncia, será 
feita fiscalização e autuação relacionadas a comercialização de outras marcas de refrigerante, 
suco, água, gelo, cerveja e chopp dentro do Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, 
durante a EXPO Rio Preto 2019, sendo o fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento o 
responsável pela averiguação e eventual notificação de infração e autuação. 
§1º - O fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento terá livre acesso, a qualquer 
momento, para verificar as marcas dos produtos comercializados; 
§2º - Em caso de constatada a irregularidade o responsável receberá multa no valor de R$ 
1.000,00 (Mil reais) por infração.  
ARTIGO 8 – Além dos regramentos próprios para a comercialização de alimentos, deverão ser 
cumpridas, onde se aplicar, as demais regras dos EXPOSITORES para participação na EXPO 
Rio Preto 2019, conforme ANEXO VI – Manual do Expositor - da Resolução nº 01/2019/SMAA 
– disponível no site www.riopreto.sp.gov.br/agricultura/ - (Aba INFORMAÇÕES / EXPO 2019 / 
RESOLUÇÃO Nº 001/2019 / ANEXO VI - REGULAMENTO EXPOSITOR). 
ARTIGO 9 - O interessado deverá protocolizar os seguintes documentos na Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento: 
I - “Requerimento de Interesse” (Anexo I); 
II – “Requerimento de Alvará” (Anexo II); 
III – “Minuta do Termo de Autorização de Uso” (Anexo III); 
IV - Cópia CPF, RG e cartão CNPJ para pessoas jurídicas que já possuem alvará na Prefeitura 
de São José do Rio Preto;  
V - Cópia CPF, RG, cartão CNPJ e Contrato Social para empresas que não possuem alvará na 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto; 
VI – Cópia de Inscrição no MEI para aqueles que se enquadrarem. 
§1º – Os documentos deverão ser protocolados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
à Rua Daniel Antonio de Freitas, 115 – Distrito Industrial, das 8h às 17h, de segunda a sexta-
feira, com início na data de publicação desta Resolução encerrando-se no dia 10 de setembro 
de 2019, às 17h; 
§2º– O requerente deverá estar devidamente de acordo com a legislação da Vigilância 
Sanitária vigente. 
ARTIGO 10 - O simples protocolo não garante o direito ao uso da área, sendo que compete à 
Comissão Organizadora da Expo Rio Preto 2019, nomeada pelo Decreto nº 18.329/2019, a 
deliberação final sobre os requerimentos, observando: 

a) Ordem de Protocolo; 
b) Produtos comercializados e preços a serem praticados na EXPO Rio Preto; 
c) Diferencial do equipamento ou produtos comercializados. 

§1º – Compete à Comissão Organizadora da Expo Rio Preto 2019 deferir os requerimentos 
protocolizados, com base nos critérios descritos e buscando garantir a maior variedade 
possível de oferta de cardápios. 
§2º - Os requerimentos deferidos por ordem de classificação serão publicados no Diário Oficial 
do Município no dia 13 de setembro de 2019 
 
ARTIGO 11 - Após o deferimento do requerimento, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento fará a assinatura do “Termo de Autorização de Uso” e emissão do boleto 
bancário com o valor fixado pela(s) área(s) requerida(s) para que o pagamento seja realizado 
pelo proponente até o dia 20 de setembro de 2019. 
§1º – Compete à Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda realizar a 
emissão do boleto no valor fixo de R$ 86,63 (Oitenta e seis reais e sessenta e três 
centavos) para pagamento da emissão do Alvará que deverá ser quitado conforme o 
vencimento estabelecido pela mesma. 
§2º - Os inscritos como MEIs seguirão os dispostos nas legislações Federal e Municipal. 
 
ARTIGO 12 - Caso não ocorra o pagamento do valor fixado e acordado na data programada, o 
proponente ficará impedido de utilizar a área solicitada e será inserido na Dívida Ativa do 
Município. 
Parágrafo único – Com o não pagamento do boleto e consequente não efetivação da 
autorização para uso da área, serão chamados os próximos proponentes classificados pelos 
membros da Comissão Organizadora, até o preenchimento de todas as vagas.  
 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
28 de agosto de 2019

 

 

ARTIGO 13 - O “Termo de Autorização de Uso” (Anexo III) só terá validade após a 
comprovação do pagamento do valor de uso da área. 
 
ARTIGO 14 - Em caso de desistência de participação na EXPO Rio Preto, o proponente deverá 
formalizar por escrito, antes do vencimento do boleto, para que a área possa ser remanejada 
entre outros proponentes que tenham sido classificados; 
§1º - Em caso de não formalização da desistência conforme previsto no caput desse Artigo, o 
proponente será multado em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). 
§2º – Não haverá ressarcimento dos valores já pagos. 
 
ARTIGO 15 - As despesas com a execução dessa Resolução ocorrerão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário; 
 
ARTIGO 16 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2019 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR 

Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 
 
 
 
 

 
ANEXO I - “REQUERIMENTO DE INTERESSE” 

 
 

Eu, ___________________________________________________________________, CPF 
nº ______________________, RG nº_____________________________, representando 
neste ato a empresa (Razão Social) 
______________________________________________, CNPJ 
nº_______________________________, Inscrição 
nº_________________________________, com sede à (Rua, Av.) 
________________________________________________, Bairro 
__________________________, CEP ___________________________, no município de 
__________________________________________, telefone 
n°________________________, e-mail: ____________________________________, venho 
por meio deste formalizar meu interesse em participar da 57ª EXPO Rio Preto, ocupando 
ponto(s) determinado(s) pela organização do evento para comercialização dos produtos 
abaixo discriminados: 
Quantidade 
de pontos PRODUTOS VALORES A SEREM 

PRATICADOS 
   
 Diferencial dos equipamentos ou produtos a serem 
comercializados:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
Para tal finalidade reconheço e pagarei a quantia de R$ 
__________________________________________ referente ao valor fixado pela 
Resolução nº 05/2019/SMAA, para o referido uso da área, assim como o valor de R$ 86,63 
(Oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) referente a emissão de Alvará para esse 
fim. 
São José do Rio Preto, ________ de _________________ de 2019. 

 
_________________________________________________ 

Assinatura do proponente 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
REQUERIMENTO DE ALVARÁ 

 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 

Secretaria Municipal da Fazenda – D.A.F.T./I.F.P 
 
 
Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
A/C: SECRETARIA MUNCIPAL DA FAZENDA  
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 
 
 
Prezados Senhores; 
 
Solicito a expedição do Alvará de Localização e Funcionamento, para o evento:  
57ª EXPO RIO PRETO - 2019 
 
Informo: 
 
Localização: Área livre no Recinto de Exposição (Resolução nº 05/2019/SMAA) 
Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” – Rua Daniel Antonio de Freitas, 115 – Distrito 
Industrial 
Período: de 02/10/2019 a 06/10/2019 
Horário: 9h às 23h 
 
Atenciosamente, 
 
 
Requerente:________________________CPF/CNPJ Nº__________________ 
 
Telefone para contato: ____________________________________________ 
 
 
São José do Rio Preto – SP; _____ de ___________de __________ 
 
 
 
 
________________________ I ________________ I _____________________ 
                Nome                                       RG           ASSINATURA 

 
 

ANEXO III 
 

MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE PONTO PARA COMERCIALIZAÇÃO 
DE PRODUTOS DURANTE A 57ª EXPO RIO PRETO 

 
Interessado: (Dados do proponente)  

 

 

Pelo presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 
46.588.950/0001-80, com sede na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, Centro, representado pela 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, doravante denominada simplesmente 
SECRETARIA, em razão da competência de delegação atribuída pelo Decreto Municipal nº 
18.265/2019 e de outro a(o) (PROPONENTE) doravante denominada simplesmente 
AUTORIZATÁRIO, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob n.º (Nº 
CNPJ) com (matriz ou filial) na (endereço), na cidade de (cidade), representada por (dados do 
representante legal), firmam entre si o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO.  
PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. Pelo presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO o AUTORIZATÁRIO acima 
identificado, tem direito ao uso de ______ ponto(s) dentro do Recinto de Exposições “Alberto 
Bertelli Lucatto” a ser estabelecido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para 
comercialização de (identificar o produto)___________________________, durante a 
realização da 57ª EXPO Rio Preto, no período de 02 a 06 de outubro de 2019, no Recinto de 
Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”; 
SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DO AUTORIZATÁRIO 
2.1. O presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO só terá validade após a apresentação do 
comprovante de pagamento do valor de R$ ______________________________________ 
referente a autorização para ___ ponto(s), conforme fixado na Resolução nº 05 de 27 de 
agosto de 2019, garantindo o direito à comercialização dos produtos descritos no 
“Requerimento de Interesse” protocolizado no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, 
em decorrência da 57ª EXPO Rio Preto. 
2.2. O pagamento será realizado via boleto bancário específico emitido pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento para esse fim com vencimento até o dia 20 de setembro de 2019; 
2.3 Compete ao AUTORIZATÁRIO o recolhimento do valor de R$ 86,63 (Oitenta e seis reais e 
sessenta e três centavos) referente ao Alvará. 
2.3.1 - Os inscritos como MEIs seguirão os dispostos nas legislações Federal e Municipal. 
2.4 Em caso de desistência de participação na EXPO Rio Preto, o AUTORIZATÁRIO deverá 
formalizar por escrito, antes do vencimento do boleto, para que a área possa ser remanejada 
entre outros proponentes que tenham manifestado interesse; 
2.4.1 Em caso de não formalização da desistência conforme previsto no item 2.4, o 
AUTORIZATÁRIO será multado em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); 
2.5 Não haverá ressarcimento dos valores já pagos; 
2.6 Caso não ocorra o pagamento do valor fixado devido, o AUTORIZATÁRIO ficará impedida 
de utilizar a área solicitada e será inserida na Dívida Ativa do Município; 
2.7 O AUTORIZATÁRIO deverá estar em dia com as autorizações necessárias para atuação da 
área de alimentação, especialmente a legislação referente à Vigilância Sanitária. 
TERCEIRA - DAS REGRAS PARA USO DO ESPAÇO 
3.1 Os equipamentos deverão permanecer no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” 
para atendimento ao público no período de 02 a 06 de outubro de 2019, das 9h às 23h. 
 
3.2 Só poderão ser comercializados refrigerantes, sucos, água mineral, gelo, cervejas e chopp 
da marca da fornecedora de bebidas oficial do evento. 
§1º - Os produtos deverão ser adquiridos da empresa fornecedora oficial da EXPO Rio Preto 
2019, devendo o interessado na comercialização fazer contato direto com a fornecedora ou 
adquirindo a marca autorizada em revenda de sua preferência. 
§2º - Caso a EXPO Rio Preto não feche patrocínio com fornecedor de bebidas oficial, fica 
liberada a comercialização de bebidas das marcas de preferência. 
§3º - Não é permitida a comercialização de produtos em garrafas de vidro. 
 
3.3 Ficam tabelados os preços dos seguintes produtos para venda ao consumidor final: 
I – Refrigerante – R$ 4,00 
II – Suco – R$ 4,00 
III – Água – R$ 3,00 
IV – Cerveja – R$ 5,00 
 
3.4 Na existência de marca de bebidas oficial, sempre que houver denúncia, será feita 
fiscalização e autuação relacionadas a comercialização de outras marcas de refrigerante, suco, 

 

 

água, gelo, cerveja e chopp dentro do Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, durante 
a EXPO Rio Preto 2019, sendo o fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento o 
responsável pela averiguação e eventual notificação de infração e autuação. 
§1º O fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento terá livre acesso, a qualquer 
momento, para verificar as marcas dos produtos comercializados; 
§2º Em caso de constatada a irregularidade o responsável receberá multa no valor de R$ 
1.000,00 (Mil reais) por infração.  
3.5 Além dos regramentos próprios para a comercialização de alimentos, deverão ser 
cumpridas, onde se aplicar, as demais regras dos EXPOSITORES para participação na EXPO 
Rio Preto 2019, conforme ANEXO VI – Manual do Expositor - da Resolução nº 01/2019/SMAA 
– disponível no site www.riopreto.sp.gov.br/agricultura/ - (Aba INFORMAÇÕES / EXPO 2019 / 
RESOLUÇÃO Nº 001/2019 / ANEXO VI - REGULAMENTO EXPOSITOR). 
QUARTA – DAS PENALIDADES 
4.1 O não cumprimento do horário de funcionamento estabelecido no item 3.1 acarretará em 
penalidade de R$ 300,00 (Trezentos reais) por dia de infração; 
4.2 A validade do presente TERMO está condicionada aos pagamentos estabelecidos e 
emissão do respectivo Alvará. 
4.3 Todos os anexos da Resolução nº 005/2019/SMAA são parte integrante do presente 
contrato independente de transcrição das partes. 
QUINTA - DO FORO  
5.1 As partes elegem o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP para dirimir quaisquer 
questões oriundas deste Termo de Autorização de Uso, com renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  
E por estarem certas e ajustadas, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma. 
São José do Rio Preto/SP,  

___________________________________________ 
AUTORIZATÁRIO 

___________________________________________ 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 

 

RESOLUÇÃO N° 02, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Fixa valor para utilização da área 
denominada “Caboclão” no Recinto de 
Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, 
durante a 57ª EXPO Rio Preto. 

Antonio Pedro Pezzuto Júnior, Secretário de Agricultura e Abastecimento, usando das 
atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos I e II da lei Orgânica do Município e Artigo 4º do 
Decreto nº 18.265/2019, RESOLVE: 
ARTIGO 1° - No período de 02 a 06 de outubro de 2019 será realizada no Recinto de 
Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” a 57ª Edição da EXPO Rio Preto, evento agroempresarial 
voltado aos negócios do setor, que abrange as seguintes atividades: exposição de produtos e 
serviços, exposição de animais, julgamentos de raças, leilões, palestras técnicas e workshops, 
entretenimento e alimentação. 
ARTIGO 2° - Em virtude de se tratar de evento específico, organizado pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, fica fixado o valor de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais) 
para fins de exploração da área denominada como nº 52, “Caboclão”, identificada na “Planta 
de Localização” – Anexo V - no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, no período 
de 02 a 06 de outubro de 2019, exclusivamente durante a realização da 57ª EXPO Rio Preto, 
para pessoas jurídicas com classificação de atividade econômica no setor de SERVIÇO DE 
ALIMENTAÇÃO. 
§1º - O proponente deverá fornecer refeições em espaço disponibilizado para esse fim no 
Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”. 
§2º O uso da área denominada “Caboclão” corresponde a estrutura física coberta, jardim 
externo, cozinha e banheiros, sendo o proponente expositor responsável por toda a montagem 
da estrutura necessária para a realização do serviço de restaurante/refeitório e atendimento ao 
público, incluindo, decoração do local, mesas, cadeiras, aparadores, louças, utensílios de 
cozinha e demais itens necessários para o Serviço de Alimentação. 
§3º - A Secretaria de Agricultura e Abastecimento disponibilizará 01 (uma) tenda 10x10 m ou 
01 (uma) tenda 05x05 m, para ser utilizada como apoio para a operação do serviço de 
alimentação. 
§4º – O horário de funcionamento do restaurante fica assim fixado: 
I - De 02 a 05 de outubro de 2019 – Das 11h às 23h; 
II - Dia 06 de outubro de 2019 – Das 11h às 22h. 
§5º - É de responsabilidade do proponente manter equipe própria de limpeza para garantir as 
condições de higiene e uso do espaço locado. 
ARTIGO 3° - A finalidade de uso é exclusiva para pessoas jurídicas com classificação de 
atividade econômica nas categorias de bar e/ou restaurante e/ou empresa de evento com foco 
em buffet e/ou comitivas de boiadeiros devidamente capacitados para o fornecimento de 
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO durante os cindo dias de evento. 
§1º – A empresa deverá estar em dia com todos os documentos exigidos para o desempenho 
de sua atividade, estando sujeita as fiscalizações dos órgãos competentes. 
§2º - É expressamente proibido vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de 
bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade (Lei 
Estadual nº 14.592/2011 e Lei Federal nº 8.069/1990) sendo responsabilidade da empresa 
garantir o cumprimento das disposições legais durante o evento. 
ARTIGO 4º - Só poderão ser comercializados refrigerantes, sucos, água mineral, gelo, cervejas 
e chopp da marca da fornecedora de bebidas oficial do evento. 
§1º - Os produtos deverão ser adquiridos da empresa fornecedora oficial da EXPO Rio Preto 
2019, devendo o interessado na comercialização fazer contato direto com a fornecedora ou 
adquirindo a marca autorizada em revenda de sua preferência. 
§2º - Caso a EXPO Rio Preto não feche patrocínio com fornecedor de bebidas oficial, fica 
liberada a comercialização de bebidas das marcas de preferência. 
§3º - Não é permitida a comercialização de produtos em garrafas de vidro. 
 
ARTIGO 5º - Ficam tabelados os preços dos seguintes produtos para venda ao consumidor 
final: 
I – Refrigerante – R$ 4,00 
II – Suco – R$ 4,00 

 

 

III – Água – R$ 3,00 
IV – Cerveja – R$ 5,00 
 
ARTIGO 6º – Na existência de marca de bebidas oficial, sempre que houver denúncia, será 
feita fiscalização e autuação relacionadas a comercialização de outras marcas de refrigerante, 
suco, água, gelo, cerveja e chopp dentro do Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, 
durante a EXPO Rio Preto 2019, sendo o fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento o 
responsável pela averiguação e eventual notificação de infração e autuação. 
§1º - O fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento terá livre acesso, a qualquer 
momento, para verificar as marcas dos produtos comercializados; 
§2º - Em caso de constatada a irregularidade o responsável receberá multa no valor de R$ 
1.000,00 (Mil reais) por infração.  
ARTIGO 7º – Além dos regramentos próprios para a comercialização de alimentos, o 
restaurante deverá cumprir, onde se aplicar, as demais regras dos EXPOSITORES para 
participação na EXPO Rio Preto 2019, conforme ANEXO VI – Manual do Expositor - da 
Resolução nº 01/2019/SMAA – disponível no site www.riopreto.sp.gov.br/agricultura/ - (Aba 
INFORMAÇÕES / EXPO 2019 / RESOLUÇÃO Nº 001/2019 / ANEXO VI - REGULAMENTO 
EXPOSITOR). 
ARTIGO 8º - O interessado deverá protocolizar os seguintes documentos na Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento: 
I - “Requerimento para uso do Caboclão” (Anexo I); 
II – “Proposta de Participação” (Anexo II); 
III - “Requerimento de Alvará” (Anexo III); 
IV – “Minuta do Termo de Autorização de Uso para utilização de área no Recinto de 
Exposições Alberto Bertelli Lucatto”, durante a 57ª EXPO Rio Preto (Anexo IV); 
V - Cópia CPF, RG e cartão CNPJ para pessoas jurídicas que já possuem alvará na Prefeitura 
de São José do Rio Preto;  
VI - Cópia CPF, RG, cartão CNPJ e Contrato Social para empresas que não possuem alvará 
na Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. 
§1º – Os documentos deverão ser protocolados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
à Rua Daniel Antonio de Freitas, 115 – Distrito Industrial, das 8h às 17h, de segunda a sexta-
feira, com início na data de publicação desta Resolução encerrando-se no dia 06 de setembro 
de 2019; 
§2º– O requerente deverá estar devidamente de acordo com a legislação da Vigilância 
Sanitária vigente. 
ARTIGO 9º - A “Proposta de Participação” – Anexo II, deverá contemplar as seguintes 
informações: 
I – Proposta de um prato específico (prato do dia) para cada um dos 05 (cinco) dias, sendo que 
os mesmos deverão ter relação com a temática do evento (agro); 
II – Preço praticado para cada prato específico (prato do dia) durante a EXPO Rio Preto 2019; 
III – Cardápio geral a ser disponibilizado ao público durante a EXPO Rio Preto 2019; 
IV – Características do serviço a ser disponibilizado durante a EXPO Rio Preto 2019 e 
eventuais diferenciais; 
V – Histórico de serviços similares comprovando capacidade de atendimento de grande 
público; 
VI – Tempo de atuação no mercado. 
ARTIGO 10 - O simples protocolo não garante o direito ao uso da área, sendo que compete ao 
Presidente e Coordenadores Gerais da Comissão Organizadora da Expo Rio Preto 2019, 
nomeados pelo Decreto nº 18.329/2019, a deliberação final. 
§1º – Os membros da Comissão Organizadora tem autonomia para identificação da “Proposta 
de Participação” que melhor atenda aos objetivos, características, necessidades e ao público 
do evento, formado por pessoas de todas as faixas etárias e das diversas classes sociais, uma 
vez que o evento tem entrada gratuita e atividades para toda a família. 
§2º - Será verificada a capacidade do proponente para o atendimento do público, a adequação 
da proposta à temática do evento (agro), a estrutura sugerida, os preços praticados e os 
cardápios. 
ARTIGO 11 - A Comissão Organizadora fará a classificação dos requerimentos deferidos 
conforme entender como o serviço de alimentação mais interessante para movimentação do 
público nos cindo dias de evento e que mais se enquadre a proposta da EXPO Rio Preto. 

 

 

Parágrafo único - Os requerimentos deferidos por ordem de classificação serão publicados no 
Diário Oficial do Município no dia 11 de setembro de 2019. 
 
ARTIGO 12 - Após o deferimento do requerimento, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento fará a assinatura do “Termo de Autorização de Uso” e emissão do boleto 
bancário com o valor fixado pela(s) área(s) requerida(s) para que o pagamento seja realizado 
pelo proponente no dia 18 de setembro de 2019. 
§1º – Compete à Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda realizar a 
emissão do boleto no valor fixo de R$ 86,63 (Oitenta e seis reais e sessenta e três 
centavos) para pagamento da emissão do Alvará que deverá ser quitado conforme o 
vencimento estabelecido pela mesma. 
§2º - Os inscritos como MEIs seguirão os dispostos nas legislações Federal e Municipal. 
ARTIGO 13 - Caso não ocorra o pagamento do valor fixado e acordado na data programada, o 
proponente ficará impedido de utilizar a área solicitada e será inserido na Dívida Ativa do 
Município. 
Parágrafo único – Com o não pagamento do boleto e consequente não efetivação da 
autorização para uso da área, será chamado o proponente do segundo requerimento 
classificado pelos membros da Comissão Organizadora.  
ARTIGO 14 - O “Termo de Autorização de Uso” (Anexo IV) só terá validade após a 
comprovação do pagamento do valor de uso da área. 
ARTIGO 15 - Em caso de desistência de participação na EXPO Rio Preto antes do vencimento 
do boleto, o proponente deverá formalizar por escrito para a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, para que seja chamado o segundo classificado, conforme os critérios da 
Comissão Organizadora. 
§1º - Em caso de não formalização da desistência conforme previsto no caput desse Artigo, 
será multado em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). 
§2º – Não haverá ressarcimento dos valores já pagos. 
 
ARTIGO 16 - As despesas com a execução dessa Resolução ocorrerão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
ARTIGO 17 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2019. 
 

ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 

 
 

ANEXO I 
 

“Requerimento para uso do “Caboclão”” durante a 57ª EXPO Rio Preto 2019 
 
 
Eu, ___________________________________________________________________, CPF 
nº ______________________, RG nº_____________________________, representando 
neste ato a empresa (Razão Social) 
______________________________________________, CNPJ 
nº_______________________________, Inscrição 
nº_________________________________, com sede à (Rua, Av.) 
________________________________________________, Bairro 
__________________________, CEP ___________________________, no município de 
__________________________________________, telefone 
n°________________________, e-mail: ____________________________________, venho 
por meio deste requerer autorização para uso do “Caboclão”, para exploração de 
atividade comercial no setor de SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, durante a 57ª EXPO Rio 
Preto, a ser realizada de 02 a 06 de outubro de 2019, no Recinto de Exposições “Alberto 
Bertelli Lucatto”. 

 

 

Para tal finalidade reconheço e pagarei a quantia de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos 
reais), referente ao valor fixado pela Resolução nº 02/2019/SMAA, para o uso da referida 
área, caso esse requerimento venha a ser deferido e chamado pela ordem de 
classificação, assim como o valor de R$ 86,63 (Oitenta e seis reais e sessenta e três 
centavos) referente a emissão de Alvará para esse fim. 
 
São José do Rio Preto, ________ de _________________ de 2019. 
 

 
_________________________________________________ 

Assinatura do proponente 
 

ANEXO II 
 

“Proposta de Participação” 
(Deverá ser preenchido pelo proponente) 

 
 I –  

Proposta de um prato  
principal (prato do dia) 
para cada um dos 05 
(cinco) dias do evento 

II –  
Preço praticado para cada 
prato principal (prato do 
dia) na EXPO Rio Preto 
2019 

02 de outubro de 2019  R$ 
03 de outubro de 2019  R$ 
04 de outubro de 2019  R$ 
05 de outubro de 2019  R$ 
06 de outubro de 2019  R$ 
 
III – Cardápio geral a ser disponibilizado 
ao público na EXPO Rio Preto 2019 (outras 
opções além dos pratos principais) 
 

 

IV – Características do serviço a ser 
disponibilizado na EXPO Rio Preto 2019 e 
eventuais diferenciais 
 

 

V – Histórico de organização de serviços 
similares para atendimento de grande 
público 

 

VI – Tempo de atuação no mercado 
 

 

 
 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Proponente 

 
ANEXO III 

REQUERIMENTO DE ALVARÁ 
 

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
Secretaria Municipal da Fazenda – D.A.F.T./I.F.P 

 
 
Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
A/C: SECRETARIA MUNCIPAL DA FAZENDA  

 

 

INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 
 
 
Prezados Senhores; 
 
Solicito a expedição do Alvará de Localização e Funcionamento, para o evento:  
57ª EXPO RIO PRETO - 2019 
 
Informo: 
 
Localização: Área nº 52 – “Caboclão”  
Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” – Rua Daniel Antonio de Freitas, 115 – Distrito 
Industrial 
Período: de 02/10/2019 a 06/10/2019 
Horário: 11h às 23h 
 
Atenciosamente, 
 
 
Requerente:________________________CPF/CNPJ Nº__________________ 
 
Telefone para contato: ____________________________________________ 
 
 
São José do Rio Preto – SP; _____ de ___________de __________ 
 
 
 
 
________________________ I ________________ I _____________________ 
                Nome                                       RG           ASSINATURA 

 
 
 
 

ANEXO IV 
 

MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO “CABOCLÃO” 
 

 
Interessado: (Dados da empresa proponente)  
Pelo presente “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO”, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 
46.588.950/0001-80, com sede na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, Centro, representado pela 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, doravante denominada simplesmente 
SECRETARIA, em razão da competência de delegação atribuída pelo Decreto Municipal nº 
18.265/2019, e de outro a(o) (EMPRESA PROPONENTE) doravante denominada 
simplesmente EMPRESA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob n.º 
(Nº CNPJ) com (matriz ou filial) na (endereço), na cidade de (cidade), representada por (dados 
do representante legal), firmam entre si o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO.  
PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1 Pelo presente “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO” a empresa acima discriminada, tem 
direito ao uso da área para a exploração da atividade comercial de serviço de alimentação na 
área identificada como nº 52, “Caboclão”, conforme numerada na “Planta de Localização” – 
Anexo V, durante a realização da 57ª EXPO Rio Preto, no período de 02 a 06 de outubro de 
2019, no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”; 
1.2 O uso de área denominada “Caboclão” corresponde a estrutura física coberta, jardim 
externo, cozinha e banheiros, sendo o proponente expositor responsável pela decoração, 
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iluminação extra que considerar necessária, mesas, cadeiras, aparadores, louças, utensílios de 
cozinha e demais estruturas necessárias para o funcionamento do bar e restaurante; 
1.3 A SECRETARIA disponibilizará 01 (uma) tenda 10x10 m ou 01 (uma) tenda 05x05 m, para 
ser utilizada como apoio para a operação do serviço de alimentação. 
SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA  
2.1 O presente “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO” só terá validade com a apresentação do 
comprovante de pagamento do valor total de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais) fixado 
na Resolução nº 02 de 27 de agosto de 2019, garantindo o direito de uso da área identificada 
no item 1.1; 
2.2 O pagamento será realizado via boleto bancário específico emitido pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento para esse fim, com vencimento para 16 de setembro de 2019; 
2.3 Compete a EMPRESA o recolhimento do valor de R$ 86,63 (Oitenta e seis reais e 
sessenta e três centavos) referente ao Alvará. 
2.3.1 Os inscritos como MEIs seguirão os dispostos nas legislações Federal e Municipal. 
 
2.4 Em caso de desistência de participação na EXPO Rio Preto antes do vencimento do boleto, 
o proponente deverá formalizar por escrito para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
para que seja chamado o segundo classificado, conforme os critérios da Comissão 
Organizadora. 
2.4.1 Em caso de não formalização da desistência conforme previsto no caput desse Artigo, 
será multado em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). 
2.5 Não haverá ressarcimento dos valores já pagos. 
2.6 Caso não ocorra o pagamento do valor fixado devido, a EMPRESA ficará impedida de 
utilizar a área solicitada e será inserida na Dívida Ativa do Município. 
TERCEIRA - DAS REGRAS PARA USO DO “CABOCLÃO” 
3.1 A EMPRESA DECLARA ter ciência e cumprir rigorosamente os dispostos na Resolução nº 
02 de 27 de agosto de 2019, assim como a “Proposta de Participação” apresentada, que passa 
a ser documento integrante da assinatura desse TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO; 
3.2 A empresa deverá estar em dia com todos os documentos exigidos para o desempenho de 
sua atividade, estando sujeito as fiscalizações dos órgãos competentes; 
QUARTA – DAS REGRAS GERAIS  
4.1 A EMPRESA deverá cumprir rigorosamente a “Proposta de Participação” apresentada; 
4.2 O período e horário de funcionamento do restaurante fica fixado conforme disposto na 
Resolução 02/2019/SMAA, que é parte integrante deste Termo de Autorização de Uso de Área.  
4.3 É expressamente proibido vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de 
bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade (Lei 
Estadual nº 14.592/2011 e Lei Federal nº 8.069/1990) sendo responsabilidade da empresa 
garantir o cumprimento das disposições legais durante o evento; 
4.4  Só poderão ser comercializados refrigerantes, sucos, água mineral, gelo, cervejas e chopp 
da marca da fornecedora de bebidas oficial do evento. 
4.4.1 Os produtos deverão ser adquiridos da empresa fornecedora oficial da EXPO Rio Preto 
2019, devendo o interessado na comercialização fazer contato direto com a fornecedora ou 
adquirindo a marca autorizada em revenda de sua preferência. 
4.4.2 Caso a EXPO Rio Preto não feche patrocínio com fornecedor de bebidas oficial, fica 
liberada a comercialização de bebidas das marcas de preferência. 
4.4.3 Não é permitida a comercialização de produtos em garrafas de vidro. 
 
4.5 Ficam tabelados os preços dos seguintes produtos para venda ao consumidor final: 
I – Refrigerante – R$ 4,00 
II – Suco – R$ 4,00 
III – Água – R$ 3,00 
IV – Cerveja – R$ 5,00 
 
 
4.6 Na existência de marca de bebidas oficial, sempre que houver denúncia, será feita 
fiscalização e autuação relacionadas a comercialização de outras marcas de refrigerante, suco, 
água, gelo, cerveja e chopp dentro do Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, durante 
a EXPO Rio Preto 2019, sendo o fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento o 
responsável pela averiguação e eventual notificação de infração e autuação. 

 

 

I - O fiscal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento terá livre acesso, a qualquer momento, 
para verificar as marcas dos produtos comercializados; 
II - Em caso de constatada a irregularidade o responsável receberá multa no valor de R$ 
1.000,00 (Mil reais) por infração.  
 
4.7 Além dos regramentos próprios para a comercialização de alimentos, o restaurante deverá 
cumprir, onde se aplicar, as demais regras dos EXPOSITORES para participação na EXPO Rio 
Preto 2019, conforme ANEXO VI – Manual do Expositor - da Resolução nº 01/2019/SMAA – 
disponível no site www.riopreto.sp.gov.br/agricultura/ - (Aba INFORMAÇÕES / EXPO 2019 / 
RESOLUÇÃO Nº 001/2019 / ANEXO VI - REGULAMENTO EXPOSITOR). 
QUINTA - DO FORO  
5.1 As partes elegem o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP para dirimir quaisquer 
questões oriundas deste Termo de Compromisso, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
E por estarem certas e ajustadas, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma. 
São José do Rio Preto/SP,  

___________________________________________ 
EMPRESA  

 
___________________________________________ 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
 
 
 

ANEXO V 
 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO – Área nº 52 – “Caboclão” 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

EDITAL Nº 42/2019 
 

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o 
presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, ficam a empresa abaixo listada, ciente de que foi lavrada a 
NOTIFICAÇÃO indicada, tendo em vista a constatação de irregularidades relativas as posturas municipais conforme 
a seguir descrito: 

Razão Social Notificação Irregularidade/Dispositivo legal Prazo de para 
regularização 

CLARO S.A. 
CNPJ: 40.432.544/0001-47 

8806N15651
01609436 

Falta de Alvará Ordinário / em local visível 
e de fácil acesso à fiscalização: Lei 
3.359/83, arts. 115, 116 e 118; Decr. 
4.049/85, art. 12; Lei 4.148/87, art. 7º; Lei 
10.029/2007, art. 10, inciso I e 13.. 

 
 
30 Dias. 
  

O prazo para regularização inicia-se no 5º dia a partir da publicação deste. 
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
também contados a partir da publicação deste. 
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de 
Posturas – Fazenda. 
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse não possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.   
    

São José do Rio Preto, 26 de Agosto de 2019. 
Pedro Oliva Filho 

Inspetor Fiscal de Posturas 
SEMFAZ/CAT/NF/IFP 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTO INDEFERIDO 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A 
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

MILTON RODRIGUES NETO 3612550 2019253997 INDEFERIDO 
ANTONIO SERGIO BALBINO 87770 2019272761 INDEFERIDO 
NEIDE PIROVANI MANFRIM 1314600 2019278425 INDEFERIDO 
ESTACIONAMENTOMILANESE OTEIRO LTDA 3583910 2019250667 INDEFERIDO 
MATHEUS VINICIUS MORINA 3570260 201951366 INDEFERIDO 

 São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2019. 
 

REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO 
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A 

EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

RAIZEN COMBUSTIVEL 215220 2019174581 INFORMAÇÃO 
São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2019. 

Celso Henrique Fazan Branco 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000094072 00606/19 ABIGAIL DOS SANTOS CARDOZO 21561097888 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000092549 01049/08 ADEMILTON BORGES DA COSTA JUNIOR ME Renovação de Licença de Funcionamento 

2018000018963 01865/14 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

2018000413119 01865/14 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000119570 01865/14 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica 

2019000156743 00875/19 AMANA MARIELLA DINIZ SILVEIRA 32140573838 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000082594 00683/00 AMERICA LANCHES RIO PRETO LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000158742 00888/19 ANA CLAUDIA RODRIGUES MARTINS BROCANELLI 42156224846 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000159253 00890/19 ANDERSON AUGUSTO DE SOUZA 10735940843 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000159972 00891/19 ANTONIA VALDETE DE CARVALHO 07053740846 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2019000208784 00695/09 ARIA ASSOCIACAO DE REVENDEDORES DE INSUMOS 
AGROPECUARIOS DA REGIAO DE SAO JOSE DO RIO PRETO SP 

Cancelamento de Licença de Funcionamento / 
Desativação do CEVS 

2018000410155 01901/07 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica 

2018000410174 01901/07 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

2019000180832 01901/07 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000082429 00549/19 AUTO POSTO ESCALA II LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000152444 00860/19 BAR ATO SJRP BAR E RESTAURANTE LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000086691 01342/98 BAR DO PAULO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000076024 01714/13 BATATA DIPZ LTDA EPP Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000157187 00879/19 BIANCA NEGRI DE SÁ 30903775867 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000152299 00858/19 BOTICA VERDE PRODUTOS NATURAIS EIRELI Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000150257 00850/19 C R DE FARIA MONTEZINO Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000150271 00851/19 C R DE FARIA MONTEZINO Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000041444 01062/17 CARLA CAROLINA MARTINELLI Alteração de Dados Cadastrais - Razão Social 
2019000041446 01062/17 CARLA CAROLINA MARTINELLI Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000094111 00985/09 CESMAR COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000084448 00563/19 CHAVES & NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

 

 

2019000095931 00428/98 CHOPERIA E RESTAURANTE H2 RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000157180 00878/19 CLARA & GINA EVENTOS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2019000076577 00445/09 CONDOMINIO EDIFICIO BRISTOL PLACE Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

2019000076588 00445/09 CONDOMINIO EDIFICIO BRISTOL PLACE Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000076693 00525/09 CONDOMINIO EDIFICIO CARMEM SILVIA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000079990 00146/04 CONDOMINIO EDIFICIO MONTE SERRAT Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000080989 00231/04 CONDOMINIO EDIFICIO PORTINARI Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000076741 00407/04 CONDOMINIO EDIFICIO ROBERTO MALUF HOMSI Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000058677 00344/04 CONDOMINIO EDIFICIO THEREZINHA TARRAF Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000049760 00267/07 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA Cancelamento de Licença de Funcionamento / 
Desativação do CEVS 

2019000051474 01619/07 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica 

2019000051483 01619/07 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

2019000051490 01619/07 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000051495 01619/07 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000051522 01320/08 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica 

2019000051532 01320/08 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

2019000051538 01320/08 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000051549 01320/08 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000049745 00217/19 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000153309 00861/19 DAMARES VIEIRA PADILHA DE SIQUEIRA PONTES Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000243956 01538/19 E R DOS SANTOS OTICA ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000158290 00883/19 EDUIRIS ALBINO DA CUNHA JUNIOR 39726426871 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2019000275762 01732/19 ELECTRIC INK COMERCIO PRODUTOS TATUAGEM SÃO JOSE DO 
RIO PRETO LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2018000272430 01001/17 EMERSON CLAUDINO 18633949822 Renovação de Licença de Funcionamento 
2018000298265 01001/17 EMERSON CLAUDINO 18633949822 Alteração de Dados Cadastrais - Endereço 
2019000095060 01503/11 EMPORIO RIO PRETO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento 

 

 

2019000045353 01381/06 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S/A Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000058720 00247/19 FABIANA FELICIA MARIA LAURA 28802963827 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000077963 00536/19 FABIANO PEREZ DE CARLI 21834161819 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000083597 01447/07 FERNANDA ALMEIDA DE CARVALHO ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000021680 00106/19 FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000086299 00709/06 FREITAS E FREITAS BAR E MERCEARIA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000153349 00862/19 FRS SUPERMERCADO LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000009323 00026/19 GASTRO IMAGEM RIO PRETO LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000086312 00913/02 GENILDO BAR & MERCEARIA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2018000429573 02592/18 GERALDO NUNES DA SILVEIRA 59507543104 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2018000424834 02567/18 GILBERTO BORACINI ARTESANATO EIRELI Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000088737 00585/19 GUTIERREZ & CORSINI SORVETES EIRELI Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000156220 00872/19 GV HOLDING S/A Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000071586 01419/13 H B SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000080488 00545/19 HERICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000096406 00217/12 HOME BEEF SHOP COMERCIO DE CARNES LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000072195 00511/19 J C B XAVIER LANCHONETE Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000161610 00897/19 J H B CAMARGO RESTAURANTE Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000158208 00881/19 J P DOS SANTOS AÇOUGUE  Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000086232 02135/09 J R RODRIGUES DA SILVA SAO JOSE DO RIO PRETO ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000090427 00591/19 JAQUELINE PAULA CASTRO Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000158358 00884/19 JARDINI & CHELA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000085611 00137/09 K S V ROSA ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000091060 00321/08 KRIP CHOCOLATES FINOS LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000152055 00857/19 L MORSELLI IOGURTERIA EIRELI Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2018000363452 00209/03 LABORCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITO 
HISTOPATOLOGIA LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

2018000363467 00209/03 LABORCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITO 
HISTOPATOLOGIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 

2018000363433 00209/03 LABORCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITO 
HISTOPATOLOGIA LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica 

2019000090294 00164/01 LAURENTINO TAVEIRA VILELA ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000077764 00535/19 LUAN NATAN DA SILVA MERCEARIA ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2018000424005 02564/18 LUIS GUILHERME DA SILVA 46311118874 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000208793 00525/04 MAKRO ATACADISTA S/A Cancelamento de Licença de Funcionamento / 

 

 

Desativação do CEVS 
2019000161008 00894/19 MARCELA GOUVEIA DOS SANTOS 40915729873 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2018000309639 00484/98 MARCELO AGRELI & CIA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000091263 01372/10 MARCIO ALEXANDRE ASTOLFI ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000071641 00972/16 MARIA CAROLINE PEREIRA DA SILVA 01007324376 Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000083866 00559/19 MARLI ADRIANA FELIX DIAS 16610497885 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000158276 00882/19 MEIRELES & MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000071355 00501/19 MICHELE DA SILVA SE 32381284850 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000060087 00256/19 MINI MUNDO FIT PRESENTES EIRELI Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000157407 00880/19 MONTEZINO TRANSPORTES LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000160066 00892/19 MURILLO ALVES SOARES 40980267838 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000149833 00849/19 NAIARA BATISTA BEZERRA 39937723850 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000086176 00568/19 NANCY JEANE BUSKO BELIZOTI 09992969814 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000121866 00735/19 NUBIA PERPETUA DAVIS CALORE PEREIRA ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2018000213032 00835/16 OLIVEIRA E CAMBUI RESTAURANTE LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000089705 00589/19 ORIDES GOMES DA SILVA 07040996839 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000056750 00204/00 P M GUTIERRES RIO PRETO ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000092339 00598/19 PASTA VENETO COMÉRCIO DE MASSAS EIRELI Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000155875 00871/19 QUITANDINHA DO KLEYTON LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000151574 00856/19 RAFAEL DE ARAUJO NAVARRO ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000087245 00576/19 RAFAEL DE MORAIS CINTRA 44335269838 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2018000418963 02552/18 REINOR & SCARILLO RESTAURANTE LTDA ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000078213 00538/19 ROSANGELA CLAUDINO PEDROSO GENTIL 66574900891 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000161941 01001/19 ROSIMEIRE LARROQUE DA SILVA 00785736298 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2019000156767 00876/19 SEGURA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO 
TRABALHO S/S LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2019000075201 01092/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Cancelamento de Licença de Funcionamento / 
Desativação do CEVS 

2019000075220 01108/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Cancelamento de Licença de Funcionamento / 
Desativação do CEVS 

2019000085047 01127/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Renovação de Licença de Funcionamento 
2018000361528 02316/18 SEU PORTUGA FOOD TRUCK LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000053706 01764/06 SILCAR PNEUS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000152434 00859/19 TAKEDA & GUAREZIMI LANCHONETE LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000127374 00763/19 TELMA DOS SANTOS SOUZA PIZZINI 01858288843 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

 

 

2019000209316 00604/10 TELMA DOS SANTOS SOUZA PIZZINI 01858288843 Cancelamento de Licença de Funcionamento / 
Desativação do CEVS 

2019000159149 00889/19 VILLA BOAS & OLIVEIRA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 

2019000074867 01008/06 WAL MART BRASIL LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000074888 01008/06 WAL MART BRASIL LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Razão Social 
2019000074906 01008/06 WAL MART BRASIL LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2018000409939 00920/98 YUSUF HEPAL NETO EPP Renovação de Licença de Funcionamento 

2019000176543 00920/98 YUSUF HEPAL NETO EPP Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica 

2019000179853 00920/98 YUSUF HEPAL NETO EPP Alteração de Dados Cadastrais - Assunção de 
Responsabilidade Técnica 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 
2018000338284 02139/18 ANDRE LUIS BARRENHA 22041366893 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000076714 00487/10 CONDOMINIO EDIFICIO DI CAVALCANTI Renovação de Licença de Funcionamento 
2018000150106 00904/18 ELISANGE CHAVES 21287807801 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000032054 00409/04 EQUIPAMENTOS CARDIOVASCULARES RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento 
2018000278518 01401/17 F ZENATTI BAR ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2019000079920 01288/05 FABRICA DE LATICINIOS RIACHO DOCE LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento 
2018000427029 02580/18 FLAVIO AUGUSTO UETSUKI JACOMELLI 22945299879 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2019000095443 00618/19 FRUTARIA GAIVOTA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2018000297292 01810/18 GIOVANA CHABOLI ALEXANDRE ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2018000360522 02314/18 JULIANA NIKAIDO WAKAYAMA 40869011880 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2018000326368 02100/18 LIVRARIA E PAPELARIA B & D RIO PRETO LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2018000429884 00677/18 MAXIMO BURGER LANCHES LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço 
2018000413809 02537/18 O J B NICESIO Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial 
2018000362431 00604/10 TELMA DOS SANTOS SOUZA PIZZINI 01858288843 Alteração de Dados Cadastrais - Sucessão 
2019000071029 01280/12 WESTCAFE LANCHONETE E CAFÉ EIRELI ME Renovação de Licença de Funcionamento 

São José do Rio Preto, 28 de Agosto de 2019. 
 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO

(Art. 29, II, Lei 13.303/16)

CONTRATO Nº: 049/2019
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas 
LTDA.
OBJETO: Contratação do produto IOB Online Regulatório, e do 
mais que consta da proposta da CONTRATADA, que fi ca fazendo 
parte integrante deste CONTRATO como se nele estivesse escrito, 
para todos os efeitos legais, inclusive o serviço de consultoria tele-
fônica com franquia de 30 min/mês, para 05 usuários.
VALOR: R$ 4.668,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e oito 
reais)
VIGÊNCIA: 01 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020.
DATA DO CONTRATO: 17 de julho de 2019
São José do Rio Preto/SP, 27 de agosto de 2019. João Pereira 
Curado Junior – Diretor- Presidente.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de 
recapeamento asfáltico em diversas vias do município.
Data do Encerramento: 16/09/2019
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.monte-
aprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 27 de agosto de 2019.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal



B-8 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
28 de agosto de 2019

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SÃO JOSE DO RIO PRETO 1 URBANIZADORA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.140.069/0001-
49, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei 
n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Res. Mais Viver SJ do Rio Preto”, abaixo 
relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, 
estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da 
data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, 
tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na 
forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo 
de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das 
sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso 
a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 

RICARDO LUIS SILVA 549466733 471.549.548-17 15 14 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
18.672.820/0001-95, estabelecida à Rua Penita, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta 
a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Res. São Thomaz II”, abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos 
em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação 
deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da 
legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a 
crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
GERSON MANOEL DE SOUSA MORAES 533193503 041.073.553-14 33 19 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 
SETPAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE LINS LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº. 07.263.308/0001-79, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala D, Redentora, na cidade de São José do 
Rio Preto/SP, CEP: 15.015-820, conforme faculta a lei nº 6.766/79 e artigo 62, da Lei 13.097/2015, 
resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os Promissários Compradores dos lotes localizados no 
Empreendimento “SANTA BÁRBARA”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de 
Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local 
incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 
0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. 
Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que ninguém possa 
alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores 
de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 
 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS 471455489 379.227.608-92 05 05 

 
São José do Rio Preto/SP, 03 de julho de 2019. 

 
 

JAMIL PEDROZO NASSIF 
DIRETOR 

 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.015.798/0001-15, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETVALLEY”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de 
Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, 
para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço 
supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da 
obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
MARCELIA ROSSI DE SOUZA  111954125 086.501.628-35 13 03 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 




         
            
              

             
           


            
               
   


               

 




 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0017524-67.2019.8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AGROVALI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE LTDA., CNPJ 
57.363.780/0001-51 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Agromen Sementes 
Agrícolas Ltda, CNPJ 50.899.293/0004-01. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 32.420,90 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte reais e noventa 
centavos) atualizado até 06.07.2019, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São José do Rio Preto, aos 20 de agosto de 2019. K -28e29/08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMUNIDADE  

SO POR HOJE

A Diretoria da Comunidade Só Por Hoje, por seu presidente, convo-
ca os Associados quites com suas obrigações sociais, a participa-
rem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 03 de 
setembro de 2019, às 18:00 horas, na sua sede social localizada 
nesta cidade e Município de S.J. do Rio Preto, à Rua Brás Repiso 
Nabas, n 262, sala n 01, Vila Romana, que consistirá da pauta 
abaixo:

 1º Renúncia de um Membro do Conselho Fiscal;     
 2º Eleição e Posse do cargo de vacância do Conselho Fiscal:
 
Não havendo quórum no horário designado, fi cam convocados 
para a Assembléia, com qualquer número de   associados, após 30 
minutos do inicio da primeira convocação, conforme Art. 15° e seu 
parágrafo único.

São José do Rio Preto, 28 de Agosto de 2019

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

ASSOCIAÇÃO ANJO DA GUARDA 
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal: Lei nº 7413 de 30/03/1999 

CNPJ: 00.734.532/0001-52 

Rua Antônio Munia, 1086 – Jd. Nazareth  CEP 15054-160   
São José do Rio Preto/SP    

Fone (17) 3363-4589 e-mail: anjos1998guarda@gmail.com 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

 
 
 
   Ficam os Senhores Diretores, Pais contribuintes, Colaboradores 

Diversos,  da Associação Anjo da Guarda, convocados para se reunir em Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada dia 31 de Agosto de 2019 às 10hs, na sede da 
Entidade. 

 
   A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a maioria dos 

associados aptos a votar, em segunda convocação, após trinta minutos da primeira, 
com qualquer número de Sócios, não sendo inferior a um terço, para deliberar sobre a 
ordem do dia. 

 
 

1- Revisão do Estatuto 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 15 de Agosto de 2019 
 
 
 
 
____________________________________ 

 José Aparecido da Silva 
        Presidente 
                                              RG 8.664.954-1 – SSP/SP 
    CPF 227.753.668-72 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que apresentaram ao Ofi cial do Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Potirendaba, deste Estado os documentos 
exigidos no Código Civil Brasileiro para habilitação de casamento:

LUCIANO LOUREIRO e
ALINE ZEQUINI FORTE

LUCIANO LOUREIRO, profi ssão engenheiro mecânico, naciona-
lidade brasileira, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, 
nascido dia (11/05/1985) estado civil solteiro, residente na Rua 
João Veneziano, nº 507, Bairro Centro, Potirendaba, Estado de São 
Paulo, fi lho de NIVALDO LOUREIRO e de dona LEODIRCE SPOSI-
TO LOUREIRO.

ALINE ZEQUINI FORTE, profi ssão coordenadora de desenvolvi-
mento de produto, nacionalidade brasileira, natural de Potirendaba, 
Estado de São Paulo, nascida no dia (28/01/1989) estado civil sol-
teira, residente na Rua Waldemar Sanches, nº497, apto. 11, Bairro 
Cidade Nova, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, fi lha 
de JOSÉ ROBERTO FORTE e de dona EGLES MARISA ZEQUINI 
FORTE. 
Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
 São José do Rio Preto, 27 de Agosto de 2019.
 David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

CARLOS MATTOS PINHEIRO e FLÁVIA RENATA CHERUBINI 
POLACHINI. Ele, de nacionalidade brasileira, psicólogo, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de fevereiro de 
1972, fi lho de ANTONIO MOACYR PINHEIRO e de CELIA MATTOS 
PINHEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de junho de 1974, 
fi lha de GILBERTO COSTA POLACHINI e de ROSELÍ MARIA 
CHERUBINI POLACHINI. 

JULIO CESAR DE FREITAS e ROBERTA BARIA. Ele, de naciona-
lidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em Ubiratã, PR, no 
dia 27 de fevereiro de 1983, fi lho de JOSÉ DE FREITAS e de NER-
CI DE LIBERALI DE FREITAS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 22 de setembro de 1983, fi lha de ANTONIO ROBERTO BARIA e 
de JOANA MARIA PALETA BARIA. 

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado 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, 27 de Agosto de 2019.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. FELIPE GUBOLIN PADOAN e NATALIA DA SILVA CAN-
GINI, sendo ELE fi lho de JOSE ALOISIO PADOAN e de MARLEI 
DAS GRAÇAS GUBOLIN PADOAN e ELA fi lha de JOSE DONIZETI 
CANGINI e de RITA BATISTA DA SILVA CANGINI; brasileiros, re-
sidentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 27/08/2019.


