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Corrida eleitoral leva 11 vereadores 
rio-pretenses a trocarem de partido

JANELA PARTIDÁRIA
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Casa Cirineu 
vai atender mais 
80 moradores 

de rua

O governo municipal vai 
repassar R$ 900 mil à institui-
ção para ampliar atendimento 
durante a pandemia. A parceria 
foi anunciada, ontem, pelo frei 
Francisco Belotti, ao lado do 
prefeito de Rio Preto, Edinho 
Araújo. 
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Pauléra defende 
'Sistema S' e é 
contra cortes 
de repasses

A MP 932, do presidente 
Jair Bolsonaro, corta em 50% 
as contribuições recolhidas das 
empresas de todo o país. Es-
ses recursos financiam todo o 
Sistema S (Sesi, Sesc, Senai e 
Senac) que atuam em diversos 
segmentos. 
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Rio Preto chega 
a 24 casos de 
coronavírus e 

Saúde investiga 
mais 174
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Vírus faz terceira 
vítima em 

Mirassol e 19 
testes aguardam 

resultados 
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GCM prende 
homem que 

roubou carro de 
app após grávida 

passar mal
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Baep apreende 
maconha e 

manda dois para 
a cadeia por 

tráfico no Centro
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Marcondes cobra 
convocação de 
aprovados para 

combater Covid-19
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Distribuidoras estão com estoques cheios e movimento nos postos rio-pretenses caiu drasticamente com quarentena  Pág. A4

Demanda cai 75% e etanol e gasolina 
ficam mais baratos nas bombas em RP

EFEITO PANDEMIA

Anúncio da interdição dos espaços públicos aconteceu nesta sexta-feira

Sérgio SAMPAIOParques infantis 
e academias 
ao ar livre são 
interditadas

A decisão se deu para com-
bater a proliferação do coro-
navírus. Para serem usados, 
aparelhos teriam que ser higie-
nizados completamente entre 
um usuário e outro, o que é 
inviável por serem muitos e 
espalhados na cidade toda. 
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Supermercados 
dobram vendas 
on-line durante 

quarentena
A informação é da Apas (Asso-

ciação Paulista de Supermerca-
dos). Balanço revela que as vendas 
on-line cresceram em 107% na 
última semana do mês de março. 
Pesquisa da Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico (ABComm) 
projeta aumento de 200% para os 
próximos dois meses. 
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Reprodução

Cláudio LAHOS
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Responsável pelas defe-
sas naturais do nosso orga-
nismo, o sistema imunológico 
parece ser o mais eficiente 
tratamento e o único ao al-
cance, dia a dia, das pessoas, 
para manter o corona vírus 
bem longe de sua atuação.

Como ainda não existem 
medicamentos ou vacinas 
para proteção desse novo 
vírus, combatê-lo depende 
inicialmente da capacidade 
de resposta de cada indivíduo 
à covid-19.

Os pilares para uma boa 
imunidade e defesa resisten-
te em nosso organismo são 
quatro: 

1. Dormir 8h por noite 
2. Reduzir o estresse 
3. Praticar exercícios fí-

sicos 
4. Alimentação balance-

ada

A importância do sono 
para proteção e equilíbrio do 
sistema imunológico. 

A ciência da saúde afirma 
que o escuro da noite reduz 
a pressão arterial, os níveis 

Coronavírus, enfraqueça sua força, através de uma 
noite bem dormida, aumentando a imunidade 

Divulgação
de glicose e a temperatura do 
corpo. A iluminação artificial à 
noite também eleva os níveis 
de cortisol, o que perturba o 
sono e causa diversos proble-
mas como resistência à insuli-
na e ganho de peso.

Em nosso corpo ocorre 
a produção de hormônios e 
liberados no organismo são 
a melatonina, a adrenalina, o 
TSH (que estimula a tireoide e 
tem um pico no início do sono) 
e a noradrenalina (que favorece 
o sono REM). 

A melatonina, um hormônio 
produzido naturalmente pela 
glândula pineal, localizada no 
nosso cérebro, essa produção 
ocorre à noite e esse hormônio 
é responsável por regular nosso 
ritmo biológico, o que faz com 
que o organismo saiba quando 
é dia e quando é noite. Nosso 
corpo passa por mudanças 
hormonais quando não des-
cansamos no período da noite.

Além disso, outro dos efei-
tos de trabalhar à noite é a 
perda de cinco anos da ex-
pectativa de vida por cada 15 
anos de trabalho em turnos 
noturnos.

Além dessas mudanças, 
também é bastante comum 
notar um aumento da irritabi-
lidade e das possibilidades de 
desenvolver alguma doença 
cardiovascular, de ter maus 

hábitos alimentares, problemas 
digestivos, transtornos de sono, 
fadiga crônica, e inclusive dimi-
nuição da vida social e familiar.

Quando alguém se exercita, 
o cérebro libera várias substân-
cias que melhoram a qualidade 
do sono. As principais são a 
endorfina e a dopamina, que 
dão sensação de prazer, e a 
serotonina, responsável por 
diminuir a ansiedade.

Um estudo conduzido na 
instituição paulista apontou 
que a privação de sono corta 
pela metade a produção de 
anticorpos de pessoas que 
tomaram a vacina contra a 
hepatite A. 

Outro artigo, assinado por 
experts da Universidade da 
Califórnia, nos Estados Unidos, 
aponta que o risco de ficar 
resfriado é 4,5 vezes maior 
em sujeitos que cochilam por 
menos de cinco horas. 

A conclusão é taxativa: des-
cansar entre sete e oito horas 
com a cabeça no travesseiro 
noturnamente turbina a imu-
nidade.

Em uma pesquisa america-
na, 164 voluntários registraram 
as horas de sono durante uma 
semana. Depois, foram isola-
dos em um hotel por cinco dias, 
onde travaram contato com 
o rinovírus, causador do res-
friado. Aqueles que dormiam 

menos tempo acabaram mais 
doentes – sinal de que o siste-
ma imune não estava treinado 
para rechaçar a ameaça.

Imunidade é vida, com ou 
sem covide-19, e a manu-
tenção de uma vida saudável 

depende unicamente de cada 
um. Através do empenho, 
esforço e dedicação na cons-
trução de um pilar adequado e 
equilibrado no dia a dia  é pos-
sível estar longe das doenças 
e manter o bem-estar físico e 

mental.
Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e educadora 

física.
@silviabatistafisiodancer
Email: silviafisioterapia@

icloud.com
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* José Roberto Graiche JÚNIOR

Cooperação entre administradoras, síndicos e 
funcionários ajuda condomínios a atravessar pandemia
O engajamento de admi-

nistradoras, síndicos e fun-
cionários neste período de 
combate ao novo coronavírus 
(covid-19) tem sido uma das 
maiores provas de eficiência 
do setor. Com as mudanças 
de hábitos e rotinas por conta 
das recomendações dos ór-
gãos de saúde oficiais para o 
isolamento social, cada um de 
nós está sendo testado na sua 
capacidade de adaptação, de 
comunicação e entrega, para 
manter as operações funcio-
nando, os negócios minima-
mente sustentáveis, além da 
tranquilidade e segurança de 
condôminos e moradores em 
tempos tão difíceis.

Desde o início de março, 
as administradoras começa-
ram a intensificar os canais 
de comunicação com seus 
síndicos, conselhos consulti-

vos e moradores. As primeiras 
circulares, com orientações 
de prevenção e avisos sobre 
os sintomas da doença, logo 
evoluíram para mudanças 
práticas na rotina, com inten-
sificação da limpeza em áreas 
comuns, controle de portarias, 
adiamento de assembleias, 
criação de regras para uso de 
elevadores e de protocolos no 
caso de pessoas que contra-
íssem a doença.

Com os desdobramentos 
do combate à pandemia e a 
necessidade de adaptação ao 
isolamento, as empresas ad-
ministradoras também se ajus-
taram para diminuir o trabalho 
presencial, aumentar o efetivo 
do pessoal em regime home 
office e fazer a intercalação 
de turnos dos profissionais nos 
departamentos. Simultanea-
mente e em tempo integral, 
não mediram esforços para o 
aconselhamento de síndicos 
e aplicação de planos de tra-

balho e contingência na ope-
ração dos empreendimentos.

Isso só foi possível com 
a experiência das adminis-
tradoras em crises passadas 
e, sobretudo, o investimento 
contínuo em modernização, 
o que nos permitiu constituir 
uma estrutura tecnológica 
robusta à disposição do clien-
te na era digital. Para todos 
nós que vivemos a rotina dos 
empreendimentos imobiliá-
rios, foi surpreendente ver a 
mobilização condominial e 
todo o potencial do aparato 
em mobilidade, segurança, 
comunicação e transparência.

Apesar de todos os desa-
fios que o isolamento social 
impõe à população, a nossa 
estrutura mais moderna pro-
piciou aos moradores explorar 
recursos dos aplicativos mo-
bile, descobrir que é possível 
interagir com toda sua comu-
nidade condominial, buscar 
documentos, emitir boletos, 

solicitar providências e ainda 
conferir a prestação de contas 
sem precisar sair de casa. As 
soluções remotas também 
foram cruciais para a comuni-
cação direta, a troca rápida de 
informações e disponibilização 
de dados para os condôminos 
e moradores.

Para que a tecnologia faça 
ainda mais sentido na prática, 
administradoras trabalham na 
cooperação dos seus síndicos 
e gestores dos empreendi-
mentos. Neste momento, é 
fundamental alertá-los sobre 
a necessidade de manter os 
procedimentos de prevenção 
junto aos condôminos e, não 
menos importante, para ajudar 
as empresas no cumprimento 
das obrigações trabalhistas, 
contábeis e fiscais. Cabe aten-
ção, principalmente, no prazo 
de envio de folhas de ponto, 
mesmo que eletrônicas, além 
do envio rápido dos pagamen-
tos a vencer, seja por malote 

eletrônico ou físico.
Para um segmento como o 

nosso, que já atravessou ou-
tras crises e que mostra capa-
cidade de se adaptar e inovar 
diante dessa nova dinâmica no 
mundo, o atual cenário revela 
o quanto é preciso estar pre-
parado para novos desafios. 
Ainda, destacamos o quanto 
as administradoras são res-
ponsáveis e empenhadas pelo 
bem-estar dos moradores e do 
ambiente condominial. A força 
e a cooperação de administra-
doras, síndicos, funcionários 
e condôminos são motivos 
de orgulho e merecedoras 
de reconhecimento. Unida, a 
comunidade condominial mos-
trará que somos fortes para 
superar - e vamos - essa crise.

* Presidente da Associa-
ção das Administradoras de 
Bens Imóveis e Condomínios 
de São Paulo (AABIC)

Sobre a AABIC
A Associação das Admi-

nistradoras de Bens Imóveis 
e Condomínios de São Paulo 
(AABIC) é uma entidade com 
41 anos de atuação na forma-
ção qualitativa do mercado de 
administração e locação de 
imóveis. Com 90 empresas 
associadas, que respondem 
por 110 mil funcionários em-
pregados, as associadas à 
AABIC administram atualmen-
te 16 mil condomínios, onde 
moram mais de 5,1 milhões 
de pessoas. Fundada em 
1978, a AABIC busca cumprir 
com excelência e rigor sua 
principal missão: orientar a 
administração de bens imóveis 
e condomínios em suas ati-
vidades. Com gestão voltada 
para o aperfeiçoamento contí-
nuo da qualidade dos serviços 
de orientação e treinamento, 
a associação trabalha pela 
valorização do segmento no 
mercado imobiliário.
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Alguns vereadores deixa-
ram para a última hora do 
prazo de troca de partidos 
para definir para qual sigla 
iriam para a disputa eleitoral 
inicialmente programada para 
outubro deste ano. Dos 17 
vereadores de Rio Preto, 11 
mudaram de partido para a 
disputa das eleições deste 
ano. 

Nesta sexta-feira, dia 3,  
o vereador Jean Dornelas fi-
liou-se ao MDB, aumentando 
a bancada do partido na Câ-
mara de Rio Preto agora para 
quatro vereadores, sendo eles 
os também novatos na sigla, 
Celso Luiz Peixão e Cláudia De 
Giuli e o veterano no partido 
Jean Charles. 

Além destas três idas para 
o MDB, outros seis vereadores 
trocaram de partido e não 
estão mais nas siglas pela 
qual foram eleitos em 2016. 
O PSD recebeu os vereadores 
Jorge Menezes e Márcia Cal-
das, o Patriota que já tinha 
como vereador Pedro Roberto 

ganha mais dois parlamenta-
res para a bancada, são eles: 
José Carlos Marinho e Zé da 
Academia. Dois partidos que 
não tinham representação na 
Câmara na atual legislativa 
passam a ter são eles os PSOL 
e o PSDB, com os vereadores 
Marco Rillo e Renato Pupo, 
respectivamente.

Além de Jean Charles e 
Pedro Roberto que se man-
tiveram nos seus respetivos 
partidos, MDB e Patriota, 
outros cinco parlamentares 
também tomaram a mesma 
decisão são eles: Anderson 
Branco e Fábio Marcondes no 
PL, Karina Caroline no Repu-
blicano e o atual presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra, que 
permaneceu no Progressistas. 

Apenas o vereador Gerson 
Furquim ainda não anunciou 
para qual partido vai, resolu-
ção nº 23.606/2019 do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
fixa o dia 4 de abril (hoje) 
como data-limite para que 
os candidatos estejam com a 
filiação aprovada pelo partido. 

Sérgio SAMPAIO

FIM DO PRAZO

Pauléra é contra cortes de 
repasse para o Sistema S

O presidente da Câmara de 
Rio Preto (Progressistas), Pau-
lo Pauléra, se declarou contra 
a MP (Medida Provisória) 932 
editada pelo presidente Jair 
Bolsonaro e  encaminhada ao 
Congresso Nacional no último 
dia 31, que reduz de forma 
drástica os repasses para o 
Sistema S.

A MP 932 corta em 50% 
as contribuições recolhidas 
das empresas de todo o país. 
Esses recursos são o que 
mantêm e financiam todo o 
Sistema S (Sesi, Sesc, Se-

nai e Senac) que atuam em 
diversos segmentos, como 
educação, lazer, qualificação 
profissional, assistência social 
e cultura. Essas entidades são 
ligadas e têm suas atividades 
voltadas para os trabalhadores 
do comércio, da indústria, da 
agricultura e dos transportes. 

Por meio de uma Moção de 
Repúdio, o presidente da Câ-
mara pede pela rejeição total 
da MP 392 para que conceitos 
como responsabilidade social 
e de solidariedade, pilares do 
contínuo desenvolvimento de 
entidades como as do Sesc 

Sérgio SAMPAIO

MP 932

Mais da metade dos vereadores 
de Rio Preto muda de partido 

O vereador Fábio Mar-
condes (PL) encaminhou ao 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
um requerimento na última 
quinta-feira, dia 2, querendo 
saber se a administração 
tem intenção de convocar os 
aprovados do último concurso 
público da Saúde.

O parlamentar diz estar 
preocupado com o avanço da 
pandemia do Covid-19 em 
Rio Preto e acredita que esse 
seria o momento de fortale-
cer o quadro de funcionários 
da Saúde, onde a demanda 
deve aumentar por conta da 
doença.

“Os classificados no últi-
mo concurso público estão 
em compasso de espera, 
justamente neste momento 
que temos uma demanda 
emergencial enorme, sendo 
imprescindível que sejam con-
vocados e assumam seus pos-
tos imediatamente, sem mais 
espera”, salientou o vereador.

O concurso abriu 202 va-
gas para várias áreas da saúde 
pública, entre elas, médicos, 
enfermeiros, farmacêuticos e 
dentistas e foi realizado no ano 
passado. 

Marcondes quer 
saber de prefeito 
se vai convocar 
aprovados da 
Saúde para 
combater 
Covid-19

Sérgio SAMPAIO

Fortalece
As transferências de ve-

readores de partidos, nesta 
janela aberta pela Justiça 
Eleitoral, fortaleceram a 
base do prefeito Edinho 
Araújo (MDB), na Câmara. 
Agora, a base governista 
tem 10 vereadores, ou 
seja, do PP, Patriota, PSD e 
do próprio MDB. O prefeito 
conta ainda com o apoio 
dos vereadores do PL, Fá-
bio Marcondes e Anderson 
Branco. Exceto o PL, que 
ainda não decidiu qual can-
didato a prefeito irá apoiar 
nas futuras eleições, os 
citados acima também es-
tarão na aliança de Edinho.

Paciência  
Não é nenhuma novidade 

que os comerciantes estão 
desesperados para que o po-
der público autorize a reaber-
tura das lojas. A expectativa 
é que isso possa ocorrer na 
próxima reunião com o pre-
feito Edinho Araújo (MDB), 
terça-feira, dia 7. Como a 
situação é grave por causa 
do vírus chinês, o ideal é ter 
paciência, porque o prazo 
tem tudo para se estender 
até o dia 15 de abril. Se a 
restrição se encerrar nesse 
prazo, ótimo, mas não será 
nenhuma novidade se a me-
dida for estendida por mais 
um período...  

Fato
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 

Maia, defendeu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Man-
detta, no combate à pandemia da Covid-19, com base 
em dados técnicos. Na avaliação de Maia, o ministro 
tem conseguido enfrentar as dificuldades mesmo sendo 
desautorizado pelo presidente Bolsonaro.  “Toda vez que 
ele (Bolsonaro) vem a público criticar o ministro, mais 
atrapalha do que ajuda, mas ele tem toda paciência ou 
equilíbrio para fazer o que tem que ser feito”, diz Maia.

Eleger quatro
Com as novas adesões, já que Celso Peixão e Cláudia 

de Giuli se filiaram recentemente ao partido, Jair Moretti 
diz que a expectativa é que o MDB eleja quatro vereado-
res nas eleições em outubro. Para eleger quatro, portan-
to, a chapa de pré-candidatos emedebista precisa obter 
cerca de 42 mil votos. “Acho que dá para eleger quatro, 
no mínimo”, acredita Moretti. Peixão e Cláudia de Giuli, 
a princípio, eram contra quatro vereadores na chapa 
de candidatos, porém, aceitaram a nova composição.

Sorte 
lançada

Com o término das 
transferências, que se en-
cerram hoje, a sorte dos 
pré-candidatos a vereador 
está lançada. Isso significa 
que candidatos com fraco 
desempenho nas urnas po-
derão conquistar cadeiras 
no Legislativo, enquanto 
outros, com votação ex-
pressiva, correm o risco de 
fora. Aí a ‘maldade’ é do 
quociente eleitoral. Em Rio 
Preto, estima-se em 14 mil 
votos para qualquer sigla 
fazer uma cadeira. César 
Gelsi (PSDB), por exemplo, 
já ficou duas vezes de fora, 
porque a chapa não atingiu 
o quociente.

DC na disputa
O presidente do Democracia Cristã (DC), Adilson Feliciano, informou que o partido vai 

lançar chapa de candidatos a vereador nas próximas eleições. Cauteloso, Feliciano usou 
“até” 26 candidatos, ou seja, não tem certeza ainda se irá conseguir o número de filiados 
interessados para lançar chapa completa. O DC, segundo ele, também terá candidato a 
prefeito. “O nome só será conhecido na convenção do partido”, diz. O DC é o extinto PSDC, 
que tem como presidente nacional José Maria Eymael.

Dornelas no MDB
Depois de muita conversa para não melindrar o qua-

dro de filiados que vai disputar uma vaga na Câmara em 
outubro, a Executiva do MDB decidiu que o vereador 
Jean Dornelas é o novo integrante do partido. “Já está 
filiado”, declarou o membro da Executiva, Jair Moretti. 
A bancada do MDB agora tem quatro vereadores: Jean 
Charles, Celso Peixão, Cláudia de Giuli e Jean Dornelas. 
O novo emedebista, impulsionado por programa sobre 
direitos dos consumidores na TV, fala em obter mais 
de sete mil votos.

Fazer o quê?
Parte do povo é indisciplinado, mesmo em período de pandemia, como acontece com 

o coronavírus. A academia ao ar livre, no lago 3 da Represa Municipal, teve que ser iso-
lada pela Prefeitura para evitar possível contaminação pelo coronavírus. Grande número 
de pessoas, à noite, se aglomera em torno dos aparelhos para se exercitar, sem nenhum 
tipo de cuidado. O contato direto favorece a contaminação por saliva ao falar. A fita, no 
entanto, foi rompida por um espertalhão. Fazer o quê?

Sessões ordinárias na Câmara de Rio Preto estão suspensas por conta do coronavírus 

Cláudio LAHOS

sejam preservados. 
Pauléra destacou a impor-

tância das entidades finan-
ciadas pelo Sistema S, dando 
como exemplo o Sesc que tem 
mais de 70 anos. 

“O Sesc é essencial à so-
ciedade civil a permanência da 
principal fonte de seu custeio 
e de outras entidades asse-
melhadas para a restauração 
do bem-estar social”. 

A moção foi apresentada 
nesta sexta-feira, dia 3,  e será 
votada na primeira sessão 
após o fim da quarentena im-
posta pelo novo coronavírus.

Arquivo DHOJE

Presidente do Legislativo enviou moção de repúdio a MP

Cláudio LAHOS

Marcondes defende convocação-
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Os postos de combustíveis 
de Rio Preto e região tiveram 
nas últimas semanas entre 70% 
e 75% de quedas nas suas ven-
das. A afirmação foi feita pelo 
presidente do Sincopetro (Sin-
dicato do Comércio Varejista de 
Derivados de Petróleo do Estado 
de São Paulo), Roberto Uehara. 

As restrições de circulação 
e o pedido para ficar em casa 
para evitar a proliferação do co-
ronavírus (Covid-19), além das 
limitações da quarentena, redu-
ziram de forma visível o número 
de veículos circulando. Com isso 
a queda na comercialização dos 
combustíveis foi vertiginosa.

Com a redução da venda 
existe mais produto do que pro-
cura o que está puxando para 
baixo o preço dos combustíveis 
que em Rio Preto a média do 
etanol nesta sexta-feira, dia 3,  
está sendo comercializado a R$ 
2,61. O representante dos do-
nos de postos afirma que isso já 
era esperado e deve haver uma 
redução maior, pois as distribui-
doras estão com os estoques 
altos e as usinas continuam 
fabricando. A redução, segun-
do ele, deve chegar também a 
gasolina que tem cerca de 27% 
de etanol na sua composição. 

A gasolina que, em média, 
antes da pandemia estava sen-
do comercializada acima dos R$ 
4, atualmente caiu em média 
para R$ 3,80. Uehara acredita 
que os preços dos dois com-
bustíveis continuará caindo nos 
próximas dias e semanas. 

Empregos – com essa que-
da nas vendas existe uma gran-
de apreensão dos trabalhadores 
dos postos começarem a demi-
tir. Inicialmente isso não está 
acontecendo, segundo Antônio 
Marco dos Santos, presidente 
do Sindicato dos Frentistas de 
São José do Rio Preto e região. 
Algumas empresas estão se 
adequando ao momento e fa-
zendo alterações nas jornadas 
e em outros casos antecipando 
férias para alguns trabalhadores.

“Tem posto adotando jorna-
da 12X36 e outros dando férias. 
Estamos acompanhando os 
fatos e mesmo com o sindicato 
sem funcionamento presencial 
para atender as recomendações 
da área da saúde, colocamos 
um telefone para atender os 
trabalhadores. É só eles ligarem 
se precisarem”, alertou Santos.

Postos de combustível têm 
queda de 75% em suas vendas 
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A Prefeitura de Rio 
Preto decidiu interditar as 
diversas academias ao ar 
livre e os brinquedos dos 
parquinhos infantis, que 
ficam em parques da cida-
de e pistas de caminhada. 
A decisão se deu para 
combater a proliferação 
do coronavírus (Covid-19).

Estes aparelhos para 
continuar sendo usados 
teriam que ser higieniza-
dos completamente entre 
uma pessoa usar e a ou-
tra, mas isso fica inviável 
por serem muitos e espa-
lhados na cidade toda. 

No que diz as pistas de 
caminhada, o secretário 
de Saúde, Aldenis Borim, 
reforçou diversas vezes 
que as pessoas devem 
evitar aglomerações e 
seguir as recomendações 
que estão descritas nos 
cartazes espalhados por 
estes locais. Os exercí-
cios em grupo não devem 
acontecer. 

Academias ao ar livre e parquinhos 
são interditados em Rio Preto 

Sobe para 24 casos confirmados 
de Covid-19 em Rio Preto

Foi confirmado pelo 
secretário de Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, 
que a cidade agora tem 
24 casos positivos de 
coronavírus (covid-19). De 
anteontem (02) para ontem 
(03) foram três novos casos 
confirmados.
Destes casos 11 pacientes 
estão internados, três em 
enfermarias e quatro em 
UTIs, destes três estão 
em estado mais grave e 
entubados. A informação 
positiva é que quatro 
pessoas tiveram alta.

De todos os casos 
confirmados até o momento, 
dois pacientes se curaram.
Ao todo, são 18 homens que 
foram confirmados com o 
coronavírus seis mulheres, 
17 infectados estão na faixa 
etária de 20 a 59 anos e 
os outros sete casos com 
idades que variam de 60 a 80 
ou mais anos.
O secretário voltou a 
reafirmar que a cidade está 
em um crescente e que 
ao chegar no 21º dia do 
primeiro caso, nesta sexta-
feira, tem 24 confirmações, 
número bem maior do que 

o registrado em países 
como Alemanha e Inglaterra 
que no 21º deles tinham, 
respectivamente, 16 e nove 
casos confirmados.

Mirassol confirma terceiro 
caso positivo para Covid-19

Isabela MARTINS

Nesta sexta-feira, dia 3l, foi 
confirmado pela Secretaria de 
Saúde de Mirassol o terceiro 
caso positivo de coronavírus 
no município. Mirassol possui 
outros 19 casos suspeitos 
aguardando resultado. 

De acordo com a Saúde, o 
paciente é um homem de 41 
anos que buscou atendimento 
na última segunda-feira, dia 
30 de março, na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) da 
cidade. 

Ele apresentava dores no 
estômago e tinha histórico 

de viagem por várias cidades 
do Mato Grosso do Sul (MS).

Após complicações em 
seu quadro clínico o paciente 
foi transferido para o Hospital 
e Maternidade Mãe do Divi-
no Amor na Providência de 
Deus, onde permaneceu até 
a última quinta-feira, 1º de 
abril, quando foi encaminha-
do para o Hospital de Base 
de Rio Preto, que constatou 
coronavírus. 

Mirassol contabiliza até o 
momento 38 notificações por 
Covid-19, sendo três casos 
positivos, 16 negativos e 19 
à espera dos resultados.

Queda drástica nas vendas fez preços baixarem nos postos de combustíveis da cidade
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Casal que veio da Suíça fará 
teste para Covid-19 em Olímpia

Após determinação do juiz 
da 2ª Vara Cível de Olímpia, 
Lucas Figueiredo Alves da Silva, 
um casal, que mora na Suíça e 
está atualmente em uma casa 
de temporada na cidade, será 
obrigado a realizar os exames 
para coronavírus.

O magistrado determinou, 
nesta quinta-feira, dia 2, que o 
casal faça os testes em 24 horas 
sob pena de multa diária de R$ 
10 mil. A liminar foi proposta 
pelo Ministério Público depois da 
Vigilância Sanitária do município 
receber a denúncia. 

Segundo o MP, os dois estão 
em Olímpia desde o dia 21 de 
março, dois dias depois de en-
trarem no Brasil.

A prefeitura divulgou uma 

Desde que o decreto nº 
18.571, de 24 de março de 
2020, foi publicado, a Vigi-
lância Sanitária autuou 53 
estabelecimentos por descum-
prirem as normas estipuladas 
para o período de quarentena, 
sendo:

9 pet shops
9 restaurante e lanchonete
7 supermercados
2 indústrias
2 papelarias
3 bancos
2 distribuidoras de bebidas
1 imobiliária
1 autopeças
1 igreja evangélica
1 clube
1 transportadora
1 loja de suplementos ali-

mentares
1 clínica odontológica
1 comércio varejista de 

brinquedos
1 comércio varejista de 

peças
1 comércio de material 

hospitalar
1 comércio de material de 

construção
1 comércio de material de 

limpeza
1 ambulante
1 comércio de bebidas
1 serviço de impressão e 

cópia
1 tabelião de notas
1 lava jato
1 atividade de teleatendi-

mento
1 financeira

 Vigilância 
Sanitária multa 53 
estabelecimentos

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

HOMEM DE 41 ANOS PROJEÇÃO DE MAIS 200%

“Quem não respeitar 
estará colocando outras 
pessoas em perigo”, afir-
mou o secretário.  

Em nota, a Prefeitura 
orienta para que as pes-
soas quando forem fazer 
caminhadas evitem levar 
crianças e idosos. 

O distanciamento du-
rante as práticas deve ser 
de, no mínimo, 1,5 metro 
entre uma e outra pessoa 
nas quatro direções (di-
reita, esquerda, frente e 
costas).

O secretário afirmou 
que sabe que é difícil para 
os pais que estão com as 
crianças em casa sem 
aulas não procurar esses 
parquinhos para entre-
ter as crianças, mas ele 
afirmou que não é acon-
selhável, pois já existe 
na cidade a transmissão 
comunitária. 

“Não leve no parquinho, 
pois você está expondo 
o ente mais querido que 
você tem”, finalizou Borim. 

Sérgio SAMPAIO

Vendas on-line dos mercados 
dobram durante a quarentena

O mais novo balanço divul-
gado pela Associação Paulista 
de Supermercados (APAS) 
revelou que as vendas on-line 
cresceram em 107% na última 
semana do mês de março. 
Ainda de acordo com uma 
pesquisa da Associação Bra-
sileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm), foi projetado um 
aumento de 200% para os 
próximos dois meses.

O aplicativo Home Refill, pla-
taforma virtual de compras de 
supermercados, registrou que 
os principais itens comprados 
durante a quarentena foram: 
lenço umedecido, álcool gel, 
água mineral, leite, cândida/lim-
peza, pesada, papel higiênico e 

feijão. “Com a crise, boa parte 
das famílias buscam maneiras 
de garantir um estoque mínimo 
controlado sem interação social, 
por isso serviços digitais têm 
sido os mais procurados neste 
momento”, afirmou Guilherme 
Aere, CEO da Home Refill.

Devido à alta procura, a 
APAS informou que 52% dos 
supermercados que trabalham 
com entregas e vendas on-li-
ne disseram que precisaram 
suspender temporariamente as 
vendas pelo site. Para atender a 
demanda, 64% dos supermer-
cadistas realocaram funcioná-
rios, 20% realizaram contrata-
ções e 16% continuaram com 
a mesma equipe.

Já em relação as vendas em 
lojas físicas, a APAS registrou um 
aumento de 10% no dia 31 de 

março, mas o ritmo segue nor-
mal e relativamente abaixo do 
que foi constatado no início do 
mês de março. O crescimento 
geral dos supermercados no 
interior de São Paulo foi de 8%.

Páscoa
As vendas de chocolates e 

ovos de Páscoa devem apresen-
tar queda em comparação com 
o ano passado e em relação 
ao crescimento que havia sido 
projetado antes da crise do co-
ronavírus. Antes, o crescimento 
estimado para as vendas no 
estado de São Paulo era de 
2,2%. Agora, a expectativa é 
de queda de 8,5%.

O principal motivo é o con-
texto econômico atual, onde 
famílias voltaram seus gastos 
para produtos básicos, higiene 
e limpeza.

Vinicius LIMA 

Ratinho pede doações para a Santa Casa

O apresentador do SBT 
Carlos Roberto Massa, po-
pularmente conhecido como 
Ratinho, gravou um vídeo nesta 
semana pedindo doações para 
a Santa Casa de São José do 
Rio Preto. O hospital lançou a 
campanha #JuntosNessaCau-
sa para arrecadar dinheiro para 
a compra de equipamentos 
insumos e materiais no trata-
mento do coronavírus.

“A Santa Casa de São José 
do Rio Preto está precisando 
muito da população neste 

momento. Você que tem um 
pouco mais de condição, por 
favor, ajude a Santa Casa neste 
momento, pois ela está preci-
sando muito de você. Com os 
problemas do coronavírus, ela 
está superlotada e precisa da 
ajuda. [...] Este é o momen-
to de todos nós se unirmos. 
Juntos, a região vai sair dessa 
pandemia com facilidade, mas 
é preciso união e paz”, declarou 
Ratinho.

O hospital criou uma nova 
ala de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) específica para 
atender pacientes de coro-

navírus. “Estamos adaptando 
uma ala com 24 novos leitos 
na UTI, com 24 respiradores 
é o que podemos oferecer. Se 
a doença generalizar os leitos 
serão insuficientes”, disse o 
administrador da Santa Casa, 
Valdir Roberto Fulan.

O interessado a colaborar 
com a campanha pode fazer a 
doação por meio de depósito 
bancário pela AG: 0434, C/
C13006220-1 (Banco Santan-
der), CNPJ: 59.981.712/0001-
81 com a razão social Irmanda-
de Santa Casa de Misericórdia 
de São José do Rio Preto.

Vinicius LIMA 

nota de esclarecimento sobre 
o caso.

“A Secretaria de Saúde de 
Olímpia, por meio do setor da 
Vigilância Sanitária, esclarece 
que, no dia 31 de março (ter-
ça-feira), realizou o cadastro de 
um casal que reside na Suíça. O 
casal foi encaminhado ao setor 
pela Guarda Civil Municipal e 
pela fiscalização responsável pelo 
cumprimento do decreto muni-
cipal nº 7.730, de 25 de março 
de 2020. Durante o cadastro, os 
profissionais sanitários indaga-
ram sobre o histórico de viagem 
do casal, sendo que os mesmos 
não apresentavam sintomas 
característicos para Covid-19”.

Confira a nota na íntegra no 
site www.dhojeinterior.com.br .

Sérgio SAMPAIO



A-5Jornal
São José do Rio Preto, sábado
04 de abril de 2020                COTIDIANO/POLÍCIA                COTIDIANO/POLÍCIA

Casa Cirineu será ampliada 
para abrigar moradores de rua

Em live exibida pela Prefeitu-
ra de Rio Preto nesta sexta-feira 
(3), o frei Francisco Belotti, ao 
lado do prefeito Edinho Araújo 
(MDB), anunciou uma parceria 
para acolher mais 80 morado-
res de rua durante a pandemia 
do coronavírus na Casa Cirineu, 
inaugurada em novembro do 
ano passado e que, atualmente, 
atende 36 pessoas. O governo 
municipal vai repassar R$ 900 
mil à instituição.

“Queremos oferecer às pes-
soas que passarem por lá o mí-
nimo necessário para a vida hu-
mana. Já estamos com mais de 
30 leitos em execução e a partir 
de segunda-feira (6) teremos 
mais 40. Depois vamos ampliar 
para mais 40 e, se necessário 
for, vamos expandir para outros 
lugares”, afirmou frei Francisco. 
A Casa Cirineu fica localizada na 
rua Natalia Tebar, 505, no bairro 
São Francisco.

Outro ponto ressaltado na 

live foram as recentes aglome-
rações em filas no Bom Prato. 

“Não queremos aglomera-
ções em lugar nenhum, muito 
menos na porta do Bom Prato, 
mas também ampliamos o café, 
o almoço e o jantar, para que as 
pessoas alimentadas tenham 
menos riscos de serem infecta-
das pelo coronavírus”, comentou 
o frei. 

De acordo com a assessoria 
da Associação e Fraternidade 
São Francisco de Assis na Pro-
vidência de Deus, o frei também 
inaugurou 10 leitos de UTI em 
Ilha Solteira.

Prefeitura intensifica ações
A Prefeitura de Rio Preto, por 

meio da Secretaria de Assistên-
cia Social, com a ampliação dos 
horários de serviços do Centro 
Pop e dos CRAS do município. 
No primeiro, está sendo ofe-
recido o espaço para higiene 
pessoal, atendimento social 
emergencial e fornecimento de 
tíquetes para refeições no Bom 
Prato. 

Como forma de prevenir a 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Baep flagra grupo em corredor de casa no 
Centro, apreende maconha e prende dois

Durante patrulhamento de 
rotina, na área central de Rio 
Preto, por volta das 18 horas 
desta quinta-feira, policiais 
militares do Baep (Batalhão 
de Ações Especiais de Polícia) 
prenderam dois homens por 
tráfico de drogas.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a guarnição viu 
um homem na frente de uma 
casa na rua Coronel Spínola 
de Castro que ao ver a viatura 
demonstrou nervosismo e 
entrou em um corredor que 
ladeava a residência da frente 
e dava acesso a outros imó-

veis no mesmo terreno.
A atitude despertou a 

suspeita dos policiais que 
decidiu abordá-lo. Ao entra-
rem, os pms encontraram o 
desconhecido e mais quatro 
homens, sendo que um deles 
pulou o muro e fugiu.

Com um borracheiro, de 
25 anos, havia dois pedaços 
grandes de maconha, que 
ele alegou ser para consumo 
próprio, pelo período de um 
mês. Já um pedreiro, de 26, 
morador de uma das casas, 
não portava nada de ilegal. 
Ambos terão o envolvimento 
com drogas investigado pela 
polícia.

Daniele JAMMAL

Uma denúncia telefônica 
anônima levou a PM até uma 
casa no Jardim Roseiral, na 
manhã desta sexta-feira, onde 
estava acontecendo uma festa, 
com 15 convidados. No local, 
foram apreendidas drogas.

O aniversariante e um ho-
mem que estava com entor-
pecentes foram levados até 
a Central de Flagrantes de 
Rio Preto, onde estão sendo 
ouvidos. 

Festas, eventos e aglo-
merações de pessoas estão 
proibidos por decreto municipal 
por causa da pandemia de 
coronavírus.

PM flagra festa 
regada a drogas 

no Jardim 
Roseiral

Uma arma desmuniciada foi apreendida com as drogas
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Vizinhos espantam 
ladrão que abandona 

motoneta e documentos

Um ladrão se apavorou ao 
fugir e esqueceu a motoneta 
e documentos no local do 
crime. O caso aconteceu no 
Jardim Novo Mundo, em Rio 
Preto, por volta das 22h30 
desta quinta-feira.

Um boletim de ocorrên-
cia como tentativa de furto 
foi registrado na Central de 
Flagrantes. Segundo o BO, 
vizinhos viram quando o mar-
ginal tentou furtar a bateria do 
caminhão de um motorista, 
de 62 anos. O veículo estava 
estacionado na frente da casa 
da vítima.

As testemunhas aciona-
ram a viatura. Na pressa de 

escapar, o criminoso deixou 
para trás o veículo, que consta 
como sendo uma Honda Biz 
de leilão, mas tem motor de 
uma motocicleta Sundown, 
ferramentas, capacete e do-
cumentos pessoais.

A motoneta foi apreendida 
e encaminhada para o pátio 
de Tanabi. O caso segue sen-
do investigado.

Daniele JAMMAL

Grávida passal mal e companheiro é preso 
pela GCM por roubar carro de aplicativo

O desempregado F.A., 27, 
morador no Jardim Santo Antô-
nio, foi preso em flagrante, na 
manhã desta sexta-feira, pela 
Guarda Civil Municipal, por roubar 
o carro e R$ 100 de um motorista 
de aplicativo. 

A vítima, que tem 71 anos e 
mora no Jardim Nunes, foi cha-
mada para uma corrida por volta 
das 6h50, para buscar um casal 
em motel no Jardim Paraíso.

Ao chegar no endereço o acu-
sado sentou ao lado do condutor 
e sua mulher, uma jovem de 21 
anos, grávida de seis meses, foi 

para o banco de trás.
Segundo o porta-voz da GCM, 

Roger Assis, perto da rua Orlan-
do Canuto da Silva, o suspeito 
colocou uma faca no pescoço 
do idoso, assumiu o volante e o 
obrigou a descer do carro, rou-
bando também o dinheiro.

A PM fez a ocorrência de 
roubo, mas não encontrou o 
assaltante. Pouco depois, uma 
viatura da GCM passava pela rua 
Bernardino de Campos, na Vila 
Maceno, quando viu um homem 
do lado de fora de um VW Voyage 
e uma mulher do lado de dentro.

Ao perguntar o que estava 
acontecendo o rapaz, posterior-

Daniele JAMMAL mente identificado como F.A., 
disse que o automóvel era do 
seu pai e tinha tido um problema 
mecânico. Alegou ainda que sua 
esposa estava grávida e passan-
do mal.

Em seguida, ele apresentou 
outra versão e afirmou que o carro 
era do seu avô, sem saber falar 
o nome do parente, depois que o 
guarda encontrou um cartão de 
idoso no veículo.

Desconfiado, o gcm pesqui-
sou o Voyage e não encontrou 
nada de irregular, mas ao ligar 
para o 190 descobriu o roubo e 
algemou o suspeito, que acabou 
confessando o crime, mas ino-
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Carro roubado foi encontrado por guardas civis municipais

Químico perde R$ 2,4 mil ao fazer 
compra de carro pela internet

Um químico, de 33 anos, 
morador na Vila Elmaz, em 
Rio Preto, foi vítima de um 
golpe de estelionato. Ele 
perdeu R$ 2.450,00 que deu 
como entrada na compra de 
um Fiat Palio, anunciado no 
site OLX.

Conforme o boletim de 
ocorrência registrado na Cen-
tral de Flagrantes, na noite 
desta quinta-feira, ele viu 
a propaganda on-line do 
veículo, se interessou pelo 
valor de R$ 5,9 mil e passou 
a negociar com uma mulher, 
via whatsapp, que se apre-
sentou como vendedora de 
uma agência em Sertãozinho. 

A golpista enviou fotos do 
automóvel e do documento e 

combinou de entregá-lo para 
a vítima, após o pagamento 
da entrada.

Depois de ter feito o depó-
sito, o químico foi contatado 
por um homem que se identifi-

descobrindo então que havia 
sido lesada.

Caso segue sendo investi-
gado pela Polícia Civil. Até o 
momento, não há pistas sobre 
os bandidos.

Daniele JAMMAL

cou como o proprietário da loja 
e exigiu o restante do dinheiro 
para liberar o Palio.

A vítima disse que não 
era o combinado e propôs a 
devolução do que foi pago, 

Estelionatários clonam anúncios reais no site e postam ofertas bem abaixo do valor de mercado
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VÍTIMA TEM 71 ANOS

GOLPE NA OLX NOVO MUNDO

MAIS TRÊS INVESTIGADOS

transmissão do coronavírus, 
o Centro Pop só deixa entrar 
40 pessoas de manhã e 40 à 
tarde. O endereço do local é 
rua Antônio de Godoy, 2839, 
centro. A recomendação é de 
que a população colabore não 
dando esmolas e orientando a 
pessoa a buscar ajuda nos locais 
adequados. A estimativa é de 
que Rio Preto tenha quase 800 
pessoas em situação de rua.

A Secretaria também infor-
mou que já foram distribuídas 
mais de duas mil cestas básicas 
para famílias de baixa renda. 
São esses os números de aten-
dimento ao morador de rua no 
Centro POP de 23/3 até 1º/4:

Total de banhos: 562;
Total de pessoas que utiliza-

ram o guarda-volumes: 150
Total de usuários que utiliza-

ram a lavanderia: 142
Total de tíquetes do Bom 

Prato: 774 (café-da-manhã e 
almoço).

Total de lanches distribuídos 
em quatro pontos da cidade: 
3.660 neste período à noite. Frei Francisco afirma que o objetivo é garantir o mínimo necessário para a vida humana
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centou a esposa.
O motorista de aplicativo foi 

localizado e confirmou que a 
mulher nada fez para ajudar o 
companheiro.

Uma viatura do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência) levou a gestante até o 
Hospital da Criança e Maternida-
de (HCM), pois ela disse que não 
estava se sentindo bem.

“O casal teria usado drogas 
a noite inteira e mulher teve um 
sangramento”, informou Assis.

Levado pela GCM até o Plan-
tão, A. teve a prisão por roubo 
confirmada e foi encaminhado à 
carceragem da DIG/Deic.

Daniele JAMMAL
O eletricista D.F.S., 33, 

morador no Solo Sagrado, 
que foi encontrado sob uma 
Honda CB 250, carregava 
uma mochila com um tijolo 
de maconha.

Em uma chácara, na Vila 
Itália, pertencente ao desem-
pregado R.S.J., 28, foram 
apreendidos cinco pedaços 
de maconha, totalizando dois 
quilos da droga, uma balança 
de precisão e um revólver, sem 
munição, calibre 32.

No Plantão, S. e J. tiveram 
as prisões por tráfico confir-
madas, sendo transferidos 
para a carceragem da DIG/
Deic.
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DiáriodoBob
Que sirva de lição. A OAB de José Bonifácio solicitou a des-

tinação de 75% dos recursos do fundo penitenciário para auxílio 
da Santa Casa da cidade. O pedido foi feito pelo presidente da 
entidade Rodrigo Fachin de Medeiros, priorizando aquisição de 
equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia, 
alegando que diversas varas do Judiciário paulista estariam 
destinando recursos com o mesmo intuito. A decisão foi do 
juiz Senivaldo Dos Reis Junior, da 2ª vara de JB, ao constatar o 
aumento da procura por atendimentos no hospital nos últimos 
dias. O outro lado da moeda. O deputado federal Geninho 
Zuliani, do DEM, acaba de protocolar na Câmara dos Deputados 
projeto voltado à saúde. Trata-se de uma lei que visa permitir a 
pessoas físicas e jurídicas a destinação de recursos do Imposto de 
Renda ao Ministério da Saúde para o enfrentamento emergencial 
decorrente do Coronavírus. Apito do trem. Um alô psicografado 
pelo Espírito de Luz Bob Robert, para a religiosa e irmã da seita 
petista Eny Fernandes. Quando sair, não se esqueça de apagar a 
LUZ!. Liberdade de pensamento. Existe um Deus que do nada 
faz tudo. Estava escrito. Aumentou em quase 9% o número de 
denúncias de violência contra a mulher. A alta foi registrada 
neste período que os casais estão sendo obrigados a viver sob 
o mesmo teto, durante a vigência das medidas que visam o 
isolamento social para evitar a propagação da covid-19, doença 
causada pelo novo coronavírus. Teremos eleições? Nessa bara-
funda pandêmica, como ficam as eleições municipais de outubro? 
Serão mantidos os calendários? Pra quem não sabe ainda o prazo 
de filiação para todos os pré-candidatos termina hoje, dia 4 de 
abril. Está fichado. O ex-deputado Orlando Bolçone já está com 
ficha assinada e abonada no DEM: era socialista (PSB) e agora é 
Democrata. Xis da Questão. A gente já pode tomar banho, ou 
é pra continuar só lavando as mãos? Ponto e basta!

QUEM FICA EM CIMA DO MURO É QUEM MAIS LEVA PEDRADA. Sorria, beba 
muita água e seja feliz!

O CIRURGIÃO dentista Ro-
drigo Caran Westin, ao lado 
da esposa Letícia e dos fi lhos, 
assumiu idade nova ontem. 
Aquele abraço!

NATHÁLIA GUARESCHI, 
cantora rio-pretense, fi lha de 
pecuarista Osmair Guareschi e 
Neide, manda avisar que lança 
música nova no próximo dia 17 
de abril. Nathália está cada vez 
mais conquistando seus fãs.    

AFETADO por coronavírus, o 
famoso Cirque du Soleil avalia 
opções, incluindo decretar fa-
lência, depois de ter sido força-
do a cancelar apresentações.

CRISTINA CURTI, a dentista 
Flávia Facin e Gil Fontes tam-
bém foram os aniversariantes 
de ontem. Parabéns!

DANDO A VERDADEIRA 
essência de chocolateria a Rio 
Preto, a empresária Sabrina 
Madi inaugurou no ano passa-
do a Maia Sucré, ateliê na qual 
oferece diferentes opções de 
chocolates para seus clientes o 
ano inteiro.

FELIPE SALLES, fi lho de 
Pedro e Teresa Salles, come-
morou mais um aniversário no 
último fi nal da semana, ao lado 
da esposa Amanda Rocha Sal-
les e da fi lhota.

MUITOS RIO-PRETENSES 
estão zarpando para chácaras, 
fazendas e sitíos evitando o 
contágio do coronavírus.

 POR CURUOSIDADE. A 
busca por chinelos (29%) e 
pijamas (24%) cresceu no 
Google nos últimos dias, na 
comparação com as primeiras 
semanas do ano. Já a procura 
de malas de viagem caiu 70%. 
Está certo.

 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Prorrogada 
A anuidade da OAB da Capital por cinco meses, sem juros ou 
correção, e também, parcelamentos de anos anteriores, como 
forma de auxiliar financeiramente a advocacia nos tempos 
difíceis de coronavírus. E aqui na 22ª subsecção? Com a palavra 
o presidente Marcelo Henrique.

Vamos juntos #LutarContraACrise

Henrique Matta e sua 
amada Wandrea Carlly em 
tarde festiva que agitou a 

juventude eletrizante    

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Feijoada Solidária
Ação organizada por 
empresários de Rio Preto visa 
arrecadar recursos para ajudar 
hospital no combate ao novo 
coronavírus. Para auxiliar o 
Hospital de Base de Rio Preto 
no combate à Covid-19, os 
empresários Mona Husseini 
e Márcio Vidoti, da Ammici 
Gastronomia, uniram-se à 
causa ‘Juntos somos mais 
fortes. Doe e nos ajude’ 
e iniciaram a campanha 
‘Feijoada Solidária’. Em menos 
de 20 horas, mais de 600 
kits já haviam sido vendidos. 
A entrega será realizada 
neste sábado, das 8h às 15h, 
em domicílio e em pontos 
estratégicos de Rio Preto.

Ajudando
A Cozimax, em nome de seus 
colaboradores, realizou a 
doação de R$ 23 mil, valor 
destinado à compra de um 
novo monitor para a UTI do 
Hospital de Base Rio Preto. O 
hospital é o maior referência 
no interior de São Paulo, na 
luta contra o coronavírus, 
e precisa de ajuda com 
doações. Aplausos.

Compromisso
MRV, e uma das maiores desenvolvedoras e locadoras de 
galpões logísticos do Brasil, LOG CP, ambas controladas pela 
família Menin, acabam de anunciar um compromisso firmado, 
juntamente a outras grandes empresas, no sentido de garantir 
que seus colaboradores diretos tenham estabilidade no emprego 
nos próximos 60 dias.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: INJEX INDÚSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHOS 5961/20 E 6170/20
CONTRATADA: PZ CASTELLO EPP
EMPENHO 6177/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EIRELI
EMPENHO 6171/20
CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA
EMPENHOS 5986/20 E 6015/20
CONTRATADA: CENTRATO COMÉRCIO DE PRODUTOS GAS-
TRONOMICOS EIRELI ME
EMPENHO 5999/20
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI-
COS LTDA
EMPENHOS 5995/20 E 6000/20
CONTRATADA: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LTDA EPP
EMPENHO 5994/20
CONTRATADA: E. M. DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA EPP 
EMPENHOS 5634/20 E 5991/20
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
RESCISÃO
CONTRATADA: VALDEIZE DE SOUSA ROSA FREIRE 
16979112856
EMPENHO 4638/19
Considerando os fatos narrados no procedimento Administrativo, 
dando conta do descumprimento contratual, por parte da contrata-
da. Considerando as diversas oportunidades dadas para a empre-
sa para regularização das obrigações contratuais inclusive com 
a devida observância da ampla defesa e contraditório.  DECIDO: 
Com fundamento o art. 78, II, cc. com o art. 79, I, ambos da Lei nº 
8.666/93, cc. com Cláus. 5ª, item 5.1 do instrumento contratual, 
RESCINDIR O CONTRATO de forma unilateral; Com fundamento 
no art.87,  III, da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º da Lei º 10520/02 
aplicar pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e o impedimen-
to de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para as empresas querendo 
apresentar o contraditório em atendimento aos ditames constitucio-
nais. O INTEIRO TEOR DESTA DECISÃO ESTARÁ ENCARTADO 
NOS AUTOS DO PROCESSO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSA-
DOS, JUNTO À DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018 – PROCESSO Nº 
1331/2018 – CONTRATO: PRE/0060/18
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca a empresa 
supracitada, NOTIFICADA a regularizar com a prestação de serviço 
contratado, de modo a cumprir o estabelecido nas Cláusulas 4.2.29, 
7.2 e 12.3 do Instrumento de Contrato no prazo de 48 horas, frisan-
do que o não atendimento desta notifi cação acarretará a aplicação 
das penalidades previstas no Instrumento de Contrato, entre elas 
a suspensão de licitar e contratar com o poder público, aplicação 
de multa, além de rescisão unilateral do contrato. Fica concedido 
o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar 
o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais.Profª 
Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária M. Educação
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 21/20
Contratada: Master Diagnóstica Produtos Laboratoriais e Hospitala-
res Ltda
Objeto: Aquisição de Kit para coleta de secreção, para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”, Art. 4° da LF 
13.979/20 cc Art 24, IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 22/20
Contratada: Labtech Produtos para Laboratórios e Hospitais Eireli
Objeto: Aquisição de óculos de proteção para procedimento ci-
rúrgico”, para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do “CORO-
NAVIRUS”, Art. 4° da LF 13.979/20 cc Art 24, IV da L.F 8.666/93. 
SMS. Aldenis A. Borim

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020
ATA Nº 0260/20
CONTRATADA: R.D. VELANI ELETRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Unitários 
- Item 05 – R$0,58; Item 11 – R$0,55; Item 12 – R$0,55; Item 15 
– R$0,78; Item 16 - R$0,78; Item 19 – R$11,00; Item 21 – R$3,77; 

Item 22 – R$3,77; Item 24 – R$1,10; Item 25 – R$2,46; Item 30 – 
R$4,50; Item 31 – R$7,84; Item 35 – R$17,28; Item 39 – R$2,95; 
Item 40 – R$2,20; Item 46 – R$0,37; Item 49 – R$9,80 – SMA – 
Luís Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020
ATA Nº 0261/20
CONTRATADA: CLAUDIA FERREIRA RODRIGUES EQUIPAMEN-
TOS ELETRONICOS.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Unitários 
- Item 13 – R$0,47; Item 14 – R$0,59; Item 29 – R$3,17 – SMA – 
Luís Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 707/2019
ATA Nº 0262/20
CONTRATADA: AV7 ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de equipamentos de som para Unidades 
Escolares – Valores Unitários - Item 02 – R$82,95; Item 03 – 
R$82,95 – SME – Sueli Petronilia A. Costa– Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 06/2020
Contrato DIL/0010/2020
CONTRATADA: Dimas Pedro Name e Marie Claude Madi Name
OBJETO: Locação de imóvel localizado na Rua Minas Gerais, 
249, Vila Bom Jesus, destinado à instalação de departamentos da 
coordenadora de Obras Privadas. – SMO. Sergio A. Issas – Prazo 
de vigência: 05 meses. Valor Total: R$7.500,00.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 07/2020
Contrato DIL/0009/2020
CONTRATADA: Empro Tecnologia e Informação 
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados em 
informática e correlatos para a Secretaria Municipal de Cultura. 
SMC. Valdeci P. Ganga – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$400.000,00.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 09/2020
Contrato DIL/0011/2020
CONTRATADA: Empro Tecnologia e Informação 
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados em infor-
mática e correlatos para a Secretaria Municipal de Esportes e La-
zer.  SMEL. Cléa M. M. Bernardelli – Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$75.000,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 85/2020, Processo 1.928/2020
Interessada: SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARGA 
DE OXIGÊNIO, ACETILENO E MISTURA PARA SOLDA MIG – DE-
PARTAMENTO DE TRANSPORTES – SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO.
Após análise, fi ca declarada improcedente a impugnação.  O 
inteiro teor encontra-se à disposição dos interessados no “Portal de 
Compras”, e em “Edital completo e anexos”. Lucia Helena Antonio – 
Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 562/2019 – Processo n.º 
14.954/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de seringas, esfi gmoma-
nômetros e outros materiais médico para a Secretaria Municipal de 
Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 21/10/2019, 
sendo adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras: 
BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIR´RURGICAS LTDA. (item 
6), CIRÚRGICA UNIÃO LTDA (item 4), COTAÇÃO COMÉRCIO, 
REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  (item 
2), DIMEBRÁS – COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (item 5), DU-
PAC COMERCIAL EIRELI EPP (item 7) e ROSICLER CIRÚRGICA 
LTDA (item 1). O item 3 foi fracassado. 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. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 57/2020 – Processo n.º 
1604/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de insumos laborato-
riais para exames do Laboratório Municipal de Patologia Clínica. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 11/03/2020, sendo adjudicado os itens às empre-
sas declaradas vencedoras: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS 
DIAGNÓSTICOS LTDA. (item 34), DECIO CAMARGO PRODUTOS 
E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA. (itens 4, 5, 6, 8, 9, 
11, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33), LABORCLIN 
PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA (itens 18, 19) e MEDI-
CAL CHIZZOLINI LTDA ME (itens 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 31). 

Itens 07 e 20: Fracassados. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Com-
pras – Eloísa Sestini da Cunha - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 51/2020 – Processo n.º 
1469/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de toner para a Secreta-
ria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 12/03/2020, sendo adjudicado os itens às empresas declaradas 
vencedoras: TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI (itens 
1, 2, 3) e V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME (itens 4, 5). Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Eloísa Sestini da Cunha - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 52/2020 – Processo n.º 
1659/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de ferramentas para uso 
da equipe de limpeza e roçada. Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer. Sessão pública realizada on-line com início dia 18/03/2020, 
sendo adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras: 
GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMEN-
TAS LTDA EPP (itens 3, 4, 12, 15, 24) e INDÚSTRIA DE MÓVEIS 
V.V. LTDA. ME (itens 5, 6, 13, 19, 20, 23, 25). Itens 01, 02, 07, 08, 
09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21 e 22: Fracassados. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponí-
vel no “Portal de Compras – Eloísa Sestini da Cunha - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Clea M. M. Bernardelli - Secretária Municipal 
de Esporte e Lazer.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO
CONCORRÊNCIA Nº 03/2020 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO E FRESAGEM EM DIVERSAS 
RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO E CAMADA DE ROLAMEN-
TO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA III DO DER-SP – SEC. 
MUN. DE OBRAS – Recorrente: Noromix Concreto S/A, contra a 
decisão que declarou sua proposta fi nanceira desclassifi cada no 
certame licitatório. Recebo o recurso eis que tempestivo. As con-
trarrazões no prazo legal. Publique-se para ciência. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO
CONCORRÊNCIA Nº 03/2020 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO E FRESAGEM EM DIVERSAS 
RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO E CAMADA DE ROLAMEN-
TO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA III DO DER-SP – SEC. 
MUN. DE OBRAS – Recorrente: Constroeste Construtora e 
Participações Ltda, contra a decisão que declarou sua proposta 
fi nanceira desclassifi cada no certame licitatório. Recebo o recurso 
eis que tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. Publique-se 
para ciência. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO
CONCORRÊNCIA Nº 03/2020 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO E FRESAGEM EM DIVERSAS 
RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO E CAMADA DE ROLAMEN-
TO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA III DO DER-SP – SEC. 
MUN. DE OBRAS – Recorrente: Constroeste Construtora e Partici-
pações Ltda, contra a decisão que declarou a proposta fi nanceira 
da empresa CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA classi-
fi cada no certame licitatório. Recebo o recurso eis que tempestivo. 
As contrarrazões no prazo legal. Publique-se para ciência. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA Nº 030/2019
Objeto: EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MINI TERMINAL DE 
EMBARQUE DE ÔNIBUS NA AVENIDA ALFREDO ANTONIO DE 
OLIVEIRA, ROTATÓRIA COM ANTONIO ANTUNES JUNIOR (LI-
NHÃO) – SEC. MUN. DE OBRAS. - Julgamento da Comissão Muni-
cipal de Licitação: Após análise do recurso e tendo em vista o pare-
cer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado como 
razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, a 
Comissão Municipal de Licitação resolve alterar a decisão proferida 
no julgamento do dia 21/02/2020 (publicado na imprensa ofi cial 
no dia 22/02/2020) no sentido de declarar a empresa J. A. TINELI 
MARQUES & CIA. LTDA EPP desclassifi cada no certame licitatório. 
- DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 1 – Analisando os 
autos, bem como as razões e as contrarrazões recursais, acolho e 
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ratifi co integralmente o Parecer Técnico de fl s. 1061 e a decisão da 
Comissão Municipal de Licitação (fl s. 1062/1065) utilizando os ar-
gumentos neles expostos como razões de decidir e dou provimento 
ao recurso interposto pela empresa Constroeste Construtora e 
Participações Ltda e, nesses termos declaro desclassifi cada no cer-
tame a empresa a J. A. Tineli Marques & Cia Ltda. 2- Posto isto, por 
não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade HOMOLOGO 
este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor da 
empresa vencedora: Constroeste Construtora e Participações Ltda. 
Às formalidades legais. Publique-se para ciência dos interessados. 
Sergio Astolfo Issas - Secretário Municipal de Obras
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO 
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE COMPOSTAGEM 
INDUSTRIAL NO CENTRO DE PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA AGRICOLA, SITUADO NA RODOVIA DÉLCIO 
CUSTÓDIO DA SILVA, KM 4,5, CONJ. HAB. CAIC  – SEC. MUN. 
AGRICULTURA - Tendo em vista o parecer técnico apresentado 
pela Secretaria Municipal de Obras que é adotado como razões de 
decidir e passa a fazer parte integrante deste julgamento, a Comis-
são Municipal de Licitação decide, tendo em vista as divergências 
que foram constatadas na proposta de preços e suas composições 
de preços unitários, pela desclassifi cação da empresa MADRI 
ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI. Considerando a autorização do 
Sr. Secretário Municipal de Obras o qual relata a necessidade da 
realização da obra, e tendo em vista que todas as propostas foram 
desclassifi cadas neste certame, a Comissão Municipal de Licita-
ção, com fulcro no § 3º do art. 48 da Lei Federal nº 8666/93,  fi xa à 
licitante o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
proposta fi nanceira escoimada das causas de sua desclassifi cação. 
Ocorrendo o protocolo dessa nova proposta até o dia 16/04/2020, 
será agendada a data para a realização da sessão pública de aber-
tura do envelope. - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada 
nos autos do processo a disposição dos interessados. Publique-se 
para ciência.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VI-
SANDO A REFORMA/READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATEN-
ÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL NORTE (RUA MANOEL 
FRANCISCO RAPOSEIRO, 200, JD. SIMÕES) – SEC. MUN. 
SAÚDE. A Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente 
o parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde, que é utiliza-
do como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta 
decisão e prolata o seguinte julgamento: 1º Colocado: MADRI ISKI 
CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 228.847,16 - O inteiro teor dessa 
decisão se acha encartada nos autos do processo a disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência.
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° 
79/2020, PROCESSO 1900/2020, objetivando o registro de preços 
para aquisição de postes e luminárias para o Departamento de 
Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O recebi-
mento das propostas dar-se-á até o dia 22/04/2020, 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.
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° 
111/2020, PROCESSO 11.199/2020, objetivando a contratação de 
empresa para o fornecimento de postos de trabalho terceirizados 
de atendimento ao público e encaminhamento de ligações telefôni-
cas e recepcionista. Secretaria Municipal de Educação. O recebi-
mento das propostas dar-se-á até o dia 17/04/2020, 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.
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° 
110/2020, PROCESSO 11.198/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de fi ltros para bebedouros, em atendimento 
as Unidades da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
23/04/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
97/2020, PROCESSO 11.078/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de medicamentos/insumos padronizados na 
REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 22/04/2020, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-
-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.

DECRETO Nº 18.580
DE 3 DE ABRIL DE 2020.

Determina a suspensão da cobrança de tarifas de água e esgoto 
pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto 
– SeMAE dos usuários da categoria Residencial Social em razão 
da pandemia da COVID-19 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidos por lei, art. 64, inciso VI e inciso XXXVIII, alínea a, da 
Lei Orgânica Municipal, c.c. art. 2º, inciso XIII, XIV e XX e art. 5º, 
incisos I e II, todos da Lei Complementar Municipal nº 130, de 24 
de agosto de 2001;

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 18.571, de 24 
de março de 2020, reconhece estado de calamidade pública no 
Município de São José do Rio Preto decorrente da pandemia de 
COVID-19, doença causada pelo coronavírus (Sars-Cov2), e esta-
belece medidas de enfrentamento;
CONSIDERANDO que a tarifa fi xada para a prestação dos serviços 
de distribuição e abastecimento de água tratada em São José do 
Rio Preto pelo SeMAE engloba a provisão para situações de emer-
gência e eventualidades;
CONSIDERANDO que dentre os usuários dos serviços do pelo 
Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto 
– SeMAE há aqueles que cuja ligação à rede pública de abasteci-

mento de água é considerada como Categoria Residencial Social, 
nos termos do que dispõe o Decreto Municipal nº 13.265, de 8 de 
agosto de 2006;
CONSIDERANDO o coronavírus pode ser combatido com ações de 
asseio, higiene e limpeza, para as quais o acesso a água é impres-
cindível;
CONSIDERANDO que é de interesse público suspender a cobrança 
de tarifas de água e esgoto da população economicamente mais 
vulnerável nos meses de abril, maio e junho para que seja garantido 
seu acesso a água tratada e tenha seu esgoto coletado e afastado,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica suspensa a cobrança de tarifas de água e esgoto pelo 
Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto 
– SeMAE dos usuários cujas ligações estejam cadastradas sob 
a categoria Residencial Social referente ao consumo aferido nas 
referências quatro, cinco e seis do exercício de 2020.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente decreto 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento do Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 3 de abril de 2020, 168º Ano 
de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José do 
Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JUNIOR
SUPERINTENDENTE DO SEMAE
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 costumes e, pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – Se-
MAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 56/2019 – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2019 – PROC. Nº 99/2019
Contratada: SANESOLUTI COMÉRCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E 
CONTROLE EIRELI
Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato para aqui-
sição de hidrômetros medidores de vazão ultrassônicos R500, a 
serem instalados no sistema de monitoramento de macromedição 
do SeMAE.
Prazo: As entregas previstas para o 1º e 3º meses serão efetuadas 
cumulativamente no 5º mês
Assinatura: 03.04.2020 
Nicanor Batista Junior - Superintendente
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS DOCU-
MENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 – PROCESSO Nº 15/2020
Objeto: Fornecimento e instalação de conjunto bombeador com-
pleto para o sistema de captação do PTG Solo Sagrado, incluindo 
fornecimento e instalação do painel de acionamento e remoção 
do atual conjunto bombeador instalado no poço e fornecimento de 
bombeador reserva.
Após análise dos documentos apresentados pelas empresas 
TECNOAGUA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPOR-
TACAO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI e ALTALE INDUS-
TRIAL E INFRA ELETROMECANICA LTDA, fundamentada no pa-
recer da Gerência gestora do processo, a Comissão de Licitações 
decidiu INABILITAR a licitante ALTALE por ter deixado de atender 
aos itens 3.3.3.A.2 e 3.3.3.B do Edital e a licitante TECNOÁGUA 
por ter deixado de atender ao item 3.3.3.C do Edital. Em decorrên-
cia, o processo licitatório fi ca declarado FRACASSADO.  
S. J. Rio Preto, 03.04.2020 – Rafael S. Lopes – Presidente Interino 
da C.L.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
06/2020
Objeto: Aquisição de soft starters para reposição de estoque e 
substituição em quadros elétricos de acionamento e controle de 
motores.
Contratada: PWR SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRONICOS 
LTDA
Ordem de Fornecimento nº 58/2020, recebida em 18.03.2020. 
Valor: R$ 115.105,00.
Prazo de entrega: 60 dias. Itens: 1, 2, 3 e 4.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 03.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- ABDS Empreendimentos Imobiliários Ltda -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Auto de Infração (div 381), vencimento 
em 20/02/20.
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 “mudou-se (segundo Ana 
Beatriz)” na data de 24/03/2020.
São José do Rio Preto, 3 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Maria Joseane Santos -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa da Vigilância Sanitária (div. 033), 
vencimento em 12/12/2019.
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”, na data de 
26/03/2020.
São José do Rio Preto, 3 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Michel Souza de Oliveira -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa da Vigilância Sanitária (div. 033), 
vencimento em 09/12/2019.
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”, na data de 
23/03/2020.
São José do Rio Preto, 3 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Serviço Social Vitório Luchesi -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Diferença de IPTU Apurado (div 006), 
exercícios 2014 a 2018, vencimento em 30/01/2020.
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 “não procurado” na data de 
30/03/2020.
São José do Rio Preto, 3 de abril de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Portaria n° 001/2020

Revogam-se todas as disposições anteriores e regulamenta o 
procedimento para expedição de certidões para identifi cação de lote 
pela Secretaria Municipal de Habitação para fi ns de Regularização 
Fundiária Urbana (REURB).

A Secretária Municipal de Habitação, nos termos dos artigos 18 
e 35 da Lei Complementar 346/2011 no uso de suas atribuições 
legais, e
Considerando a Lei Federal 13.465/2017 e o Decreto Federal  
9.310/2018 e as Normas dos Serviços Extrajudiciais expedidas pela 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo;
Considerando a competência legal da Secretaria Municipal de Habi-
tação prevista na Lei Municipal n°10.547/ 2009; 
Resolve:
Artigo 1°. Por determinação do Secretário Municipal de Habitação, 
através de requerimento específi co do interessado ou no ato do 
Cadastro de Imóvel Urbano de REURB será expedida Certidão de 
Identifi cação de Lote pela Secretaria Municipal de Habitação.
Parágrafo 1º No ato do Cadastro de Imóvel Urbano de REURB o 
ocupante deverá apresentar originais e cópias dos documentos 
pessoais ou jurídico, documentação de comprovação de proprie-
dade ou posse do imóvel e demais documentos necessários para 
efetivação do cadastro, conforme especifi cidade.
Parágrafo 2° Para os casos de requerimento específi co efetivado 
por meio de protocolo (Sistema Integrado de Governança Municipal 
- Sigm), deverá ser observado se o requerente efetivou o Cadastro 
de Imóvel Urbano de REURB e se os documentos estão atualiza-
dos.
Parágrafo 3° O requerimento deverá ter a fi rma do signatário reco-
nhecida por semelhança, salvo se o mesmo assiná-lo na presença 
do servidor público da Secretaria Municipal de Habitação.
Parágrafo 4º Para os núcleos objeto de Reurb, após o registro, o 
Secretário de Habitação poderá determinar as providencias para 
procedimento para emissão da Certidão de Identifi cação de Lote 
para os imóveis com cadastro efetivado.
 
Artigo 2° O procedimento para emissão da Certidão deverá ser 
registrado em protocolo (Sigm), por loteamento ou lote.
Parágrafo 1º O procedimento deverá seguir o seguinte rito:
I. A documentação deverá ser autuada para elaboração da 
cadeia de aquisições do respectivo lote, para análise documental.
II. Após, o chefe do Setor de Cadastros e Informações Fundi-
árias encaminhará o expediente à Inspetoria Fiscal de Posturas.
III. O Chefe da Inspetoria Fiscal de Posturas, designará Agen-
te Fiscal, para diligenciar e identifi car o ocupante ou requerente no 
lote indicado, observando os seguintes procedimentos:
a) Em caso de lote com edifi cação, o Agente Fiscal de 
Posturas irá agendar vistoria, indicando data e local para promover 
a identifi cação.  No ato da vistoria cientifi cará o interessado para 
retirada da certidão em 30 dias.
b) Em caso de lote vago, o Agente Fiscal de Posturas fará 
uma diligência ao local para verifi car se existem indícios sufi cientes 
para a identifi cação do lote e, em caso positivo, será feito contato 
para o agendamento da vistoria ao lote indicado.
c) Identifi cado o ocupante ou requerente do referido lote pelo 
Agente Fiscal de Posturas, a informação será devidamente regis-
trada no SIHab (Sistema de Informação da Habitação), e retornará 
os autos submetendo o relatório para considerações ao Chefe da 
Inspetoria Fiscal de Posturas.
d) Não localizado o requerente no lote indicado na primeira 
diligência agendada, o Agente Fiscal de Posturas manterá novo 
contato telefônico e agendará data e hora para a segunda diligên-
cia.
e) Restando infrutífera as diligências do Agente Fiscal de 
Posturas, a informação será devidamente registrada no SIHab 
(Sistema de Informação da Habitação), e retornará os autos subme-
tendo o relatório e considerações ao Chefe da Inspetoria Fiscal de 
Posturas.
f) O Chefe da Inspetoria Fiscal de Posturas encaminhará 
despacho via Sigm informando o relatório e com as considerações 
da diligência para demais encaminhamentos ao chefe do Setor de 
Cadastros e Informações Fundiárias.
IV. O chefe do Setor de Cadastros e Informações Fundiárias 
após a devolutiva da Inspetoria Fiscal de Posturas fará os encami-
nhamentos conforme informações da diligência e constatação. 
Parágrafo 2º Em caso de não identifi cação do requerente, será emi-
tido despacho de indeferimento pelo chefe do Setor de Cadastros e 
Informações Fundiárias.
Parágrafo 3º. Após sanado o procedimento de identifi cação, será 
emitida a  Certidão e deverá ser observado:
I. A certidão será lavrada em duas vias e subscrita, que 
encaminhará para arquivo e entrega;
II. A assinatura de certidões deverá ser emitida e assinada 
por servidor devidamente nomeado, por decreto, para emissão e 
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assinatura de certidões; 
III. Na certidão deverá constar obrigatoriamente:
a. Nome do núcleo
b. Quadra e Lote
c. Nome do requerente
d. Classifi cação do núcleo
e. Número da matrícula objeto de REURB
f. Se especialização, informar o registro
g. Que a emissão da Certidão é gratuita e que o documento 
não representa forma de reconhecimento público de propriedade
Artigo 3° O prazo para manifestação referente ao Protocolo objeto 
de requerimento específi co será de 30 dias, devendo ser orientado 
ao interessado o acompanhamento no Portal da Prefeitura de São 
José do Rio Preto / Transparência / Consulta de Protocolo, sendo 
esse prazo prorrogável por mais 30 dias.
Artigo 4°. Esta portaria revoga todas as disposições anteriores, e 
entra em vigor na data de sua assinatura.
São José do Rio Preto, 03 de abril de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Portaria n° 002/2020

Dispõe sobre a suspensão dos prazos para a prática de atos 
administrativos e processuais no âmbito da Secretaria Municipal de 
Habitação, e dá outras providências.
A Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições 
legais nos termos dos artigos 18 e 35 da Lei Complementar 
346/2011, suas regulamentações e alterações.
Considerando as medidas para o enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus no âmbito do Município de São José do Rio Preto;
Resolve:
Artigo 1°. Ficam suspensos a partir da data de 16 de março de 
2020 os prazos para cumprimento, por parte do interessado, 
referente ao trâmite do procedimento administrativo, editais e 
atendimento às notifi cações no âmbito da Secretaria Municipal de 
Habitação, pelo período correspondente às medidas de enfrenta-
mento do novo coronavírus defi nida em decreto municipal.
Parágrafo Único Ao período de suspensão do prazo, serão acres-
cidos àqueles defi nidos no ato da notifi cação, editais e comunica-
ção, após a retomada das atividades de atendimento ao público 
devendo o interessado se manifestar em ato contínuo e obedecer a 
solicitação no prazo remanescente.
Artigo 2°. O atendimento ao público para orientações, esclareci-
mentos e recebimento de documentos, no período de suspensão, 
será prestado por meio eletrônico ou telefônico: sendo:
I – E-mail : smhab@riopreto.sp.gov.br 
II - Telefone 3211-5560
Paragrafo 1º - O protocolo de serviços deverá observar os requisi-
tos para requerimento estabelecidos na Carta de Serviços disponí-
vel no site www.riopreto.sp.gov.br. 
Paragrafo 2º - Os protocolos em andamento poderão ser acompa-
nhados pelo site da prefeitura “Consulta de Protocolo”.
Paragrafo 3º - Os documentos originais deverão ser apresentados 
quando solicitados pela autoridade competente, durante o prazo de 
tramitação ou enquanto perdurar o prazo decadencial.
Paragrafo 4º Os documentos deverão ser enviados em formato 
PDF ou JPG constando o nome do interessado ou da associa-
ção, nome do loteamento, número da quadra e lote ou número da 
notifi cação.
Artigo 3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 16 de março de 2020.
São José do Rio Preto, 03 de abril de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PORTARIA SMO – 01/2020
DE 03 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a suspensão dos prazos para a prática de atos 
administrativos e suspensão de atendimento ao público externo no 
período da pandemia no âmbito da Secretaria Municipal de Obras, 
e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no uso de suas atri-
buições legais e nos termos do artigo 5º, incisos XV e XIX da Lei 
Complementar Municipal nº 245/2007 (e suas alterações),
Considerando o Decreto da Presidência da República nº 10.282, 
de 20 de março de 2020, em especial o artigo 3º, que defi ne os 
serviços públicos e as atividades essenciais;
Considerando o Decreto nº 64.862 de 13 de março de 2020 do 
Governo do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a adoção, no 
âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, de medidas tem-
porárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19, 
bem como sobre recomendações no setor privado estadual;
Considerando os Decretos Municipais nos 18.554/2020, 
18.558/2020 e 18.559/2020, que tratam do enfrentamento do novo 
Coronavírus (COVID-19) e do regime de trabalho dos servidores;
Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), sobre as medidas de prevenção e controle de infecção 
pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a necessidade de serem tomadas medidas de en-
frentamento do novo Coronavírus (COVID-19);
Resolve:
Art.1º - Determinar a suspensão total do atendimento ao público 
nos termos do Decreto Municipal nº 18.564/2020 e eventuais pror-
rogações.
Parágrafo único: Manter o atendimento eletrônico através dos 
e-mail’s (obrasparticulares-informacao@riopreto.sp.gov.br, fi scaliza-
cao@riopreto.sp.gov.br e smobras@riopreto.sp.gov.br), bem como 
o atendimento telefônico (17 3203.1216 e 17 3203.1100), a serem 
realizados pelo apoio administrativo.
Art.2º - Determinar a suspensão dos prazos do processo admi-
nistrativo, no âmbito da Secretaria Municipal de Obras, por tempo 
indeterminado.
Parágrafo único: O disposto no caput deste artigo não se aplica às 
notifi cações de embargos decorrentes de fi scalizações realizadas 
pelos agentes fi scais de posturas lotados nesta Secretaria Muni-
cipal de Obras; em caso de descumprimento serão adotadas as 
medidas cabíveis.
Art.3º - As determinações dispostas complementam os Decretos 
Municipal nº 18.554, 18.558 e 18.559/2020 e demais legislação 
superveniente, não eximindo a observância e o cumprimento de 
regras específi cas.
Art.4º - Esta portaria entra em vigor na data de publicação e tem vi-
gência por tempo indeterminado, enquanto perdurarem as medidas 
de prevenção e enfrentamento.
São José do Rio Preto/SP, 03 de abril de 2020.
Engº Civil Sérgio Astolfo Issas
Secretário Municipal de Obras
SAI/glb

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 13/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citada, que o pedido de desconto de 50% 
no IPTU para aposentados e pensionistas referente ao imóvel de cadastro imobiliário nº 02.02121/000, foi 
julgado improcedente. 
Ressaltamos que foi publicado o presente edital, pois a notificação via correspondência foi devolvida pelo 
Correios porque frustrada a entrega após 03 tentativas (nos dias 04/03/2020 às 09:19h, 06/03/2020 às 09:24h e 
10/03/2020 às 09:36h). 
Comunicamos que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da Secretaria 
Municipal da Fazenda, podendo vossa senhoria ter vista sobre o mesmo.  

INTERESSADO PROTOCOLO 

AIDE LOPES BARROSO 2019000377299 
São José do Rio Preto (SP), 03 de abril de 2020. 

 
Luiz Carlos Basso 
Chefe D.T.I. - SEMFAZ 

REQUERENTE PROTOCOLO
1 Airton Bena hJunior 2019345501 apesos 2019375617, 2019413081
2 Geleti & Viana Representações Ltda ME 202084771
3 Maria das Graças Rodrigues 202082381
4 Marlene Perpetua Correa da Silveira 202085379
5 VSJRP Marcas e Patentes Ltda 202067207

São José do Rio Preto,   sexta-feira, 3 de abril de 2020
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA

Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 012/2020
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 03 de ABRIL de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 
2019423039 APARECIDA DOS SANTOS SILVA 
202072748 BANCO BRADESCO S/A 
202088070 BRUNA FRANCISCA ADAMI 
202064831 CLAUDIA LONGHI 
202069602 DROGRARIA MARTINS & PEDROSO LTDA 
202072581 EDIFÍCIO PLAZA CAPITAL 
202078024 ENERLIGHT ENERGIA FOTOVOLTAICA E ILUMINAÇÃO LED EIRELI 
202057112 FARMACAMPO SAÚDE ANIMAL LTDA 
202080791 FERREIRA DA PONTE & ADEMIR PERES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
202076511 FRANCHISING STORE COMÉRCIO E LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP 
202060487 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A 
202083121 JOSE LUIZ ZILLI 
202069542 MITSUKI IAMASHITA ESPOLIO 
202049356 MZ TELECOM NEGÓCIOS CORPORATIVOS EIRELI 
202065055 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA 
202075583 RMC BRASIL GESTÃO DE IMÓVEIS E IMOBILIÁRIA LTDA 
202086330 ROSELAINE SANCHES ALVARES COLOMBO 
202069238 RVM MODAS LTDA 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 03 de ABRIL de 2020. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos DEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

202055228   2OWT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
 202029686  ALINE FERNANDA DE LIMA MARTINS 
 202038846  ANA CAROLINA BALESTRIERI 

202050830   ANAIS EMILIE ALIZEE CHANUT 
202051521   ANDRÉ DE MORAIS CHIARAVALLOTI 

 202051663  ANDRÉ LUIZ SOUZA RIBEIRO 
 202019297  ANDREIA MARIA BRITO LOPES 
 202027686  ANGELO DOMINGOS FIRMANI MENDES 
 202081352  ANTOLIO HERIKLES CARNEIRO DE FREITAS 

202040132   ANTONIO RAMAO MARCONDES CARVALHO 
  202035588 APARECIDA DIVINO DA SILVA 

202066718   BEATRIZ MOREIRA DA SILVA 
202065159   BIANCA MARIA MARTINS 

  202088056 BRUNA FRANCISCA ADAMI 
202039018 202039023  BRUNO RAFAEL VICENTE 
2019432988   CARLOS ROBERTO MICHELONI 

 202050195  CARVALHO & MARQUES ADMINISTRADORA DE BENS 
LTDA 

 2019393330  CASA BAHIA COMERCIAL LTDA 
  202085035 CELIA REGINA FERNANDES ABEL 
  202085792 CESAR CHIESA 
 202077537  CINTHIA MIRELLE GONÇALVES SILVA 
 202081390  CLAUDEMIR GONÇALVES MARTINS 
  202086307 CLAUDINEI LOPES DA SILVA 
  202085673 CLEBER ROGERIO MODA  
 202072998  CREUZA SONDEREGGER RAMOS 
  202083870 DENISE MARIA DA COSTA 

202049019   EDSON LOPES PIMENTA 
 202075941  ELIEZER DO NASCIMENTO PINHEIRO 

202035529   EMMANUEL JOSÉ MARQUES 
202065944   EVANDRO DOS SANTOS 

 202024192  FABRÍCIO FELIPE DE OLIVEIRA 
 202050807  FELIPE CENTOLA CROSERA 

202033419   FERNANDO DIAS DA SILVA 
202074470   FLAVIO MOREIRA DA CRUZ 
202020902   GILBERTO CARLOS DALECK NOGUEIRA 
202070516   GISELE LOPES PEREIRA 
202075977   JOÃO VICTOR MARANGONI 
202076016   JOSE CARLOS MARQUES 

  202076713 JOSÉ LUIZ ZILLI 
202041661   JULIANA COELHO CASELLI 
202054713 202054742  KAUAN HENRIQUE ABREU 

  202039935 LAERTE ALVES DA CONCEICAO 
  202088805 LAERTE ALVES DA CONCEICAO 

202024983   LIDIANE BATISTA DE LIMA SILVA 
  202019031 LOCAR INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA ME 

202084540   LUANA DE MORAIS SIO 
202066275   LUCIANA CRISTINA DA SILVA BUENO 
202070855   LUCIANO CALUCIO 
2019434599   LUIS FABIANO CERQUEIRA CANTARIN 

 202031137  LUIZ ANTERO PEREIRA 
 202073915  MARA ELIZA BUZZO 
  202086379 MARCELO DIAS GONÇALVES 
  202078145 MARCIEL DA SILVEIRA 

202078056   MARCIEL MELEGATTI DE BIANCHI 
 202017040 202054214 MARCIO POSSAVATZ 
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202029329   MARCO AURELIO ESTRINGARE PINTO 
202028210   MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA 

  202079541 MARIA EDUARDA BORASCHI MACHADO 
  202087375 MARIO ABBUD FILHO 
 202084827  MARIO ANTONIO MELOTTO 

202027829   MATHEUS MARCELINO CARDOZO 
202044476 202044525 202044486 MELISSA DIAS 

202088406   MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS IMBOLIÁRIOS 
LTDA 

202054678   MIRELA SOLER DE OLIVEIRA 
 202078504  NAJLA ROBERTA BARCELOS BARRANCO 

202057224   PAULO CESAR FERREIRA 
 202051773  PAULO ROBERTO DOS SANTOS 

202081184   RAFAEL ALVES 
 202071707  RAFAEL DOS SANTOS 

202068623   RAFAEL HENRIQUE BARBOSA 
202060065   RAFAEL PIQUERA AZEVEDO 

 202047764  RENATA SOUZA DA SILVA 
  202085526 RENATO RODRIGUES FABRÍCIO 

202061428   RIO PRETO WEILERS 
 202065241  RITA MARIA DA SILVA GIACCHETTO 

202058506   RIVERLEI DA CRUZ ANDRADE 
 202050765 202050770 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

202072302 202072304  RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
 202046165  RODOLPHO SUMAN DEL CAMPO 

202064209   RODRIGO SOUZA GANZELA 
 202067269  ROSEMEIRE PERPETUA LEONCIO 

202043512   SAMUEL DA SILVA CUBAS 
  202086543 SERGIO LUIZ MUNIA 
  202029527 SILAS CAVALCANTE VENDIT 
 202049605  SILZA RIBEIRO DA COSTA 
  202068512 TATIANA NALAOSKI 
 202079749  THAÍS MENDONÇA DALMASO 

2019427727   THALLES BARBOSA DE ASSIS 
202065396   THIAGO NOGUEIRA FERNANDES 
202062118   VAGNER DA SILVA CASALE 
202023526   VANESSA CRISTINA MAGALHÃES 

 202023520  VANESSA CRISTINA MAGALHÃES 
202031286   VAUNER TALHETI 
202055551   VITOR RODRIGUES DE MATOS 

  202047043 VIVIAN FABIANA NORATO 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 03 de ABRIL de 2020. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos INDEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

202069064   ADEMIR OSCAR GUERRA 

202048189 202048194  AGROOL BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
E AGROPECUARIA LTDA 

 202048178  ALCEU LONGHI JUNIOR 
 202057064  ALCIDES DA SILVA NETTO 

202072872   ALEX SANDRO PEREIRA TIAGO 
  202074283 APARECIDA MOREIRA 
 202074438  ARY CESAR HERNANDEZ 
 202059711  CAMILA DE JESUS BRUGNETI 
  202064692 CLECIA CANILE DO VALLE POLYCARPO 

2019439249 2019439255 2019439262 EDMAR RIBEIRO BATISTA 
 202023057  ELITON FERNANDO DE MAGALHAES 
 202053054  ERICA DE CASSIA FONTES 

202062379 202062384 202062391 ERICA VIVIANE MORAES PEREIRA 
202062389   ERICA VIVIANE MORAES PEREIRA 
202069400 202069454 202069468 FATIMA MARIDETE DOS SANTOS 

 202062785  J L GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL 
LTDA ME 

 202045473  JEANE KELLY GIACON 
202054735   JOÃO CARLOS MALTA 
202050373   JOÃO LUIZ DONZELINI JUNIOR 

  202056673 JOAO MARIA 
 202071009  JOSE ADALTO RODRIGUES 

202078106   JOSE CARLOS AGUIAR BUCHALA 
 202075581  JOSE ROBERTO PAGANIN 
 202074238  JULIANA ALVES SARDINHA 
 202045514  JULIANO FERNANDES DE SOUZA 

202056765   LEOMAR DE PAULA 
 202071824  LEONARDO PATRICK VIEIRA 
 2019409349  LILIAN MARIA PENTEADO GUSSON 
 202076059  LIRA ESTEVÃO JORGE 
 202081248  MARCELO VIGNATI 

202071383   MARIA ISILDA CACERES CASTRO 

  202046082 MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

  202046076 MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

 202063077  MILLENY CASAROTI PANOBIANCO 
202056040   NORBERTO PERPETUO DAVID 

 202047179  PAULO HENRIQUE BIZELLI 
202057543   PAULO SERGIO BATISTA 
202074419   PROPAGINES PLANTIO INTELIGENTE LTDA 
202036419 2019419085  RAFAEL DE JESUS MORAES 

 202050769  RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
 202081141  RODRIGO DUART MARTINS SOUZA 

202027665   RODRIGO LOPES 
  202087010 SERGIO LUIZ MUNIA 
  202022721 SJP BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 23 SPE LTDA 

  2019146869 SJP VITTA 01 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE 
LTDA 

  202022855 SJRP IGUATEMI EMPREENDIMENTOS LTDA 
  202069864 TWO 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

202059150 202059154  VANI TEREZINHA DE OLIVEIRA 
  202040423 VERDDAD ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 

202058189   VINICIO ALBERTO SANTANA 
202063095 202063143  WILSON SANT ANNA MENEZES 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000061211 00554/20 ANA CAROLINA VALIN STRACERI 
43381322800 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000064852 00010/98 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA SAO 
JOSE DO RIO PRETO ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059748 00545/20 AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO 
LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000058146 00541/20 BAR OFICIAL RIO PRETO LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000063638 00565/11 BAREA REUMATOLOGIA RIO PRETO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000063995 01228/18 BEATRIZ EVA MALDO GALETTI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000063629 02293/15 CALEGARI SORVETES EIRELI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000065967 01057/12 CENTRO PSICOTERAPÊUTICO VIDA 
RIO PRETO EIRELI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000064837 00889/10 CHEN HUIAI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000064303 00566/20 CLAUDEMIR EDUARDO 24815817847 Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000064116 00565/20 CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000066789 00837/00 CLINICA MEDCENTER LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000065051 01815/19 CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 
SJRP LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000065057 01815/19 CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 
SJRP LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 
2020000064096 00385/14 CLÍNICA MÉDICA SISAR LTDA Renovação de Licença de 

 

 

Funcionamento 

2020000062717 00562/20 CRISTIANO DE OLIVEIRA 
27497529811 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000064598 00305/98 DANDYFARMA DISTRIBUIDORA 
LTDA EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059214 00544/20 DEBORA DA COSTA MORAES 
41630780880 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000057556 00534/20 DELZA LOPES ROLIM 17631327149 Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000064785 00569/20 ELBER JOSE FELTRIN ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000063881 01041/98 ELENY MARIA JAMAL Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000063789 01530/16 ESTER FRANCO DE SOUZA FREITAS 
SILVA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000065207 00572/20 FABRICIO DA SILVA PIZZARIA ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000067657 01324/17 FERNANDA DE OLIVEIRA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000056528 00528/20 FERNANDO MARCOS PEREIRA 
32963036850 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000059458 00280/20 FRANQUE ANTONIO DE ALMEIDA 
42190207134 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000067108 00890/01 GARCIA E CAPRIO LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000067346 01014/16 HMI PRODUTOS ARABES LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000061033 00552/20 JANAINA RODRIGUES VERDE PEREZ 
31819924882 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000054814 00277/20 JOSE GIVALDO TIBURTINO LEITE 
37592327449 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000058117 00539/20 JOSE RODRIGO DA SILVA REIS 
40581967852 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000061922 00558/20 JOYCE ALANA COSTA LEAO Cadastro / Licença de Funcionamento 

 

 

06733542536 Inicial 

2020000063614 02318/18 KATER SORVETES EIRELI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056192 00279/20 KELLI ELIAS 21672171881 Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000061748 00556/20 LA PORCHETTA RESTAURANTE 
LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000064916 01527/18 LEMOS E LEMOS ESTETICA LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000067258 02210/18 LINDOMAR LOURENCO ALVES 
MENDES 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000063857 00563/20 LUZIA APARECIDA DA SILVA DO VAL 
18148269807 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000056520 00527/20 M MORENO RESTAURANTE LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000064629 01636/17 M W A COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000064658 00807/06 M W A COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000064749 00568/20 MARIA TELMA MORAIS FERNANDES 
COMERCIO DE BEBIDAS 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000065328 01360/11 MICHELE CRISTINA LOPES FAVARIN 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000063996 01381/05 MINI MERCADO DUAS VENDAS LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000064504 00605/04 PERSONAL CERAM COMERCIAL 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000063832 01697/15 RICARDO FREIRE RODRIGUES REIS Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000065308 01245/16 SANDRA SANTANA CATARINO 
12179285884 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000062433 00561/20 SEARA ALIMENTOS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000060749 00551/20 SILVA PINTO & RIBEIRO ROTISSERIE Cadastro / Licença de Funcionamento 
 

 

E ANTEPASTERIA LTDA Inicial 

2020000055790 00525/20 TIAGO MARCELO TREVISAN Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000065998 00187/98 TORQUATO E CIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000066011 00188/98 TORQUATO E CIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000058157 00542/20 VALDINEI LINO DE OLIVEIRA 
25491912859 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000066262 01393/18 VOLPE & MOREIRA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000061715 00555/20 WILLIAM ANDRES VELASQUEZ 
SIERRA ME 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000062300 00560/20 WILTON DAVID BORGES 
02287657576 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

São José do Rio Preto, 04 de Abril de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
04 de abril de 2020

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA 
PORTARIA SMTTS - Nº 014/2020 

DE 03 DE ABRIL DE 2020 
Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais dos processos 
administrativos e fiscais no âmbito da Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança, tendo em vista a pandemia de 
COVID-19. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais e nos termos 4º, 
inciso XV da Lei Complementar Municipal nº 145/02 (e suas 
alterações). 

RESOLVE: 
Art. 1º - Ficam suspensos os prazos processuais dos processos administrativos e fiscais, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, até o dia 30/04/2020, podendo, esse prazo, 
ser prorrogado a qualquer tempo. 
Art. 2º - A suspensão a que se refere o artigo anterior abrange os prazos: 
 I – para cumprimento, por parte do munícipe, do atendimento de notificações fiscais; 
II – previstos na Portaria SMTTS nº 07/2020 de 28 de fevereiro de 2020; 
 III – previstos na Portaria SMTTS nº 62/2019 de 21 de Dezembro de 2019. 
Art. 3º - Aos munícipes interessados fica garantido o encaminhamento de solicitações e documentos por 
meio eletrônico (e-mails) nos seguintes endereços: 
I – smtts.posturas@riopreto.sp.gov.br – para procedimentos fiscais; 
 II – smtts@riopreto.sp.gov.br – para as demais situações. 
Parágrafo Único - Os documentos originais deverão ser apresentados quando solicitados pela 
autoridade competente, durante o prazo de tramitação ou enquanto perdurar o prazo decadencial. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de março 
de 2020. 
São José do Rio Preto, 03 de abril de 2020.       
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EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

(Art. 29, II, da Lei 13.303/16)
CONTRATO Nº: 009/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: INTERMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABA-
LHO LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de 
medicina e de segurança do trabalho, com titulação de especialista em 
Medicina do Trabalho e de Segurança do Trabalho, para desempenhar 
atividades atinentes às Legislações Trabalhista, Previdenciária, e Muni-
cipal, com respeito à Segurança, Engenharia e Medicina Ocupacional, 
oferecendo treinamentos, visitas técnicas, consultoria e monitoramento 
da saúde dos empregados e estagiários da EMPRO, com o intuito 
de atender plenamente a todas exigências cabíveis, requeridas pela 
Portaria Nº 3.214, de 08/06/1978 e suas Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho.
VALOR: R$ 24.820,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DO CONTRATO: 02 de abril de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 03 de abril de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

  
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TECNOLOGIA 
E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.br, o Pregão Eletrônico 
Empro nº 007/2020, Processo nº 7217/2020 objetivando a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de instalação 
de rede óptica, com fornecimento de materiais, no Centro Incubador 
de Empresas do complexo do Parque Tecnológico de São José do Rio 
Preto, de acordo com as especifi cações técnicas contidas no Anexo I, 
Termo de Referência, deste edital.
O recebimento das propostas dar-se-á até dia 17/04/2020, as 9h30 e 
abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e demais informações 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras. 
São José do Rio Preto/SP, 03 de abril de 2020. Fernando Geromel Pret-
te – Pregoeiro.

Decreto n.º 3.265, de 02 de abril de 2020.
“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssionais para aten-
der as necessidades do Município”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 
Considerando a necessidade emergencial de se contratar profi ssio-
nais para atender à conveniência e interesse público do Município, 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal, 
poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concur-
so, para atender necessidade de excepcional interesse da popula-
ção, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:
DECRETO: 
Art. 1.º - Fica a Sra. ALINE RAQUEL MAURICIO CHEIDA, brasilei-
ra, portadora do RG n.º 45.869.540-3, inscrita no CPF/MF sob o n.º 
384.276.438-37, contratada temporariamente, por tempo indetermi-
nado, para ocupar o cargo de escriturária, devendo cumprir jornada 
e receber seus vencimentos de acordo com as especifi cações e 
referência do cargo de provimento efetivo de escriturária. 
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 02 de abril de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
 Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária
Decreto n.º 3.266, de 02 de abril de 2020.
“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssionais para aten-
der as necessidades do Município”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 
Considerando a necessidade emergencial de se contratar profi ssio-
nais para atender à conveniência e interesse público do Município, 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal, 
poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concur-
so, para atender necessidade de excepcional interesse da popula-
ção, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:
DECRETO: 
Art. 1.º - Fica o Sr. LEANDRO LAURINDO LINDOLFO, brasileiro, 
portador do RG n.º 46.279.180-4, inscrito no CPF/MF sob o n.º 
391.524.928-93, contratado temporariamente, por tempo indeter-
minado, para ocuparem o cargo de executor de serviços gerais, 
devendo cumprir jornada e receber seus vencimentos de acordo 
com as especifi cações e referência do cargo de provimento efetivo 
de executor de serviços gerais. 
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 02 de abril de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
 Registrado em livro próprio e Publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a 
reabertura do Pregão Presencial nº 022/2020, objeto do Processo Licitatório nº 023/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A 
presente licitação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para cesta básica destinada ao Departamento de Assistência 
Social que serão distribuídas a pessoas carentes do Município de Guapiaçu, conforme as especificações descritas no Termo de 
Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 16 de abril de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: Desde 10/03/2020, 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: 09/03/2020. DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a 
reabertura do Pregão Presencial nº 023/2020, objeto do Processo Licitatório nº 024/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A 
presente licitação tem como objeto a aquisição de leite pasteurizado para distribuição aos idosos carentes do município de Guapiaçu/
SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 20 de abril de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: Desde de 13/03/2020, 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: 11/03/2020. DATA DA 
PUBLICAÇÃO: 03/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
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EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL – PROCESSO Nº 67/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 14/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020 
CONTRATADA: BRUNO FELIPE SARRO DE ALMEIDA - ME. 
OBJETO: Rescinde, de forma amigável, a Ata de Registro de Preços nº 06/2020, tendo como 
objeto a aquisição de materiais de escritório, conforme descrição e quantidades constantes do 
Termo de Referência (Anexo I - Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2019). Data da assinatura 
da rescisão: 18 de março de 2020. Base Legal: Base Legal: artigo 79, II, da Lei nº 8.666/93. 
São José do Rio Preto, 03 de abril de 2020. Ver. Paulo Roberto Ambrósio – Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto – SP. 
 
 
 

OSC MAQUININHA DO FUTURO 
CNPJ: 23.568.559/0001-18 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCICIO           01/09/2019 a 31/12/2019

RECEITAS  215.078,06 
RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS 210.795,28 
EDUCACIONAL- PMSJRP/SME-TC 03/2018 210.795,28 
RECEITAS ORDINARIAS NÃO VINCULADAS 4.282,78 
DESPESAS ORDINÁRIAS VINCULADAS             193.105,84 
EDUCACIONAL- PMSJRP/SME-TC 03/2018 193.105,84 
DESPESAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS 866,25 
= Déficit/Superavit 230,82 

EMPRESA: OSC MAQUININHA DO FUTURO
CNPJ: 23.568.559/0001-18

Conta Nomenclatura Saldo (D/C)
ATIVO

1.1. ATIVO CIRCULANTE 7.397,99  D
1.1.1. DISPONIVEL 7.397,99  D
1.1.1.01. CAIXA GERAL-MATRIZ 34,26  D
1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 34,26  D
1.1.1.02. BANCOS CONTA MOVIMENTO-MATRIZ 0   
1.1.1.02.006 BANCO DO BRASIL S/A 0   
1.1.1.03. APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA-MATRIZ 7.363,73  D
1.1.1.03.049 CTA APLICACAO BB 335401 7.363,73  D

TOTAL DO ATIVO -> 7.397,99
PASSIVO

2.1. PASSIVO CIRCULANTE 7.167,17  C
2.1.1. FORNECEDORES 7.167,17  C
2.1.1.02. FORNECEDORES GERAIS-MATRIZ 10.562,18  C
2.1.1.02.037 DEV.PMSJRP-T.COLAB.03/2018 10.562,18  C
2.1.1.03. IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER-MATRIZ 455,54  D
2.1.1.03.004 IRRF A RECOLHER 455,54  D
2.1.1.04. SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR-MATRIZ 4.869,69  D
2.1.1.04.001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 4.833,91  D
2.1.1.04.004 FGTS A RECOLHER 35,78  D
2.1.1.08. OUTRAS PROVISOES-MATRIZ 1.930,22  C
2.1.1.08.004 CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT) 1.930,22  C
2.4. PATRIMONIO LIQUIDO 230,82  C
2.4.1. CAPITAL E RESERVAS 230,82  C
2.4.1.05. RESULTADOS ACUMULADOS-MATRIZ 230,82  C
2.4.1.05.005 SUPERAVIT DO EXERCICIO 230,82  C

TOTAL DO PASSIVO -> 7.397,99
FABRICIO NEVES ELZARK-PRESIDENTE
RICARDO SANCHES CORREIA-1ºTESOUREIRO
FATIMA AP.MANIEIRO DO AMARAL
TEC.CONTABIL-CRC 1SP227867/0
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando tanto 
no Ativo como no Passivo,Ressalvando que a responsabilidade do 
profissional contabilista, fica restrita  apenas ao aspecto meramente 
técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e 
comprovantes fornecidos pela diretoria  da OSC MAQUININHA DO FUTURO 
que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade
SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO- CONSOLIDADO ANUAL
REF: 01/09/2019 A 31/12/2019

EMPRESA: INSTITUICAO EDUCACIONAL CASA DA CRIANCA

CNPJ: 59.847.814/0001-09

Nomenclatura 2018 2019
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE 173.572,00 202.117,64
DISPONIVEL 173.572,00 202.117,64
CAIXA GERAL-MATRIZ 39.836,66 11.143,23
CAIXA GERAL 39.836,66 11.143,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO-MATRIZ 22.539,32 22.587,36
CAIXA EC FEDERAL-C/C 2542-4 10.172,43 176.838,43
CAIXA EC FEDERAL-C/C 2818-0 12.366,89 0,00
APLICACOES LIQUIDEZ-MATRIZ 111.196,02 190.673,51
CAIXA EC.FEDERAL-FIC MOV.AUT. 0

CAIXA EC.FEDERAL-APLIC. 30517 111.196,02 13.828,27
CAIXA ED FEDERAL-CTA APL CMDCA 0 6,81
ATIVO PERMANENTE 246.767,41 287.360,41
IMOBILIZACOES 246.767,41 287.360,41
IMOBILIZADO-MATRIZ 181.080,07 182.180,07
MOVEIS E UTENSILIOS 26.538,50  26.538,50
BENFEITORIAS E INSTALACOES 39.269,48  39.269,48
APARELHO AR CONDICIONADO 3.930,00   3.930,00
COMPUTADORES/EQUIP.PERIFER.INF 13.463,40  14.563,40
PROJETOR MULTIMIDIA 1.854,02   1.854,02
CAMERA DIGITAL 364,82     364,82
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 575,45     575,45
PARQUE INFANTIL-SONHO CRIANCA 12.050,00  12.050,00
EQUIP.PADARIA-DEFENS PUBLICA 55.100,00  55.100,00
EQUIPAM.PADARIA-REC.PROPRIOS 54,40      54,40
BALANCA ELETRONICA 580,00     580,00
IMOVEIS 27.300,00  27.300,00
MAT.PERM-LEI 11186/2012-CMDCA-MATRIZ 13.105,61  13.105,61
QUADRO BRANCO 210,84     210,84
TV 46 SAMSUNG LED 2.499,00   2.499,00
FILMADORA SONY HDR 1.889,00   1.889,00
COBERTURA EM POLICARBONATO 2.700,00   2.700,00
CAMERAS/MONITORAMENTO 5.806,77   5.806,77
MAT.PERM.REC.PROPRIOS-MATRIZ 503,51     0,00
CAMERAS/MONITORAMETO-REC.PROP 427,43     2.722,23
QUADRO BRANCO 76,08      76,08
MAT.PERM-LEI 11395/2013-CMDCA-MATRIZ 24.958,42  24.958,42
ARC COND.SANS.LEI 11395/2013 5.863,40   5.863,40
COND CARRIER-LEI 11395/2013 5.358,90   5.358,90
PROCES.ALIM.LEI 11395/2013 6.013,20   6.013,20
QUADRO BRANCO-LEI 11395/2013 152,92     152,92
QUADRO BARNCO-LEI 11395/2013 1.085,00   1.085,00
MASSEIRA BASC.LEI 11395/2013 2.870,00   2.870,00
REFRIG.BRASTEMP-LEI 11395/2013 2.699,00   2.699,00
RAD USB PHILCO-LEI 11395/2013 916,00     916,00
SUBV/AUX LEI 11726/2015-CMDCA-MATRIZ 24.825,00  24.825,00

           BALANÇO PATRIMONIAL 

FOGAO 8BC-LEI 11726/2015 2.200,00   2.200,00
FREEZER HORIZ.LEI 11726/2015 2.350,00   2.350,00
FORNO TURBO GAS-LEI 11726/2015 4.690,00   4.690,00
FORNO EXTRA GDE-LEI 117262015 550,00     550,00
NOTEBOOK LENOVO-LEI 11726/2015 2.836,00   2.836,00
PROJETOR EPSON-LEI 11726/2015 2.897,00   2.897,00
HD INTELBRAS-LEI 11726/2015 695,00     695,00
AR COND.CARRIER-LEI 11726/2015 5.491,00   5.491,00
CARTEIRA ESC-LEI 11726/2015 2.747,00   2.747,00
PRATO FDO-SUBV.LEI 11726/2015 369,00     369,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS-SEMAS/CMDCA 08/2019 -        39.493,00
TOTAL DO ATIVO -> 420.339,41 489.478,05
PASSIVO CIRCULANTE 41.714,11 178.986,01
FORNECEDORES DIVERSOS 29.254,22 11.184,61
DEV.PMSJRP-TC.SME 08/2017 12.459,89 0
DEV.SEMAS/CMDCA-TF 08/19 0,00 6,81
DEV.PMSJRP-TC.SME 12/2019 0,00 11.177,80
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 2.650,47
CONTAS A REGULARIZAR 0,00 165.150,93
RESULTADOS ACUMULADOS-MATRIZ 378.625,30 310.492,04
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 216.270,99 216.270,99
SUPERAVIT DO EXERCICIO 64.067,75 94.221,05
TOTAL DO PASSIVO -> 420.339,41 489.478,05
Israel Cestari JuniorJosé Aparecido Ciocca-Presidente

Presidente669.996.698-72

João Cássio L. Gonçalves-Diretor Financeiro

CPF: 118.789.098-78

Fatima Ap. Manieiro do Amaral-Tec.Contábil

CRC: 1SP227867

Examinamos os lançamentos de Receitas e Despesas, 

refente ao execício de 2019, declaramos que todas 

as transações economicas e financeiras foram

registradas com regularidade e nos termos da

legislação vigente.

Portanto, somos de parecer conclusivo na aprovação

das demonstraçãoes contábeis sem ressalva.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2019.

Conselho Fiscal

Luiz Alberto R.Gomes

Nilton Pedroso da Silva

Marins de Jesus C.Garros

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CASA DA CRIANÇA 
CNPJ: 59.847.814/0001-09 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCICIO        2018                2019 

RECEITAS 571.166,89 892.003,19 
RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS 406.020,53 680.827,13 
EDUCACIONAL- PMSJRP/SME-TC 08/2017 406.020,53 0,00 
EDUCACIONAL-PMSJRP/SME-TC 12/2019 0 604.576,63 
SEMAS/CMDCA-08/2019 0 76.250,50 
RECEITAS NÃO VINCULADAS           165.146,36 211.176,06 
DESPESAS 507.087,66 774.834,42 
DESPESAS ORDINÁRIAS VINCULADAS  406.020,53 613.589,07 
DESPESAS SEMAS/CMDCA-08/2019  36.712,50 
EDUCACIONAL-PMSJRP/SME-TC 12/2019 0 576.876,57 
EDUCACIONAL- PMSJRP/SME-TC 08/2017 406.020,53 0,00 
DESPESAS  NÃO VINCULADAS 101.078,61 161.245,35 
Superavit 64.067,75                76.834,46        

ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DO INTERIOR PAULISTA*AACIP 
CNPJ: 71.7446957/0001-90  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCICIO                                  2018                      2019
RECEITAS  382.044,89 646.417,14 
RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS 331.521,79        620.107,02 
EDUCACIONAL- PMSJRP/SME-TC 03/2017 197.039,35 0,00 
EDUCACIONAL-PMSJRP/SME- 08/2019 0 508.574,58 
PM UCHOA-T.FOM.01/18 134.482,44 111.532,44 
RECEITAS ORDINARIAS NÃO VINCULADAS 50.523,10 26.310,12 
DESPESAS ORDINÁRIAS VINCULADAS   567.214,83 
EDUCACIONAL- PMSJRP/SME-TC 03/2017 197.039,35      0,00 
EDUCACIONAL-PMSJRP/SME-TC 08/2019 0 442.153,28 
PM UCHOA-TF-01/18 0 108.521,66 
DESPESAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS 131.068,15 16.539,89 
= Déficit/Superavit 53.937,37 6.728,85 

EMPRESA: ASSOCIACAO ARTISTICA  CULTURAL DO INTERIOR PAULISTA-AACIP
CNPJ: 71.744.957/0001-90
Nomenclatura
ATIVO 2018 2019
ATIVO CIRCULANTE 54.944,45 76.255,22
DISPONIVEL 53.788,60 74.742,22
CAIXA GERAL 33.747,87 33.967,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO ITAU cta 50638-0 14.806,34 19.139,10
CAIXA EC FEDERAL-22982 0 50,5
CAIXA EC FEDERAL-22850 0 10.095,87
APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA 5.234,39 11.489,09
BANCO ITAU  cta  50638-0 3.017,89 2.016,01
CAIXA EC.FEDERAL-cta 2164-1 1.471,92 0,01
CTA APLI. CEF22850 0,00 7.538,28
CTA APLI. CEF 2230-3 744,58 571,12
CTA APL.22982 0,00 1.363,67
CREDITO A RECEBER 1.155,85 1.513,00
APLICACÇOES FINANCEIRAS MATRIZ 2,85 0
IMPOSTOS A RECUPERAR 16.153,00 1.513,00
EMPRESTIMOS PF 0,00 2.000,00
ATIVO PERMANENTE 87.694,80 89.614,80
IMOBILIZACOES 87.694,80 89.614,80
MAT.PERMANENTE 0,00 900,00
EDUCACIONAL/INSTRUMENTOS 87.694,80 88.714,80
INSTRUMENTOS MUSICAIS 87.694,80 88.714,80
TOTAL DO ATIVO 144.639,25 167.870,02
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE 2.444,85 18.851,38
FORNECEDORES 2.444,85 18.851,38
FORNECEDORES GERAIS-MATRIZ 2.444,85 18.854,23
A DEV.PMSJRP/SME 03/2017 1.598,77 0
A DEV.PMSJRP/SME - 08/2019 0,00 18.008,15
A DEV PMUCHOA-T.FOM.01/18 846,08 846,08
CONTAS A REGULARIZAR 0 2,85
PATRIMONIO LIQUIDO 142.194,40 148.923,25
CAPITAL E RESERVAS 142.194,40 148.923,25
RESULTADOS ACUMULADOS 88.257,03 148.923,25
SUPERAVIT DO EXERCICIO 53.937,37 148.923,25
TOTAL DO PASSIVO 144.639,25 167.774,63

Rosimeire M.Machado Sampaio-Presidente
CPF: 151.196.078-70
Fatima Ap. Marcelino-Financeiro
CPF:071.036.328-12
Fatima Ap.Manieiro do Amaral-tec. Contabil

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

CRC: 1SP227867
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinamos os lançamentos de Receitas e Despesas, 

refente ao execício de 2019, declaramos que todas 

as transações economicas e financeiras foram

registradas com regularidade e nos termos da

legislação vigente.

Portanto, somos de parecer conclusivo na aprovação

das demonstraçãoes contábeis sem ressalva.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2019.

Conselho Fiscal

Willian Rodrigues Carneiro

Rosane Raffa de Souza Oliveira

Drielle Luisa Pereira


