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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
EDITAL DE ELEIÇÃO DO CMDCA

 “Eleição de membros do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente para o segmento sociedade civil – 
Conselho de Profi ssional“
             
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de São José do Rio Preto SP, em reunião ordinária no dia 13 de 
agosto de 2019, de acordo com o parágrafo VIII, do artigo 7º da Lei 
4.956/92 e Lei 8401/01 e do seu Regimento Interno convoca, nos 
termo do presente Edital, todos os conselhos que integram o seg-
mento de SOCIEDADE CIVIL – CONSELHO DE PROFISSIONAL 
para participarem da eleição de  suplente deste segmento neste 
Conselho.
A eleição será realizada no dia 07 de outubro de 2019 às 8:30 ho-
ras em primeira chamada e as  8:45 horas em segunda chamada,  
realizada na Casa dos Conselhos, situada a Avenida Bady Bassitt, 
3697 – Centro , encerrando o processo eleitoral as 9 horas.
O candidato deverá apresentar até às 16 horas do dia 23 de 
setembro de 2019 na Casa dos Conselhos, os seguintes documen-
tos:
a) carta de indicação de representante candidato e eleitor, emitida 
pelo órgão, por quem tenha poderes para tanto;
b) cópia dos documentos pessoais dos indicados (CPF e RG);
c) certidão de antecedentes criminais.
A relação dos candidatos inscritos e os candidatos considerados 
elegíveis serão publicados em Edital pela comissão eleitoral no dia 
26 de setembro de 2.019. 
Os candidatos cujas inscrições tenham sido indeferidas poderão 
solicitar informações, por escrito, bem como suprirem o impedi-
mento para a inscrição, nos termos especifi cados pela comissão 
eleitoral provisória, mediante requerimento protocolado na Casa 
dos Conselhos até às 16 horas do dia 02 de outubro de 2019. 
As demais impugnações deverão ser apresentadas por escrito até 
às 16 horas do dia 2 de outubro de 2019 na Casa dos Conselhos, 
mediante protocolo.
A relação defi nitiva de candidatos elegíveis será publicada em 
Edital no dia 03 de outubro de 2.019. 
A função de membro do Conselho é considerada de interesse 
público relevante e não será remunerada.
São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2019.
  
Camila Pacífi co Sparvoli                     Antonio Marcos Bariani       
  Presidente CMDCA                             1ª Secretário - CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

 “Eleição de membros do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente para o segmento sociedade civil – 
entidades e movimento de defesa “
              
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de São José do Rio Preto SP, em reunião ordinária no dia 13 de 
agosto de 2019, de acordo com o parágrafo VIII, do artigo 7º da Lei 
4.956/92 e Lei 8401/01 e do seu Regimento Interno convoca, nos 
termo do presente Edital, todas as instituições que integram o seg-
mento de SOCIEDADE CIVIL – ENTIDADES E MOVIMENTO DE 
DEFESA para participarem da eleição de  titular e suplente deste 
segmento neste Conselho.

A eleição será realizada no dia 07 de Outubro de 2019 às 8:30 ho-
ras em primeira chamada e as  8:45 horas em segunda chamada,  
realizada na Casa dos Conselhos, situada a Avenida Bady Bassitt, 
3697 - Centro , encerrando o processo eleitoral as 9 horas.
.O candidato deverá apresentar até às 16 horas do dia 23 de Se-
tembro de 2019 na Casa dos Conselhos, os seguintes documentos:
a) comprovante de Inscrição no CMDCA
b) carta de indicação de representante candidato e eleitor, emitida 
pela Entidade ou associação representada, por quem tenha pode-
res para tanto;
c) comprovação do atendimento dos requisitos de representação, 
d) cópia dos documentos pessoais dos indicados (CPF e RG);
e) certidão de antecedentes criminais.
A relação dos candidatos inscritos e os candidatos considerados 
elegíveis serão publicados em Edital pela comissão eleitoral no dia 
26 de Setembro de 2.019. 
Os candidatos cujas inscrições tenham sido indeferidas poderão 
solicitar informações, por escrito, bem como suprirem o impedi-
mento para a inscrição, nos termos especifi cados pela comissão 
eleitoral provisória, mediante requerimento protocolado na Casa 
dos Conselhos até às 16 horas do dia 02 de Outubro de 2019. 
As demais impugnações deverão ser apresentadas por escrito até 
às 16 horas do dia 02 de Outubro de 2019 na Casa dos Conselhos, 
mediante protocolo.
A relação defi nitiva de candidatos elegíveis será publicada em Edi-
tal no dia 03 de Outubro de 2.019. 
A função de membro do Conselho é considerada de interesse públi-

co relevante e não será remunerada.
São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2019.
  Camila Pacífi co Sparvoli                                                            An-
tonio Marcos Bariani
  Presidente - CMDCA                                                                   1º 
Secretário CMDCA
      

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EDITAL DE ELEIÇÃO DO CMDCA

 “Eleição de membros do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente para o segmento Sociedade Civil – en-
tidades de atendimento                
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de São José do Rio Preto SP, em reunião ordinária no dia 13 de 
agosto de 2019, de acordo com o parágrafo VIII, do artigo 7º da Lei 
4.956/92 e Lei 8401/01 e do seu Regimento Interno convoca, nos 
termo do presente Edital, todas as instituições que integram o seg-
mento de SOCIEDADE CIVIL – ENTIDADES DE ATENDIMENTO 
para participarem da eleição de 01(um) suplente deste segmento 
neste Conselho.
A eleição será realizada no dia 07 de Outubro de 2019 às 8:30 ho-
ras em primeira chamada e as  8:45 horas em segunda chamada,  
realizada na Casa dos Conselhos, situada a Avenida Bady Bassitt, 
3697 - Centro , encerrando o processo eleitoral as 9 horas.
O candidato deverá apresentar até às 16 horas do dia 23 de Setem-
bro de 2019 na Casa dos Conselhos, os seguintes documentos:
a) comprovante de Inscrição no CMDCA
b) carta de indicação de representante candidato e eleitor, emitida 
pela Entidade ou associação representada, por quem tenha pode-
res para tanto;
c) comprovação do atendimento dos requisitos de representação, 
d) cópia dos documentos pessoais dos indicados (CPF e RG);
e) certidão de antecedentes criminais.
A relação dos candidatos inscritos e os candidatos considerados 
elegíveis serão publicados em Edital pela comissão eleitoral no dia 
26 de Setembro de 2.019. 
Os candidatos cujas inscrições tenham sido indeferidas poderão so-
licitar informações, por escrito, bem como suprirem o impedimento 
para a inscrição, nos termos especifi cados pela comissão eleitoral 
provisória, mediante requerimento protocolado na Casa dos Conse-
lhos até às 16 horas do dia 02 de Outubro de 2019. 
As demais impugnações deverão ser apresentadas por escrito até 
às 16 horas do dia 02 de Outubro de 2019 na Casa dos Conselhos, 
mediante protocolo.
A relação defi nitiva de candidatos elegíveis será publicada em Edi-
tal no dia 03 de Outubro de 2.019. 
A função de membro do Conselho é considerada de interesse públi-
co relevante e não será remunerada.
São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2019.

Camila Pacífi co Sparvoli                                                            Anto-
nio Marcos Bariani
        Presidente - CMDCA                                                                   
1º Secretário CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: LIMERCY NANTES CARIDA & CIA LTDA ME
EMPENHOS 18022/19 E 18374/19
CONTRATADA: ELETROCLARA COMÉRCIO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA ME
EMPENHOS 17992/19 E 17997/19
CONTRATADA: HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
EMPENHO 18028/19
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
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: GUSTAVO H M CHERUBINI ME
EMPENHO 9868/19
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento 
no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, II do 
contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 5,4% 
do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica con-
cedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar 
a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: MEDLU COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTA-
ÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
EMPENHOS 11368/19; 11420/19, 12066/19 E 13014/19
Tendo em vista a penalidade atribuída à empresa supramencio-
nada, publicada no DO de São Paulo dia 01/08/019, notifi camos 
o representante legal da empresa para que efetue o pagamento 

do boleto no valor de R$ 27.856,50 no prazo improrrogável de até 
07/10/19, em face da penalização decorrente do DESCUMPRIMEN-
TO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS do processo em epígrafe, 
fundamentada no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, combinado 
com a cláus. 6ª, item 6.2, inciso V do contrato, sob pena de inscri-
ção do débito em dívida ativa do município para futura execução 
judicial. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA EPP
CONTRATO PRE/0011/19
Diante de verifi cação que os pagamentos referentes ao mês de 
Julho/19 foram fi nalizados e depositados em 16/08/19, portanto 
com 09 dias de atraso; Considerando a legislação trabalhista em 
seu Art. 459, parágrafo 1º, quanto à exigência de efetivação dos 
pagamentos de salários mensais até o 5º dia útil de cada mês, bem 
como Cláus. 2ª, item 6, do contrato em epígrafe. Tendo em vista 
a fundamentação dos atrasos supracitados no Artigo 444 da CLT, 
destacamos o Parágrafo único deste artigo que estipula os critérios 
para a livre estipulação. Referindo-se aos Acordos Coletivos de 
Trabalho e as condições em que podem ser aplicáveis tais acordos, 
destaca-se o Artigo 611-B, Parágrafos IV e VII. Considerando os 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade 
e da moralidade administrativa. DECIDO: Com fundamento no Arti-
go 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, combinado com a cláus. 6ª, item 
6.2, inciso I do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, 
multa de 1,8% do valor total do contrato referente ao atraso de 09 
dias nos pagamentos mensais dos salários dos funcionários vincu-
lados ao objeto contratado, conforme boleto. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERV. E TERCEIRIZAÇÃO EM 
GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Diante informações prestadas, quanto 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 
NOTIFICADA a APRESENTAR COMPROVANTE DE QUITAÇÃO 
DO VALE ALIMENTAÇÃO E PRESTAR ESCLARECIMENTOS 
QUANTO AO ATRASO 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
EXTRATO
2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
PREGÃO ELETRONICO N.º 445/18
CONTRATO: PRE/0150/18
CONTRATADA: CARLOS ALEXANDRE TRIGILIO GOMES ME
Nos termos do artigo 65, §1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido em 
aproximadamente 4,61538% do valor inicial do  contrato supramen-
cionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2019
ATA Nº 0669/19
CONTRATADA: MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (banana, batata 
e outros) para abastecimento das Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino – Valores Unitários – Item 01 - R$2,74; Item 
02 – R$2,56 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2019
ATA Nº 0670/19
CONTRATADA: SDK COMÉRCIO DE CORRELATOS DA SAÚDE 
LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores 
Unitários – Item 12 - R$2,54; Item 33 – R$6,52 - SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 356/2019
ATA Nº 0671/19
CONTRATADA: C.G.F. DA SILVA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais (abraçadeira e colunas) para 
ser utilizado na Divisão de Sinalização Vertical – Valor Unitário 
– Item 04 - R$74,00 - SMTTS – Amaury Hernandes – Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 353/2019
ATA Nº 0672/19
CONTRATADA: VALDEIZE DE SOUZA ROSA FREIRE 
16979112856
OBJETO: Fornecimento de ferramentas e outros materiais para ma-
nutenção de diversos Setores da Secretaria Municipal de Serviços 
Gerais – Valor Unitário – Item 22 - R$17,40 - SMSG – Ulisses R. 
Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 399/2019
CONTRATO PRE/0303/19
CONTRATADA: JADE LEPERA PRESTES COMÉRCIO DE MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO ME
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos para o setor de 
manutenção predial em atendimentos às unidades, departamentos 
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e setores da Secretaria Municipal de Saúde – Item 15 – SMS - Pra-
zo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$660,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 399/2019
CONTRATO PRE/0304/19
CONTRATADA: ER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos para o setor de 
manutenção predial em atendimentos às unidades, departamentos 
e setores da Secretaria Municipal de Saúde – Item 4 – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$567,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 383/2019
CONTRATO PRE/0305/19
CONTRATADA: LIMERCY NANTES CARIDA & CIA LTDA -ME
OBJETO: Fornecimento de mobiliário para o Complexo de Doenças 
Crônicas Transmissíveis – Itens 1, 2 e 3 – SMS - Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$10.055,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 021/2019
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu objeto a favor 
do vencedor: Construtora Rio Obras Comércio de Materiais para 
Construção Ltda. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de Saúde
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 330/2019 (Processo nº 13.029/2019)
Empresa/Interessado: SERGIO ELIAS TAMINI - CNPJ nº 
20.860.546/0001-20
DESPACHO: Considerando os fatos narrados no processo acima 
referenciado indicando o descumprimento de cláusula editalicia 
por parte da empresa, sem justo motivo;  Considerando que foi 
garantido a empresa o direito ao contraditório e a ampla defesa, 
conforme registros constantes do processo e a empresa quedou-se 
inerte; Considerando os princípios da legalidade e da moralidade 
administrativa; Considerando o r. Parecer da Procuradoria Geral do 
Município; DECIDO, 1- Aplicar à empresa SERGIO ELIAS TAMINI a 
penalidade de Suspensão  do direito de licitar e contratar com esta 
Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do Art. 7 
da Lei Federal nº 10.520/02; Publique-se.  As formalidades legais. 
Wanderley Aparecido de Souza - Diretor de Compras e Contratos  
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
RETOMADA DA SESSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 189/2019 - 
PROCESSO 11.736/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de curativo. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica redesignada a data para a 
retomada da sessão do pregão em epígrafe para o dia 06/09/2019 
às 09:00hs, para continuidade dos trabalhos. Ficam todas as em-
presas intimadas a participarem. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
- Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 232/2019 - 
PROCESSO 12.168/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hospitala-
res. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data para a 
retomada da sessão do pregão em epígrafe para o dia 06/09/2019 
às 09:00hs. Ficam todas as empresas intimadas a participarem. 
Mariana C pedroso Fernandes  - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 394/2019 – Processo 
13.529/2019
Objeto: Aquisição de terminais portáteis de dados (celular) desti-
nados a Policia Militar. Secretaria Municipal de Trânsito, Transpor-
tes e Segurança. Sessão pública realizada on line com início dia 
19/08/2019, sendo declarada vencedora a empresa: 3D PROJE-
TOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP (item 1). 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. Amaury Hernandes - Secretário Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 432/2019 – Processo 
13.755/2019
Objeto: Aquisição de material de costura e ots. para atender a Rede 
de Proteção Social Básica. Secretaria Municipal de Assistência 
Social. Sessão pública realizada on line com início dia 26/08/2019, 
sendo declaradas vencedoras as empresas: AVENDAJOLI AR-
MARINHOS LTDA ME (itens 37, 38, 138, 139, 155, 164), C.L.P. 
ABDOUCH - ME (itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 45, 
46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 131, 
132, 133, 136, 140, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 159, 
160, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177) e MARCOS OTAVIO VIOTO ME (itens 16, 18, 19, 40, 42, 
44, 48, 55, 58, 59, 60, 63, 71, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 135, 137, 141, 144, 150).  Os itens 4, 17, 36, 41, 43, 
50, 62, 83, 101, 134, 142, 145, 154, 156, 157, 158, 165 e 166 foram 
declarados fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” 
– Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi - Secretaria 
Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 436/2019 – Processo 
13.756/2019
Objeto: Aquisição de tecidos diversos para a Rede de Proteção 
Social Básica. Secretaria Municipal de Assistência Social. Sessão 
pública realizada on line com início dia 28/08/2019, sendo declara-
das vencedoras as empresas: C.L.P. ABDOUCH - ME (itens 27 e 
28) e MARCOS OTAVIO VIOTO ME (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40). Não houve manifesta-
ção de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi - Secretaria 
Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 416/2019 – Processo 

13.649/2019
Objeto: Aquisição de veículo para uso da Guarda Civil Municipal. 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. Sessão 
pública realizada on line com início dia 20/08/2019, sendo declara-
da vencedora a empresa: LM VITTÓRIA IMPLEMENTAÇÕES E LO-
CAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI ME (item 1). Não houve manifes-
tação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretário Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 450/2019 – Processo 
13.807/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos alimentícios. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line 
com início dia 27/08/2019, sendo declarada vencedora a empresa: 
MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME (itens 1, 2, 3 e 4). Não hou-
ve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Celia Candida Faria - Pregoei-
ra.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis  Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 331/2019 – Processo 
13.031/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hospitala-
res. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on 
line com início dia 15/07/2019, sendo declaradas vencedoras as 
empresas: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A. (item 6), CIRURGICA 
KD LTDA (item 3), CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. (item 5), LIMERCY 
NANTES CARIDÁ & CIA LTDA. ME (item 2) e OPEN MEDICAL CO-
MERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (item 4). O item 
1 foi declarado fracassadoNão houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” 
– Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis  Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
TERMO DE REVOGAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 369/2019 - Processo 
13.420/2019
Objeto: Aquisição de desfi brilador com cardioversor e monitor para 
o Centro Médico de Especialidades. Secretaria Municipal de Saúde.
Revogo o processo para adequação nas especifi cações do descri-
tivo do objeto. – Aldenis  Albaneze Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
ESCLARECIMENTO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico 431/2019 Processo: 13.751/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de biscoito salgado e 
lanches para as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social.
Informamos que foram prestados esclarecimentos referente ao 
processo em epígrafe a todos os interessados, para que não se 
alegue prejuízo na elaboração da proposta fi ca redesignada a data 
de processamento da sessão do pregão da seguinte forma: O rece-
bimento das propostas dar-se-á até o dia 18/09/2019, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 428/2019 – Processo 
13.718/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de concreto usinado FCK 
25 MPA para manutenção de serviços de reforma e construção de 
praças, jardins, sarjetões e outros. Secretaria Municipal de Serviços 
Gerais. Sessão pública realizada on line com início dia 27/08/2019, 
sendo declarada vencedora a empresa: CONSTROESTE CONS-
TRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. (item 1). O item 2 foi fracas-
sado. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Lucia Helena 
Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Ulisses Ramalho de Almeida - Secretário 
Municipal de Serviços Gerais.
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.° 504/2019, 
processo 14.251/2019, objetivando a aquisição de veículos des-
tinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/09/2019, 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.

DECRETO Nº 18.403
DE 30 DE AGOSTO DE 2019.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acor-
do com o artigo 6º da Lei nº 13.064 de 13 de dezembro de 2018,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e 
seis mil reais), para reforço das dotações orçamentárias a seguir 
descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 485 R$ 50.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO E TURISMO
Ficha 447 R$ 6.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Promoção do Turis-
mo
14.001.23.122.0016.2001.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa física
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata 
o artigo 1º decorrem da anulação parcial das dotações orçamentá-
rias a seguir descritas, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do 
artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 054 R$ 50.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-

MICO E TURISMO
Ficha 258 R$ 1.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Promoção do Turis-
mo
14.001.23.122.0016.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO E TURISMO
Ficha 348 R$ 5.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Promoção do Turis-
mo
14.001.23.122.0016.2001.3390.14.01 – Diárias civil
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédi-
to Adicional Suplementar, no valor de R$ 12.877.000,00 (doze 
milhões, oitocentos e setenta e sete mil reais), para reforço das 
dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 244 R$ 1.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.302.0008.2014.3390.32.01 – Material, bem ou serviço 
para distribuição gratuita
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 117 R$ 14.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2010.3390.31.01 – Premiações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 459 R$ 400.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 278 R$ 2.425.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa física

V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 279 R$ 1.304.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 307 R$ 4.723.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 331 R$ 787.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.003.12.365.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 280 R$ 2.224.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata 
o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado no Balanço 
Patrimonial do exercício de 2018, nos termos do que dispõe o inciso 
I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2019, nos mesmos moldes e naquilo que for per-
tinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 30 de agosto de 2019, 167º 
Ano de Fundação e 125º ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – Se-
MAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
Pregão Eletrônico SeMAE nº 69/2019, Processo SICOM 3331/2019 
objetivando a Aquisição de transmissores de pressão, sondas 
hidrostáticas e sensores de temperatura para compor o sistema 
automático de controle do nível e pressão dos reservatórios.
Prazo de entrega: 30 dias. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 19.09.2019, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 21.08.2019 - Jaqueline Freitas Reis - Gerente de 
Operação e Manutenção - Água.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2019
PREGÃO ELETRÔNICO 58/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
75/2019
Contratada: FLUID FEEDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de manutenção com fornecimento de peças para reforma e 
troca de equipamentos do sistema de dosagem de cloro gasoso da 
ETE Rio Preto.
Valor: R$ 165.000,00 Prazo: 120 dias   Data da assinatura: 
04.09.2019.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
Pregão Eletrônico SeMAE nº 72/2019, Processo SICOM 3342/2019 
objetivando a aquisição de postes para entrada de energia elétrica 
padrão CPFL.
Prazo de entrega: 60 dias. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 18.09.2019, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 02.09.2019 - Jaqueline Freitas Reis - Gerente de 
Operação e Manutenção - Água.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 63/2019 – 
PROCESSO SICOM 3301/2019 
Objeto: Registro de preços para aquisição de reagentes para exe-
cução de análises físico-químicas e microbiológicas nos laborató-
rios da ETA/Palácio das Águas e ETE/Rio Preto.
Fica designado o dia 10.09.2019, às 14:30h, para a retomada da 
sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a continuidade dos 
trabalhos.
São José do Rio Preto, 04.09.2019 – Renato Eduardo Freitas – Pre-
goeiro - SeMAE. 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
05 de setembro de 2019

EXTRATO DE J U S T I F I C A T I V A
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos 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 369611 - Construtora Elevação Ltda
Valor: R$ 416.887,76
Motivo: Tendo em vista a liberação do recurso federal.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa local.
João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro
EXTRATO DE J U S T I F I C A T I V A
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos 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 698712 - Ponto Forte Construções e Empreendi-
mentos Ltda 
Valor: R$ 1.822.641,41
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços essen-
ciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa local.
João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro 
S. J. Rio Preto 04.09.2019 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolos n.º 2019000085403
Interessado (s): Dr. RICARDO RODRIGUES FONTES
                        (OAB/SP – 283.132)
Objeto: Solicitação de instauração de processo administrativo 
disciplinar.
Resultado: por ora, determino o arquivamento dos autos, com a 
ressalva de que, sobrevindo fatos novos ou provas sobre o alegado, 
possa ser reaberta a investigação.
Publique-se, por extrato.
São José do Rio Preto, 02 de setembro de 2019.

LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário M. de Administração

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 316/2019

Fica advertido CARLOS AUGUSTO CORREA 06485352821, loca-
lizada na rua Pedro Amaral, n° 2345, Boa Vista – CEP: 15025-043, 
São José do Rio Preto/SP, datada em 27/05/2019, em virtude do 
não cumprimento da notifi cação 16.380/2018, deixando de realizar 
adequações ambientais necessárias a prática das suas atividades 
econômicas. Apresentar comprovante de destinação fi nal de resídu-
os (retalho tecido). Multa: 2002,59 UFIRs, no prazo de 30 dias; caso 
ocorra o descumprimento da presente advertência, será aplicada 
a seguinte penalidades cabíveis: multa, indeferimento do I-Cad e 
posterior lacração do estabelecimento. Assinada pela Agente Fiscal 
de Posturas Jane Adriana Moretti, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de regis-
tro do objeto do AR JU 13226692 6 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 17054/2019

Fica notifi cado FEDERAL TINTAS EIRELI ME, localizada na aveni-
da Bady Bassitt, 2755, Centro, CEP: 15015-700, São José do Rio 
Preto/SP, datada em 15/07/2019, motivo da notifi cação: Armazenar 
e depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendi-
mento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, Artigo 2°, § 3º, 
inc XVI, art 3º e 4º, inc II da Lei Municipal nº 6499/96 e Resolução 
Conama nº 313/2002, prazo de 05 (cinco) dias, multa de 2002,59 
UFIRs. O não cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a 
notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação, as-
sinada pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Armani e Silva, uma 
vez que a missiva não nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 13226659 4 
BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “Entrega de Documento”, a 
pedido de ANDERSON JERONIMO BONELLI 28589155803, loca-
lizada na rua Santos Dumont, nº 1030, Vila Ercília - CEP: 15013-
100, São José do Rio Preto/SP, emitiu-se OFÍCIO Nº 0687/2019 
– SMAURB/IFP, em 19 de agosto de 2019, assinado pelo Inspetor 
Fiscal de Posturas Edson Francisco da Silva Junior e informou 
seu indeferimento, pois segundo informação fi scal, a notifi cação e 
advertência é ato administrativo de informação, sendo assim impos-
sível o cancelamento das mesmas. Informamos ainda, o indeferi-
mento da empresa, pois encontra-se com sua atividade encerrada. 
Publica-se o referido Ofício, uma vez que nos foi devolvido pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro 
do objeto AR JU 45787676 2 BR, acusando “não existe número 
indicado”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
P O R T A R I A   SME N°. 279/2019

        
      A SECRETÁ-
RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com base nas atribuições que a 
legislação lhe confere, em especial o disposto no artigo 100, inciso 
II, a e d, da Lei Orgânica do Município, expede a presente Portaria:
Artigo 1° - O artigo 4º da Portaria SME nº 201/2019, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“Artigo 4º - A Comissão será assim constituída:
I- Rafael Martins Pinto – Chefe de Departamento (NR)                                                                                                
II- Leila Gisele Lopes – Chefe de Departamento (NR)                                                                                      
III- Juliana Vargas Passarini - Supervisora de Ensino                                                                    
II-  IV- Vanessa Garcia Sanches - Supervisora de Ensino                                                                
III- V- Mirian Roberta Pedrini - Supervisora de Ensino
VI- Juliana Ruiz - Diretor de Escola – Titular
 Gina Russi Duarte Baldini – Diretor de Escola – Suplente 
(NR)                                                            
VII-  Laisa Carolina Facchini Suguitani - Coordenador Pedagógico 
(NR)”
       
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
alterando-se às disposições em contrário.
        
São José do Rio Preto, 03 de setembro de 2019.
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Panifi cadora União Rio Preto Ltda. ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa da Vigilância Sanitária (div. 033), 
vencimento em 27/03/2019.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “desconhecido (segundo 
Simone do Empório)”, na data de 29/08/2019.
São José do Rio Preto, 4 de setembro de 2019.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Patricia Fernanda Corrales -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa da Vigilância Sanitária (div. 033), 
vencimento em 09/04/2019.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “desconhecido (segundo 
Larissa)”, na data de 29/08/2019.
São José do Rio Preto, 4 de setembro de 2019.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO 
 

TERMO DE CHAMADA PÚBLICA SMAURB nº02/2019 
A Prefeitura do Município de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo, torna público o presente Edital e faz saber que receberá propostas para 
obtenção de parceiros para o evento “Mês da Árvore”, nos termos aqui estabelecidos: 
 
1. PREÂMBULO 
- As propostas de obtenção de parceiros serão para a realização do evento “Mês da Árvore”, que 
acontecerá de 14 a 29 de setembro de 2019. 
- As instituições da Sociedade Civil que queiram participar em parceria com a Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, poderão 
inscrever suas ações para fazer parte do calendário do evento. 
- O objetivo do evento é a sensibilização sobre a importância da preservação das árvores, 
incentivando a proteção do meio ambiente, por meio de ações, estimulando também a reflexão sobre 
a questão ambiental. 
- As árvores exercem importante papel para a melhoria da qualidade de vida, beneficiando a todos os 
cidadãos. Além de melhorar o visual a cidade, as árvores fornecem sombra; absorvem partículas 
poluentes, melhorando a qualidade do ar e reduzindo as ocorrências de alergias e problemas 
respiratórios; servem como barreira para ventos; abrigo à fauna; amortecem o som amenizando a 
poluição sonora; reduzem o impacto da água de chuva e seu escoamento superficial; amenizam o 
clima pois, absorvem os raios solares e refrescam o ambiente pela grande quantidade de água 
transpirada pelas folhas, reduzindo a sensação térmica e elevando a unidade do ar.  
 
- Data e Local do evento: 
- O “Mês da Árvore” será realizado pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. Acontecerá de 14 a 29 de setembro de 2019, 
em diversos locais da cidade.  
 
2. JUSTIFICATIVA 
Considerando a Lei Municipal nº 9.114, de 01 de dezembro de 2003, alterada pela Lei nº 9534/2005, 
que dispõe sobre a instituição do “Calendário Oficial do Município”, e a Lei nº 10.785, de 20 de 
outubro de 2010, que dispõe sobre a instituição do calendário de datas comemorativas associadas a 
temas ambientais no município de São José do Rio Preto; 
Considerando que São José do Rio Preto possui atualmente o percentual de 18,57% de projeção de 
copas de árvores no perímetro urbano e, conforme estipulado pelo Programa Município VerdeAzul – 
PMVA, a meta é elevar tal índice para 20% (o mínimo recomendado) a até 50% (índice considerado 
ideal) de cobertura vegetal proporcional pela área municipal. 
Considerando que São José do Rio Preto foi a segunda cidade do estado de São Paulo a se tornar 
signatária dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis da ONU; 
Considerando a necessidade de integração entre o poder público, empresas, organizações e 
sociedade em geral, para conseguirmos alcançar as metas de sustentabilidade até 2030; 
Considerando a visibilidade do evento e repercussão nas mídias, visando levar o maior número de 
informação possível, a diferentes públicos, com diferentes formatos; 
E, considerando que é de interesse do município a realização da chamada pública, visando a 
transparência e veracidade de todo ato em eventos públicos no Município. 
 
3. DO OBJETIVO 
O presente edital tem por objetivo disponibilizar para a iniciativa privada a possibilidade de 
participarem do “Mês da Árvore”, através da realização de atividades/ações, viabilizando a 
estruturação e execução das mesmas, fazendo parte da programação que acontecerá de 14/09 a 
29/09 de 2019, onde suas marcas poderão ser veiculadas. 
 
4. DA CONTRAPARTIDA 
4.1. A empresa parceira aprovada por meio deste edital terá como contrapartida, seu nome ou 
logomarca vinculada ao “Mês da Árvore”, podendo utilizar a sua participação no evento para 
divulgações, além da emissão de certificado de participação. 
4.2. A adesão à participação se dará através de carta de intenção, informando quais serão suas 
ações para a concretização da atividade e a estimativa financeira de gastos para desenvolver a ação. 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1. Poderão participar da presente Chamada Pública, pessoas jurídicas que comprovem CNPJ, com 
cadastro ativo, por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com 
base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
6. DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE INTENÇÕES 

 

 

6.1. As intenções deverão ser apresentadas do dia 05/09/2019 até às 12h do dia 09/09/2019, não 
prorrogáveis conforme artigo 7, a seguir. 
 
7. DAS INTENÇÕES 
7.1. A carta de intenção, conforme anexo I, juntamente com a documentação deve ser protocolada 
até às 12h do dia 09 de setembro de 2019, no seguinte endereço:  
 
 
 
 
 
 
7.2. Do que trata o item 7.1, poderá ser enviado para protocolizar, digitalizado em PDF, para o 
endereço de e-mail smaurb@riopreto.sp.gov.br, de maneira legível, dentro do prazo estabelecido. 
 
7.3. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo não se responsabilizará por inscrições 
não recebidas em razão de problemas particulares dos proponentes e/ou protocolo fora da data 
limite. 
8. DA ETAPA DE SELEÇÃO 
O processo de seleção dos Proponentes ocorrerá de acordo com as seguintes etapas:  
8.1. Comprovação de CNPJ ativo do Proponente 
a) Esta etapa é de caráter eliminatório e consiste na regularidade das pessoas jurídicas inscritas 
neste processo seletivo. 
8.2. Estando as empresas com CNPJ ativo, as mesmas serão selecionadas para participarem do 
“Mês da Árvore”. 
8.3. A relação final com o nome das empresas terá seu resultado publicado no Diário Oficial do 
Município no dia 10/09/2019 e terá divulgação no site www.riopreto.sp.gov.br.  
 
9. DO DESEMBOLSO 
9.1. Os recursos necessários para a realização das ações apresentadas pela instituição, deverão ser 
custeados as suas expensas. 
9.2. A subcontratação se necessário for para a execução da ação é de responsabilidade da empresa 
participante deste chamamento público. Em havendo desembolso financeiro, este deverá ser 
repassado diretamente para os fornecedores e prestadores que desenvolverão os serviços 
relacionados à produção do evento. 
9.3. O desembolso relacionado a força de trabalho, objeto deste termo, é de inteira responsabilidade 
do parceiro. 
 
10. DA NÃO EXCLUSIVIDADE 
O evento não possui exclusividade, pois mais de uma empresa poderá participar deste chamamento 
e ter a sua marca vinculada ao “Mês da Árvore”.  
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. O ato de inscrição implica na aceitação e concordância integral das normas especificadas neste 
Edital. 
12.2. Caso, por qualquer motivo, haja desistência da empresa parceira, após tornar público o 
resultado deste Edital, a mesma deverá informar por escrito a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Urbanismo o seu declínio e arcará com a multa de 20% do valor estimado da ação que havia 
proposto a executar. 
12.3. Todos os documentos e demais materiais enviados não serão devolvidos. 
12.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação, que deverá interpretar as 
regras previstas neste chamamento e basear suas decisões segundo as normas vigentes e os 
princípios que regem a Administração Pública. 
12.5. Esclarecimentos poderão ser solicitados através do email smaurb@riopreto.sp.gov.br  
12.6. Abaixo segue o cronograma previsto 
 

CRONOGRAMA PREVISTO 
ETAPAS DATAS 

Publicação do edital 05/09/2019 
Período de inscrições de 05/09/2019 às 12h00 do dia 09/09/2019 
Divulgação do resultado 10/09/2019 

12.7. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
São José do Rio Preto, 05 de setembro de 2019. 

Kátia Regina Penteado Casemiro 
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo 
Avenida Lino José Seixas, nº 861, Jd. Seixas  

Das 8h-às 17h. 

 

 

Anexo I 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA OBTENÇÃO DE PARCEIROS 
 

Carta de intenção 
 
Empresa:   
_________________________________________________________________________  
 
Representante legal: 
_________________________________________________________________  
 
Endereço:__________________________________________________________CEP:_________  
 
Bairro:____________________________________  Cidade: São José do Rio Preto  
 
Telefone 1:_______________ _Telefone 2:______________ __Celular:_______________________  
 
E-mail para contato:_____________________________________________________________  
 
CNPJ:__________________________________________________________________________  
 
 
Data: ______/_______/_______            
Assinatura:_________________________________________ 
 
Proposta: 
Qual a ação a ser desenvolvida ? Informar local data e horário. 
 
 
 
Qual será a contribuição para a realização do evento? (informar a estrutura disponibilizada e  estimar  
valor financeiro) 
 
 
 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO 

Itens Documento Descrição Checklist 
1 Formulário de 

Inscrição 
Formulário de inscrição preenchido  

2 CNPJ Cartão do CNPJ  
    3       Conferência e avaliação da proposta 
 
Data: ______/ _________/ _________        Horário: _______: _________ 
 
 
 
 
 
Não preencher este campo, utilizado para conferência da documentação 

 
 
Visto 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
RESOLUÇÃO SME N° 10/2019 

  
Dispõe sobre o processo de cadastramento de alunos, coleta de vagas, compatibilização demanda/vaga e 
matrícula para o atendimento à demanda escolar da  
Educação Infantil/Pré-Escola, Ensino Fundamental Regular e modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
no ano letivo de 2020, na Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto.  
  
A Secretária Municipal de Educação no uso das atribuições, conferidas pelo artigo 73 da Lei Orgânica do 
Município, e considerando:  

• O esforço empreendido pelo Governo do Estado de São Paulo e Municípios Paulistas no cumprimento dos 
artigos 208 e 211 da Constituição Federal – CF/1988, mediante mútua colaboração, para assegurar a 
universalização do ensino obrigatório;  

• Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Lei 
Federal n° 12.796, de 04 de abril de 2013;   

• A Resolução CNE/CEB nº 01, de 14 de janeiro de 2010, que define as diretrizes operacionais para 
implantação do Ensino Fundamental de 09 anos;  

• A Resolução CNE/CEB nº 02, de 20 de outubro de 2018, que define Diretrizes Operacionais 
complementares para a matrícula inicial de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, 
respectivamente, aos 4 (quatro) e 6 (seis) anos de idade;  

• O Decreto nº 40.290, de 31 de agosto de 1995, que institui o Cadastramento Geral de Alunos do Estado de 
São Paulo;  

• Lei Municipal nº 11.767 de 22 de junho de 2015 – que aprova o Plano Municipal de Educação;  
• O Decreto nº 14.594, de 18 de fevereiro de 2009, que define a organização do Ensino Fundamental de 09 

anos da Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto;  
• A Deliberação CME 02/2007, que fixa normas sobre a implantação do Ensino Fundamental de 09 anos no 

Sistema Municipal de Ensino de São José do Rio Preto;  
• A Deliberação CME 01/2009, que estabelece diretrizes para a oferta da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, Ensino Fundamental e Médio, nas instituições de educação do Sistema Municipal de 
Ensino de São José do Rio Preto;  

• A Deliberação CME 01/2019, de 05 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre Diretrizes complementares para 
a matrícula inicial de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos 4 
(quatro) e aos 6 (seis) anos de idade nas Instituições Escolares do Sistema Municipal de Ensino;  

• A Deliberação CME 01/2015, de 12 de março de 2015, que dispõe sobre Critérios para Matrícula na 
Educação Infantil em Tempo Integral na Rede Municipal de Ensino;  

• Resolução SE 40, de 24 de agosto de 2019, que estabelece critérios e procedimentos para a 
implementação do Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar/Ano 2020, com vistas ao pleno 
atendimento à Demanda do Ensino Fundamental, na rede pública de ensino do Estado de São Paulo;  

• O Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e a Secretaria Municipal de Educação;  

• A formação da Rede Pública de Ensino, composta pela integração das redes estadual e municipal, visando 
a acomodar integralmente a demanda do Ensino Fundamental;  

• A continuidade do processo de planejamento antecipado para o atendimento adequado da demanda 
escolar, na Rede Pública de Ensino;  
  
RESOLVE:  
  
Artigo 1º - As ações que visam à implementação do processo de atendimento à demanda escolar da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental Regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
para o ano letivo de 2020, deverão respeitar os seguintes procedimentos:  
I. garantir o atendimento dos alunos já matriculados, em continuidade de estudos;  
II. realizar a chamada escolar e a matrícula antecipada de crianças, adolescentes, jovens e adultos 
candidatos à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental na rede pública; e  
III. efetuar o cadastramento e o atendimento das situações de transferência.  
IV. garantir o atendimento exclusivamente aos alunos residentes no município de São José do Rio 
Preto/SP. 
Parágrafo Único – Todas as escolas estaduais e municipais constituem-se postos de inscrição e 
informação ao cidadão que procurar uma escola pública para participar do processo de matrícula. 

 

 

 
Artigo 2º - Todas as etapas do processo de matrícula antecipada para o Ensino Fundamental serão 
realizadas pela Rede Municipal de Ensino, por meio do Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria 
Municipal da Educação e no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo - SED.  

 
Artigo 3º - O processo de matrícula antecipada compreenderá as etapas de:  
I. Consulta: 
a) aos alunos da última etapa da Educação Infantil/Creche da rede pública municipal, candidatos à 
vaga na 1ª Etapa da Educação Infantil/Pré-Escola, observando os critérios estabelecidos pela Resolução 
CNE/CEB 02/2018 Artigo 2º e Deliberação CME nº01/2019; 
b) dos alunos da última etapa da Pré-Escola da rede pública municipal, candidatos à vaga no 1º ano do 
Ensino Fundamental Público, observando os critérios estabelecidos pela Resolução CNE/CEB 02/2018 
Artigo 2º e Deliberação CME nº01/2019; 
c) dos alunos oriundos do 5° ano do Ensino Fundamental público, candidatos à vaga no 6° ano;   
d) dos alunos oriundos do 9º ano do Ensino Fundamental público, candidatos à vaga no 1º ano do Ensino 
Médio público;  
II. Preenchimento ou atualização, completa, da ficha cadastral de todos os alunos que não 
frequentaram a escola pública em 2019, demandantes de vagas em qualquer ano da Educação Básica 
Pública na Rede Municipal, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, observadas, neste 
caso, as disposições do Artigo 22 desta Resolução;  
III. Definição: 
a) dos alunos da última etapa da creche da rede púbica, candidatos à vaga no 1º etapa da pré-escola 
cuja escola não oferecer a continuidade; 
b) dos alunos da última etapa da pré-escola da rede púbica, candidatos à vaga no 1º ano do Ensino 
Fundamental público 
c) dos alunos oriundos do 5º ano do Ensino Fundamental  público, candidatos à vaga no 6º ano do 
Ensino Fundamental público; 
d) dos alunos oriundos do 9º ano do Ensino Fundamental  público, candidatos à vaga no 1º ano do 
Ensino Médio público; 
IV. inscrição/cadastramento dos candidatos que não frequentaram escola pública paulista em 2019, 
demandantes de vagas em qualquer ano do Ensino Fundamental público, inclusive na modalidade EJA, 
observadas, nesse caso, as disposições do Artigo 22 desta Resolução;  
V. programação conjunta da oferta de vagas em escolas municipais e estaduais, para o ano letivo de 
2020;  
VI. compatibilização entre a demanda e as vagas disponíveis;  
VII. efetivação da matrícula dos alunos definidos e dos candidatos cadastrados;  
VIII. divulgação dos resultados;  
IX. cadastramento permanente de candidatos à Educação Infantil/Pré-Escola e ao Ensino Fundamental 
da rede pública, no decorrer do período estabelecido para a chamada escolar e durante todo o ano de 
2020;  
X. inscrição por transferência e inscrição por intenção de transferência  
  
Artigo 4º - Para efeito do que dispõe esta Resolução, entende-se por:  
I. Inscrição por Transferência – alteração de endereço residencial, quando essa mudança inviabilizar a 
permanência do aluno na mesma unidade escolar;  
II. Inscrição por Intenção de Transferência – interesse do próprio aluno, ou de seus pais/responsáveis, 
não sendo necessário haver mudança de endereço para se efetivar a inscrição na escola pretendida, 
sendo que, mesmo se efetivando a inscrição, o aluno deverá permanecer frequente na escola de origem, 
aguardando a comunicação, pela escola de destino, sobre a disponibilidade da vaga solicitada.  
  
Artigo 5° - Para o cadastramento de alunos/candidatos demandantes de vagas na Educação Infantil/Pré-
Escola e no Ensino Fundamental, pelo Programa de Matrícula Antecipada, serão realizadas as ações que 
caracterizam as seguintes fases:  
I. Fase de Definição, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo - SED, de alunos que já 
frequentam a rede pública municipal e pretendem continuar seus estudos, identificados na seguinte 
conformidade:  
a. alunos que frequentam a creche da rede pública municipal e que já têm ou vão completar 4 anos até 
a data de 31/03/2020, sendo candidatos ao ingresso na Pré-Escola pública;  
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b. alunos que frequentam a pré-escola da rede pública municipal e que já têm ou vão completar 6 anos 
até a data de 31/03/2020, sendo candidatos ao ingresso no Ensino Fundamental público;  
c. alunos oriundos do 5° ano da rede pública, candidatos ao ingresso no 6° ano do Ensino Fundamental 
público.  
d. alunos oriundos do 9° ano da rede pública, candidatos ao ingresso no 1° ano do Ensino Médio 
público.  
II. Fase de Inscrição, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo – SED, de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da escola pública e são candidatos à matrícula em 
escola estadual ou municipal, abrangendo:  
a. crianças que não frequentam a creche na rede pública, candidatas ao ingresso na Pré-Escola, em 
escola municipal, com idade a partir de 4 anos, completos ou a se completarem até 31/03/2020;  
b. crianças que não frequentam a pré-escola na rede pública, candidatas ao ingresso no Ensino 
Fundamental, em escola municipal, com idade a partir de 6 anos, completos ou a se completarem até 
31/03/2020;  
c. crianças, adolescentes, jovens e adultos, que se encontram fora da escola pública e são candidatos 
à matrícula em escola municipal, em todos os anos/séries do Ensino Fundamental, inclusive na 
modalidade EJA, nos segmentos correspondentes aos anos iniciais e aos anos finais do Ensino 
Fundamental, observado, neste caso, os critérios estabelecidos no Artigo 22 desta resolução.  
§1º – Para a efetivação das ações relacionadas nos incisos deste artigo, bem como para as demais ações 
relativas à implementação do processo de matrícula antecipada, deverá ser observado o Cronograma de 
Atendimento à Demanda de Educação Infantil e Ensino Fundamental, constantes dos Anexos que 
integram a presente Resolução. 
§2º - O candidato que perder os prazos de inscrição, relativos aos períodos estabelecidos no cronograma, 
poderá se inscrever, em caráter definitivo e a qualquer tempo, durante todo o ano letivo de 2020, 
observados os dispositivos legais. 

 
Artigo 6º - No ato do cadastramento, a escola deverá, obrigatoriamente, no Sistema de Cadastro de 
Alunos Municipal e do Estado de São Paulo - SED, proceder: 
I - ao preenchimento da ficha cadastral completa de candidatos sem RA (registro de aluno); 
II - às atualizações de endereço e geolocalização do aluno; 
III – à atualização de telefone para contato, dos alunos e demais candidatos que já possuem RA; 

 
Artigo 7º - A programação de vagas de todas as escolas municipais será feita exclusivamente por meio 
da digitação da coleta de classes no Sistema de Cadastro de Alunos Municipal e do Estado de São Paulo 
- SED, após planejamento conjunto do atendimento escolar para o ano letivo de 2020, assegurando-se a 
continuidade de estudos dos alunos já matriculados em 2019, com observância ao Cronograma de 
Atendimento a que se refere o parágrafo único do artigo 5º desta Resolução.  

 
Artigo 8º - A coleta de classes e de vagas do Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2020, será 
realizada pelas escolas, sob a supervisão da Secretaria Municipal da Educação, assegurando-se a 
continuidade de estudos dos alunos já matriculados em 2019 e a demanda cadastrada, considerando-se 
a geolocalização do endereço fornecido pelo responsável pelo aluno. 
 
Artigo 9º - A compatibilização entre a demanda e as vagas existentes será realizada no município, 
observados os critérios definidos, em conjunto, pelo Estado e pelo Município, com responsabilidade 
compartilhada, inclusive o critério de proximidade, avaliado com base no endereço residencial dos 
candidatos, dentro da área de abrangência da unidade escolar.  

 
Artigo 10 - A efetivação da matrícula de alunos e candidatos na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, inclusive na modalidade EJA, será realizada pelas escolas, após a compatibilização 
demanda/vagas, mediante a digitação da matrícula, no Sistema de Cadastro de Alunos, e a formação das 
classes, observado o Cronograma de Atendimento.  
Parágrafo Único - É obrigatória a efetivação de todas as matrículas da demanda compatibilizada em 
todas as etapas do processo de matrícula antecipada para o ano de 2020.  

 
Artigo 11 - Em qualquer momento do ano, é vedada a exclusão de matrícula de alunos que não 
comparecerem às aulas ou abandonarem a escola, sendo obrigatório o lançamento desses registros nas 

 

 

opções específicas, disponibilizadas nos Sistema de Cadastro de Alunos Municipal e do Estado de São 
Paulo - SED, observando-se que: 
§ 1º - Na hipótese de haver aluno que não tenha comparecido às aulas no período de 15 (quinze) dias 
consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo imediatamente subsequente ao registro de sua 
matrícula, sem apresentar justificativa para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de “Não 
Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a liberar a sua vaga;  
§ 2º - Na Educação de Jovens e Adultos, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, será de 10 (dez) 
dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo imediatamente subsequente ao registro de sua 
matrícula, sem apresentar justificativa para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de “Não 
Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a liberar a sua vaga;  
§ 3º - A opção para lançamento do “Não Comparecimento” (N.COM), no Sistema de Cadastro de Alunos, 
é disponibilizada à escola por 10 (dez) dias consecutivos, imediatamente subsequentes ao término do 
período a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo.  
 
Artigo 12 - Com relação às definições, inscrições ou mesmo matrículas, realizadas no processo de 
matrícula antecipada para o ano de 2020, serão disponibilizadas opções de cancelamento para os 
registros de indicação referentes a alunos/candidatos que tenham apresentado, no ano de 2019, 
posteriormente à sua definição/inscrição/matrícula antecipada, uma das seguintes situações:  
I. transferência;  
II. abandono ou lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM); III. 
retenção.  
§ 1º - Ao se registrar, no Sistema de Cadastro de Alunos, qualquer uma das situações a que se referem 
os incisos deste artigo, deverá ser cancelada a definição, a inscrição ou mesmo a matrícula do 
aluno/candidato para o ano de 2020.  
§ 2º - Para os casos a que se refere o inciso II deste artigo, havendo interesse em retornar à rede 
municipal de ensino, posterior ao cancelamento de sua definição/matrícula, será necessário que o 
aluno/candidato efetue inscrição em qualquer escola pública.  
§ 3º - Nas situações a que se refere o parágrafo anterior, a unidade escolar deverá observar as 
disposições do Decreto Municipal 16.321 de 12 de Junho de 2012 – que dispõe sobre a ampliação da 
notificação compulsória de violência doméstica, sexual e de outras violências no âmbito das Secretarias 
Municipais de Saúde, Assistência Social, dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, 
Raça e Etnia e Educação no Município de São José do Rio Preto-, com o devido acompanhamento do 
supervisor de ensino da unidade.   
 
Artigo 13 - Os alunos com matrícula ativa em 2020, que mudarem de residência, com alteração de 
endereço para bairro/distrito/município diverso, após a divulgação dos resultados da matrícula antecipada, 
mas antes do início do ano letivo, deverão comparecer à escola pública mais próxima da nova residência, 
para formalizar a solicitação de deslocamento da matrícula, comprovando a mudança de endereço.  
§ 1° - Os alunos que, por interesse de seus responsáveis, tiverem a intenção de mudar de escola, antes 
do início do ano letivo, deverão comparecer à escola pretendida para registrar esta intenção;  
§ 2° - Nas situações referidas neste artigo, a escola de destino deverá obrigatoriamente:  
I. registrar no Sistema de Cadastro de Alunos Municipal a solicitação de transferência da matrícula, com 
ou sem alteração de endereço;  
II. proceder à atualização do endereço residencial completo, anexando comprovante de residência, da 
geolocalização, incluindo telefone para contato;  
III. proceder à entrega do comprovante da solicitação de transferência ao aluno ou a seus 
pais/responsáveis;  
 
Artigo 14 - Os alunos com matrícula ativa em 2020, que tenham mudado de residência para 
bairro/distrito/município diverso, após o início do ano letivo, deverão comparecer a qualquer escola 
pública mais próxima da nova residência, para formalizar a solicitação de transferência da matrícula.  
§ 1º - Na situação a que se refere o caput deste artigo, a escola deverá, obrigatoriamente:  
I. registrar no Sistema de Cadastro de Alunos Municipal a solicitação de transferência da matrícula;  
II. proceder à atualização do endereço residencial completo, anexando comprovante de residência, da 
geolocalização e do telefone para contato;  
III. proceder à entrega do comprovante da solicitação de transferência ao aluno ou a seus 
pais/responsáveis.  

 

 

§ 2º - A escola de origem somente deverá emitir a transferência do aluno mediante apresentação de 
declaração de vaga da escola destino, ou em caso de efetiva mudança para outro estado/país/instituição 
particular de ensino.  
 
Artigo 15 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo de 2020, que após o início do ano letivo tiverem 
intenção de se transferir de escola, por interesse de seus pais/responsáveis, deverão procurar a escola 
pretendida, para formalizar pedido e ter registrada, no Sistema de Cadastro de Alunos, sua intenção de 
transferência, podendo ser atendido de imediato, no caso de haver vaga disponível.  
Parágrafo Único - Para a situação a que se refere o caput deste artigo, a disponibilidade de vaga 
somente deverá ser considerada após o atendimento de todos os alunos, em todas as etapas do 
processo de matrícula, inclusive daqueles inscritos, com alteração de endereço, e por transferência.  

 
Artigo 16 – O aluno com matrícula ativa em 2020, que possuir inscrição por transferência ou intenção de 
transferência, e receber “Não Comparecimento” (N.COM), abandono ou baixa de transferência, poderá ter 
sua inscrição cancelada, devendo, em caso de manifestar interesse e, retornar à rede pública de ensino, 
efetuar nova inscrição em qualquer Unidade Escolar da rede.  

 
Artigo 17 - Em todas as etapas do processo de matrícula e especialmente nas inscrições por 
transferência com alteração de endereço, para possibilitar melhor alocação da matrícula do aluno, é 
obrigatória a apresentação do comprovante de endereço, sendo obrigatório que a escola proceda ao 
cadastramento no Sistema de Cadastro de Alunos Municipal e à atualização do endereço residencial, 
seguida de sua geolocalização, na forma prevista nesta resolução.  

 
Artigo 18 - Para viabilizar o Programa de Matrícula Antecipada do Ensino Fundamental, os trabalhos das 
equipes responsáveis pela demanda escolar das redes estadual e municipal devem ser direcionados para 
as seguintes atividades:  

I - caracterização das respectivas redes físicas, identificando o número de salas de aula por escola, 
área de abrangência/setor e distrito;  

II - caracterização das escolas localizadas em áreas de congestionamento, número de turnos e 
horários de funcionamento e número de turmas e de alunos por classe, visando à adoção de providências 
conjuntas, para o efetivo atendimento à demanda no Ensino Fundamental;  

III - levantamento de obras em execução e planejamento conjunto das necessidades de expansão da 
rede física, nas duas instâncias, para atendimento à demanda;  

IV - identificação das escolas com acessibilidade;  
V - divulgação ampla e diversificada de todo o processo de atendimento conjunto à demanda, pelas 

duas redes, envolvendo seus órgãos centrais, regionais e todas as escolas públicas;  
VI - divulgação do resultado da matrícula - 2020, na seguinte conformidade: 

a) pela escola de origem, aos candidatos elencados na Fase de Definição;  
b) pela escola de destino da matrícula, para os candidatos da Fase de Inscrição;  

§1º - Após a conclusão das fases do Programa de Matrícula Antecipada e durante o ano letivo de 2020, a 
Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria Municipal de Educação deverão dar continuidade ao 
processo de matrícula conjunta, cadastrando em Sistema de Cadastro de Alunos Municipal, os candidatos 
que surgirem e procedendo à compatibilização.  
§2º - No cadastramento de candidatos à vaga na rede pública não deverão ser incluídos aqueles 
caracterizados como em situação de solicitação de transferência de escola, sendo proibida a exclusão de 
aluno já matriculado.  
§3º - Para a situação a que se refere o parágrafo anterior, deve ser utilizada, exclusivamente, a opção 
específica disponível em Sistema de Cadastro de Alunos Municipal.  

 
Artigo 19 - Na inscrição a ser realizada em unidades escolares de Educação Infantil para matrícula na 
primeira etapa da Pré-Escola, para o ano de 2020, será feita, considerando o setor de residência, a 
indicação de preferência por período parcial ou tempo integral.  

 
Artigo 20 - Na efetivação da matrícula do aluno na Pré-escola, será feito atendimento parcial ou integral, 
de acordo com a organização e a disponibilidade da Unidade Escolar, ficando determinada a carga 
horária diária a ser cumprida integralmente pelo aluno.  

 

 

Parágrafo Único - Para o atendimento do aluno em tempo integral na Pré-Escola serão 
observadas as disposições da Deliberação CME n° 01/2015 e a capacidade de atendimento da Unidade 
Escolar.  

 
Artigo 21 - A matrícula e o atendimento de alunos na Educação Infantil em Tempo Integral - na faixa 
etária de 4 meses a 3 anos - creche, será realizado conforme regulamentação específica.  

 
Artigo 22 - Para o cadastramento e matrícula de alunos na Educação de Jovens e Adultos, 
correspondente ao Ensino Fundamental, serão observados, para o atendimento os seguintes limites 
mínimos de idade:  
I. 15 anos completos – Termo I (1°, 2° e 3° anos); Termo II (4° e 5° anos) e Termo III (6° ano);  
II. 15 anos e 6 meses completos – Termo IV (7° ano);  
III. 16 anos completos – Termo V (8° ano);  
IV. 16 anos e 6 meses completos – Termo VI (9° ano).  
Parágrafo Único - Os limites mínimos de idade estabelecidos são exigidos para o início do ano ou 
semestre letivo, com comprovação no ato da matrícula.  

 
Artigo 23 - Na efetivação da matricula do aluno deverão ser preenchidos ou atualizados todos os dados 
da Ficha Cadastral. As alterações deverão ser repassadas ao Sistema de Cadastro de Alunos Municipal e 
Estadual - SED. 

 
Artigo 24 - Na efetivação/atualização da matrícula do aluno que venha a requerer o transporte escolar em 
2020, deverá ser registrado no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal da Educação o 
tipo de transporte requerido – Passe Escolar ou Frota Municipal.  

 
Artigo 25- Na efetivação da matrícula do aluno com deficiência para 2020 deverá constar o registro no 
Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal e Estadual - SED, da especificação do tipo de 
deficiência e o recurso necessário para participação do aluno em avaliações, caso exista.  

 
Artigo 26 - No programa de Matrícula Antecipada / Chamada Escolar para o ano de 2020, caberá: 
 I.  À Gerência de Planejamento e Demanda Escolar e à Supervisão de Ensino:  
a) orientar e conduzir o processo no âmbito da SME;  
b) esclarecer dúvidas e apoiar as Unidades Escolares em todas as fases do processo;  
c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da totalidade dos alunos nas escolas municipais;  
d) proceder, em conjunto com a Diretoria Regional de Ensino, à análise, a compatibilização e à 
indicação de vagas, assegurando-se a matrícula da totalidade dos alunos inscritos;  
e) digitar o quadro-resumo das escolas municipais e gerar os números de classes no Sistema de 
Cadastro dos Alunos do Estado de São Paulo;  
f) lançar os dados de cadastramento e matrícula de alunos no Sistema de Cadastro dos Alunos do Estado 
de São Paulo.  
II. À Direção da Unidade Escolar:  
a) orientar devidamente a comunidade escolar e os interessados que procurarem a escola;  
b) realizar reunião com os responsáveis pelos alunos para orientação e registro escrito com assinatura 
do responsável da coleta de opção para cadastramento e matrícula na 1ª (primeira) etapa da Pré-Escola, 
no 1° ano e no 6° ano do Ensino Fundamental; e 1° ano do Ensino Médio;   
c) divulgar os períodos para cadastramento e matrícula de alunos, bem como orientar os pais no 
encaminhamento de alunos, quando for o caso, para a efetivação de matrícula em outras Unidades 
Escolares;  
d) proceder a digitação da coleta de classes no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria  
Municipal de Educação, observando o cronograma de atendimento;  
e) proceder, em conjunto com a Gerência de Planejamento e Demanda Escolar, ao processo de 
compatibilização e matrícula dos alunos cadastrados;  
f) enviar a relação de alunos para as Unidades Escolares nas quais os alunos serão matriculados no ano 
letivo de 2020;  
g) proceder a matrícula dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, inclusive na 
modalidade EJA, conforme os períodos estabelecidos no Cronograma de Atendimento à Demanda 
Escolar/2020;  

 

 

h) divulgar o resultado da matrícula para os interessados, mediante a afixação de listas com a relação 
nominal dos alunos em local de visibilidade na Unidade Escolar;  
i) lançar os dados de cadastramento, indicação e matrícula de alunos no Sistema de Cadastro de Alunos 
da Secretaria Municipal de Educação;  
j) manter atualizado no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal de Educação, os dados 
referentes ao cadastramento, matrícula e movimentação de alunos, considerando que é através destes 
dados que será feita a consolidação dos dados relativos ao Censo Escolar pela Secretaria Municipal de 
Educação, bem como outros documentos oficiais;  
k) dar ciência ao responsável pelo aluno, no ato da matrícula, das Normas de Convivência da Unidade 
contidas no Regimento Escolar;  
l) informar ao responsável pelo aluno na efetivação da matrícula que o material escolar será distribuído 
pela unidade escolar no decorrer do ano letivo, não sendo permitida a entrega de listagem de material 
para ser adquirido pelo responsável.   
 
Artigo 27 - No decorrer do ano letivo a Gerência de Planejamento e Demanda Escolar fará o 
encaminhamento das solicitações de vagas às unidades escolares para efetivação da matrícula, em 
conformidade com o número de alunos das classes constantes no Sistema de Cadastro de Alunos da 
Secretaria Municipal de Educação. 

 
Artigo 28 - Em anexo a esta Resolução o Cronograma de Atendimento à Demanda Escolar/2020.  
 
Artigo 29 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário, em especial a Resolução SME nº 08/2018. 

São José do Rio Preto, 04 de setembro de 2019 
Sueli Petronilia Amancio Costa 
Secretária Municipal da Educação 

 
 

ANEXO Cronograma de Atendimento à Demanda Escolar / 2020 
I – Cronograma de Cadastramento/Compatibilização de Matrículas 

 Consulta /Atualização do cadastro dos alunos/Rematrícula 
Período Atividade 

09/09 a 23/09/2019 
Consulta sobre a confirmação de interesse em permanecer na rede pública 
de ensino aos alunos da pré-escola, alunos oriundos dos 5º e 9º anos da 
rede municipal, assim como dos alunos em continuidade de estudos. 

  
 Atualização do cadastro dos alunos 

Período Atividade 

09/09 a 23/09/2019 
Atualização dos cadastros dos alunos em continuidade de estudos e dos 
candidatos à vaga na rede pública, assim como de sua geolocalização, na 
SED. 

 
 Definição 

Período Atividade 

09/09 a 23/09/2019 Definição dos alunos oriundos da creche, da pré-escola, dos 5º e 9º anos da 
rede municipal e estadual - SED. 

 
 

 Coleta de Classes 
Períodos Atividades 

24/09 a 04/10/2019 Digitação do quadro-resumo e coleta de classes de todos os níveis de 
ensino, previstas para o ano letivo de 2020.  

21 a 31/10/2019 Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos os níveis de ensino.  
  

 Fase de Inscrição 
 

 

Período Atividade 

01/10 a 31/10/2019 

Fase de Inscrição: chamada escolar e cadastramento na SED, de crianças, 
jovens e adultos que se encontrem fora da escola pública, para matrícula, 
em qualquer ano do Ensino Fundamental, em escola estadual ou municipal, 
inclusive na modalidade EJA 

 
 Fase de Compatibilização e Matricula  

Período Atividade 

01/11 a 07/11/2019 Compatibilização e matricula pela SED, entre a demanda definida, inscrita e 
em continuidade de estudos e as vagas existentes. 

 
 Análise e Soluções de Pendências 

Período Atividade 

08/11 a 22/11/2019 Análise e soluções de pendências da compatibilização automática, pelas 
Diretorias de Ensino e Secretarias Municipais de Educação 

 
 Ajusto do Quadro Resumo 

Período Atividade 

25/11 a 27/11/2019 Ajuste do Quadro Resumo e matrícula da totalidade dos alunos inscritos. 

 
 Divulgação do Resultado da Matrícula 

Período Atividade 

A partir de 28/11/2019 
Divulgação do resultado da matrícula dos alunos cadastrados nas fases de 
Definição e Inscrição aos pais/responsáveis, informando a escola onde foi 
disponibilizada a vaga para 2020 

 
 Inscrição Fora do Prazo 

Períodos Atividades 

A partir de 10/12/2019 

Cadastramento dos candidatos a vagas no Ensino Fundamental da rede 
pública, inclusive na modalidade EJA, que não se inscreveram no prazo 
previsto para o processo, bem como daqueles que foram matriculados após 
a Fase de Definição 

A partir de 17/12/2019 Compatibilização automática periódica e matricula, pela SED, dos 
candidatos inscritos. 

 
 

– Organização das Classes: Número Mínimo de Alunos  
Para as formações das turmas as unidades escolares deverão observar o número de alunos 

como segue:   
Nível de Ensino Quantitativo de alunos 

I – Educação Infantil/Pré-Escola A partir de 20 alunos 

II – Ensino Fundamental 
1º e 2° anos – a partir de 25 alunos 
3º ao 5º ano – a partir de 30 alunos 

do 6º ao 9º ano – a partir de 30 alunos 
III – EJA  A partir de 40 alunos  

 
Na Unidade Escolar em que houver necessidade de organização de classe com número de alunos inferior 
ao estabelecido, deverá ser encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Educação para análise do 
Supervisor de Ensino e da Gerência de Planejamento e Demanda Escolar. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
ENCERRAMENTO DE CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL  

DE OFÍCIO 
CADASTRO MOBILIÁRIO ENCERRADO DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 

MUNICIPAL Nº 178/2003. O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE 
DÉBITOS REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 

1. ROSICLER APARECIDA DOS SANTOS 1347650 2019000279834 
São José do Rio Preto, 04 de setembro de 2019.  

  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 
Chefe – Departamento de Tributos Mobiliários 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTO INDEFERIDO 

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

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

ANTONIO GRANDIZOLI ME  825160 2019123117 INDEFERIDO 
MARIA LUISA FERNANDES CURTI ME  647840 2019120332 INDEFERIDO 
WILSON MALDONADO ESC 3620550 2019282676 INDEFERIDO 
ADRIANO ALVARENGA ALVES  1388420 2019286114 INDEFERIDO 

 São José do Rio Preto, 04 de setembro de 2019. 
 

REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO 
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A 

EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

PATRÍCIA DE ABREU PINHEIRO 1326150 2019250658 INFORMAÇÃO 
São José do Rio Preto, 04 de setembro de 2019. 

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

 

 

 

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

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2018 

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

Processo Administrativo: 23/2018. 
Modalidade: Dispensa por Limite nº 19 (Cotação nº 19/2018). 

Objeto: 

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos 
contínuos especializados em consultoria e assessoria técnica nas áreas 
contábil e administrativa, especificados no Anexo I (Termo de 
Referência). 

Fornecedor: GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA. 
Documento (CNPJ): 10.139.519/0001-09. 
Valor Global: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 
Vigência: 12 meses, de 10/09/2019 até 09/09/2020. 
Data de Assinatura: 05/09/2019. 

Editais de
PROCLAMAS

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

EDITAL Nº 44/2019 
 

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, fica a empresa abaixo listada, cientes 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 

BRAS IZILDO MANZATO 
IM: 3562120 142002 

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. 
 

 
 
10 Dias 
  

O prazo para regularização inicia-se a partir da publicação deste. 
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, 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, 04 de Setembro de 2019. 
Pedro Oliva Filho 

Inspetor Fiscal de Posturas 
SEMFAZ/CAT/NF/IFP 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
PROCESSO SICOM Nº 215/2019 
 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e informática para produção, gravação, edição 
e arquivamento da TV Câmara conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 23/09/2019, às 10h00m e abertura a partir das 
10h02m.  
 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição no PORTAL DE COMPRAS, 
endereço: https://compras.empro.com.br/. 
Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7788. 
E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. 
 
São José do Rio Preto, 04 de setembro de 2019. 
 
 
 

Juliana de Aguiar Tasca 
Presidente da Comissão de Licitação 
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Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

EDITAL

Editais de
PROCLAMAS

Secretaria Municipal de Saúde 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA SESSÃO PÚBLICA, PRESENCIAL Nº 130/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 105/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2019. O Município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados 
a alteração da data da sessão do Pregão Presencial nº 130/2019, objeto do Processo Licitatório nº 105/2019, Ata de 
Registro de Preços n. 030/2019. TIPO: Menor preço global por lote. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o 
Registro de Preços para futuras contratações de serviço de alinhamento, balanceamento cambagem, caster, montagem, 
rodizio de pneu e socorro de veículo para prefeitura municipal de Guapiaçu/SP, conforme especificações no termo de 
referência, anexo do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DA NOVA SESSÃO: 17 de setembro de 2019, 
às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. DATA DA PUBLICAÇÃO: 04/09/2019. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a 
realização do Pregão Presencial nº 106/2019, objeto do Processo Licitatório nº 131/2019. TIPO: Menor preço unitário. 
OBJETO: A presente licitação tem como objeto aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para o Departamento de 
Alimentação Escolar do município, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente 
Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 18 de setembro de 2019, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. 
EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 05/09/2019, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.
sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 
572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 04/09/2019. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EXTRATO DE RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO
Pregão nº 076/2019 (recarga de cilindros de oxigênio gas. medici-
nal com entrega em domicílio). O Município de Potirendaba torna 
pública a impugnação recebida ao edital. Solicitações: 1 - dilação 
prazo retirada cilindros óbito paciente; 2 - retirada exigência registro 
CREA habilitação. Decisão: 1 - deferido e alterado o edital; 2 - 
indeferido, mantida a exigência. O CREA se manifestou favorável 
à manutenção da exigência. Edital já disponível para obtenção, 
retifi cado, com data marcada. 
Potirendaba-SP, 04 de setembro de 2019. 
Flavio D. Alves, Prefeito.

 

Con selh o Mu n ic ipa l  de  Sa úde  
Rua:  Sa nto  And r é,  nº  5 04,  Jar di m E uro pa,  São  Jos é d o  R io  P re to/ SP  –  CEP  15 01 4 -49 0  

Fon e/P AB X:3 211 -41 20       -      cm sr iop r eto@c ms r io p re to .com. br  
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CONVOCAÇÃO 

 
                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, 

que será realizada no dia 10/09/2019, terça-feira, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, 
sito na Rua Santo André nº 504, Jardim Europa, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora 
marcada o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a 
mesma será realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 
 
INFORMES: 
 
I. Informes da Mesa Diretora do CMS – Antônio Fernando de Araújo; 
II. Informe da Comissão de Atenção Básica – Reginalda Batista de Andrade; 
III. Informe sobre Pesquisa do Idoso, em parceria com ILC, CMDI, Unilago e Prefeitura – Aldenis A. 

Borim; 
IV. Informe sobre Reuniões Intersetoriais nas 10 Regiões -  Aldenis A. Borim; 
V. Informe sobre Implantação de novas equipes de estratégia de saúde da família - Aldenis A. Borim. 

 
 
ORDEM DO DIA: 

 
I. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos trabalhadores  para compor a Comissão 

Permanente da Média e Alta Complexidade - Antônio Fernando de Araújo; 
II. Apreciação da prorrogação do Contrato PRE/0153/17 com a Associação Portuguesa de 

Beneficência  de São José do Rio Preto pelo período de 12 meses -  Aldenis A. Borim; 
III. Apreciação da prorrogação do Convênio 084/2015 com o Instituto dos Cegos Trabalhadores (IRCT) 

pelo período de 12 meses -  Aldenis A. Borim; 
IV. Apreciação da prorrogação do Convênio 006/2018 com a Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais São José do Rio Preto (APAE) pelo período de 12 meses -  Aldenis A. Borim; 
V. Apreciação da prorrogação do Convênio 005/2018 com a Associação Renascer pelo período de 12 

meses -  Aldenis A. Borim. 
 

 
 
 
 

São José do Rio Preto, 4 de setembro de 2019. 
 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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CONVOCAÇÃO 

 
                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, 

que será realizada no dia 10/09/2019, terça-feira, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, 
sito na Rua Santo André nº 504, Jardim Europa, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora 
marcada o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a 
mesma será realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 
 
INFORMES: 
 
I. Informes da Mesa Diretora do CMS – Antônio Fernando de Araújo; 
II. Informe da Comissão de Atenção Básica – Reginalda Batista de Andrade; 
III. Informe sobre Pesquisa do Idoso, em parceria com ILC, CMDI, Unilago e Prefeitura – Aldenis A. 

Borim; 
IV. Informe sobre Reuniões Intersetoriais nas 10 Regiões -  Aldenis A. Borim; 
V. Informe sobre Implantação de novas equipes de estratégia de saúde da família - Aldenis A. Borim. 

 
 
ORDEM DO DIA: 

 
I. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos trabalhadores  para compor a Comissão 

Permanente da Média e Alta Complexidade - Antônio Fernando de Araújo; 
II. Apreciação da prorrogação do Contrato PRE/0153/17 com a Associação Portuguesa de 

Beneficência  de São José do Rio Preto pelo período de 12 meses -  Aldenis A. Borim; 
III. Apreciação da prorrogação do Convênio 084/2015 com o Instituto dos Cegos Trabalhadores (IRCT) 

pelo período de 12 meses -  Aldenis A. Borim; 
IV. Apreciação da prorrogação do Convênio 006/2018 com a Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais São José do Rio Preto (APAE) pelo período de 12 meses -  Aldenis A. Borim; 
V. Apreciação da prorrogação do Convênio 005/2018 com a Associação Renascer pelo período de 12 

meses -  Aldenis A. Borim. 
 

 
 
 
 

São José do Rio Preto, 4 de setembro de 2019. 
 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José do Rio Preto
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991, 4º andar, Chácara Municipal - CEP 15090-140,
Fone: (17) 3234.2116, São José do Rio Preto-SP - E-mail:
riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO  – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo nº: 1022196-04.2019.8.26.0576
Classe: Assunto: Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Requerente: Departamento de Estradas de Rodagem - DER
Requerido: Agroseta Agropecuária Sebastião Tavares Ltda

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1022196-04.2019.8.26.0576.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Departamento de Estradas
de Rodagem - DER move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 de Desapropriação contra Agroseta Agropecuária Sebastião Tavares Ltda, objetivando
desapropriar o imóvel objeto da matrícula 7.636 – 2º CRI local, declarado de utilidade pública
conforme Decreto Estadual nº 50.893, datado de 11/11/2014. Para o levantamento dos depósitos
efetuados, no importe de R$ 525.000,00, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 02 de setembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991, 4º andar, Chácara Municipal - CEP 15090-140,
Fone: (17) 3222.2142, São José do Rio Preto-SP - E-mail:
riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO  – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo nº: 1022228-09.2019.8.26.0576
Classe: Assunto: Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Parte Ativa: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER
Parte Passiva : Agroseta Agropecuária Sebastião Tavares Ltda.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1022228-09.2019.8.26.0576.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Tatiana Pereira Viana Santos, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS E RODAGEM - DER move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade
Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Agroseta Agropecuária Sebastião Tavares
Ltda, objetivando a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor do
expropriante, as áreas para realização de obras e serviços de melhoria da Rodovia 'Assis
Chateaubriand' SP-425, e autorizando a invocação do caráter de urgência para fins de imissão
provisória na posse do bem de matrícula nº 41.788, ficha 01, livro nº 2 do 2º Cartório de Registro
de Imóveis de São José do Rio Preto, SP., a seguir descrito: "Área: Constituído pelo imóvel
localizado entre as estacas 6168+11,06 a 5151+8,40 lado esquerdo do projeto da pista principal
Rodovia Assis Chateaubriand SP-425, no sentido de Guapiaçu São José do Rio Preto, no
Município de São José do Rio Preto; suas linhas de divisa têm a seguinte descrição: Início no
ponto 1, com coordenadas N=699.786,639 e E=676.930,863, distante 7,20m do eixo do projeto da
pista na perpendicular da estaca 5168+11,06, deste ponto seguindo em linha reta com azimute de
176°22'15, pela cerca de divisa a uma distância de 15,78m, confrontando-se com a Agroseta
(matricula 7171), até o ponto 2, com coordenadas N=699.770,892 e E=676.931,862, deste ponto
defletindo à direita e seguindo em linha reta com azimute de 255°24'43, pelo limite da faixa de
domínio existente a uma distância de 178,38m, confrontando-se com a área remanescente, até o
ponto 3, com coordenadas N=699.725,963 e E=676.759,230, deste ponto seguindo em curva à
esquerda pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto com desenvolvimento de
41,01m e raio de 66,57m confrontando-se com a área remanescente, até o ponto 4, com
coordenadas N=699.704,430 e E= 676.725,087, seguindo em curva à direita pelo limite da faixa
de domínio pretendida pelo projeto com desenvolvimento de 50,17m e raio de 81,36m,
confrontando-se com a área remanescente, até o ponto 5, com coordenadas N=699.678,102 e
E=676.683,317, deste ponto em linha reta com azimute de 255°11'18", pelo limite da faixa de
domínio existente a uma distância de 64,19m, confrontando-se com a área remanescente, até o
ponto 6, com coordenadas N=699.661,692 e E=676.621,257, deste ponto seguindo em curva à
direita pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto com desenvolvimento de 13,74m e
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FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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Rua Abdo Muanis, 991, 4º andar, Chácara Municipal - CEP 15090-140,
Fone: (17) 3222.2142, São José do Rio Preto-SP - E-mail:
riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

raio de 82,50, confrontando-se com a área remanescente, até o ponto 7, com coordenadas N=
699.659,299 e E=676.607,747, deste ponto defletindo à direita e seguindo em linha reta com
azimute de 356°13'15", pela cerca de divisa a uma distância de 41,51m, confrontando-se com a
Agroseta (matricula 37.972), até o ponto 8, com coordenadas N=699.700,722 e E=676.605,011,
distante 24,66m do eixo do projeto da pista na perpendicular da estaca 5151+8,40m, deste ponto
defletindo à direita e seguindo em linha reta com azimute de 75º13'45, pelo limite da faixa de
domínio existente a uma distância de 337,00m, confrontando-se com a Rodovia SP-425, até o
ponto 1, ponto este que é referencial de partida da presente descrição, perfazendo uma área de
8.300,00m² (oito mil e trezentos metros quadrados)" - declarados de utilidade pública conforme
Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto,
aos 02 de setembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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 pretendentes:
1. ANDRE SILVA GOMES e PRISCILA PEREIRA VIALLI, sendo 
ELE fi lho de ANTENOR ROBERTO GOMES e de SONIA MARIA DA SILVA 
GOMES e ELA fi lha de VALDIR VIALLI e de IVANILDA PEREIRA VIALLI;
2. AMARILDO MONTEIRO DIAS e MARA REGINA FERNANDES, 
sendo ELE fi lho de TERCINO CARDOSO DIAS e de AMALIA DA CONCEI-
ÇAO MONTEIRO DIAS e ELA fi lha de PAULO FERNANDES LUCANIA e de 
MARIA CANDIDA MASTRICHI FERNANDES;
3. WELGUEM NETY DA COSTA e MARIA ELIZABETE ALVES 
SOBRINHO, sendo ELE fi lho de JOAQUIM DOMINGUES DA COSTA e de 
JULIA DE JESUS NERY COSTA e ELA fi lha de CLAUDINO ALVES SOBRI-
NHO e de ANA MARIA ALVES;
4. LEONARDO WILLYAN RODRIGUES e BEATRIZ DE OLIVEI-
RA BRAZ, sendo ELE fi lho de FERDINANDO APARECIDO RODRIGUES 
e de ANDREIA CRISTINA PASSOS RODRIGUES e ELA fi lha de JOSE 
CREONILDO BRAZ e de MARIA JURANI DE OLIVEIRA BRAZ; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 04/09/2019.

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:
LUIS ALVES DE MESQUITA NETO e ANTONIA ALEXIA BEZER-
RA DE SOUSA. Ele, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, 
solteiro, nascido em Santa Quitéria, CE, no dia 10 de maio de 1987, 
fi lho de PEDRO VALCÍ DE MENDONÇA e de MARIA DO SOCOR-
RO COSTA MENDONÇA. Ela, de nacionalidade brasileira, vende-
dora, divorciada, nascida em Tauá, CE, no dia 07 de dezembro de 
1988, fi lha de  e de MARIA CLEIDE BEZERRA DE SOUSA. 
WILLIAN MORAES DA LUZ e DIVANIRA GONÇALVES VILHENA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em 
Ourinhos, SP, no dia 18 de janeiro de 1990, fi lho de EDEVALDO 
APARECIDO DA LUZ e de MAILZA DE MORAES. Ela, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar de limpeza, solteira, nascida em Ourinhos, 
SP, no dia 29 de setembro de 1995, fi lha de PAULO CUSTÓDIO 
VILHENA e de BENEDITA GONÇALVES VILHENA. 
FERNANDO DE FIGUEIREDO BRAGA COLARES e LOISE AU-
GUSTA VINCENZI SPURI. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido em MONTES CLAROS, MG, no dia 11 de agosto 
de 1986, fi lho de FERNANDO ANTONIO COLARES e de MARIA 
ERNESTINA DE FIGUEIREDO BRAGA COLARES. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, médica, solteira, nascida em Reginópolis, SP, 
no dia 01 de agosto de 1988, fi lha de JOSÉ ROBERTO SPURI e de 
ANA AUGUSTA CANINI VINCENZI SPURI. 
DIEGO DE JESUS MORINA e RAFAELA DO NASCIMENTO 
PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, montador de móveis, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de 
setembro de 1989, fi lho de JOSÉ MARIO DE JESUS MORINA e 
de SILVANA GOMES DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar comercial, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 08 de novembro de 1996, fi lha de EDUARDO PEREIRA e de 
LUCIANA DO NASCIMENTO PEREIRA. 
LUÍS GENÉSIO CLOCH e ROSIELE APARECIDA DE JESUS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, jardineiro, divorciado, nascido em 
LIMEIRA, SP, no dia 07 de outubro de 1983, fi lho de GENÉSIO 
CLOCH e de TEREZINHA DO CARMO CUSTODIO CLOCH. Ela, 
de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 07 de janeiro de 1986, fi lha de ANTONIO 
APARECIDO DE JESUS e de ANTONIA APARECIDA SILVA DE 
JESUS. 
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, 04 de Setembro de 2019.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


