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Unidades de 
saúde ficam 
fechadas no 

feriado estadual 
antecipado
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Plano regional prevê reabrir shoppings e 
flexibilizar serviços de modo controlado

DESDE QUE ISOLAMENTO ALCANCE 55%

Representando os demais prefeitos da região, Edinho Araújo apresentou, ontem, ao governo do Estado o Plano Regional para a flexibilização das atividades econômicas. Entre 
as medidas propostas está a limitação de público nos estabelecimentos comerciais, em índices que variam de 10% a 30% da capacidade física.                          Pág. A3
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Manifestação aconteceu na manhã desta sexta-feira. Com máscaras nos rostos e pentes, escovas e secadores 
de cabelos nas mãos, eles reivindicaram a volta ao trabalho. Uma comissão, formada por representantes do 
grupo, foi recebida pelo prefeito Edinho Araújo.                                                                Pág. A4

Empresários e funcionários protestam na frente 
da Câmara pela reabertura dos salões de beleza

Sergio SAMPAIO
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Pauléra aumenta o tom 
e cobra urgência na 

flexibilização de atividades
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Sindicato diz que uso da 
cloroquina deve ser escolha 
de médico e seu paciente

Coronavírus faz 
518 vítimas 
e número de 
recuperados 

sobe para 235
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Caminhão 
desgovernado
derruba 11 
postes em 

avenida de RP
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Repasse federal 
de R$ 4,4 mi

vai ajudar quatro 
hospitais na luta 

contra o vírus 
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Profissionais 
da Funfarme 
recebem 5 

mil máscaras 
anticovid
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Enem tem 
inscrições 

prorrogadas 
até a próxima 
quarta-feira
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23 de maio de 2020               SAÚDE/OPINIÃO

A fisioterapia hospitalar 
atua diretamente no trata-
mento de pacientes hos-
pitalalizados seja na enfer-
maria, unidade de terapia 
semi-intensiva e unidade de 
terapia intensiva para prevenir 
complicações respiratórias, 
neurológicas e motoras.

Na grande maioria dos 
serviços hospitalares a fisio-
terapia é realizada duas vezes 
ao dia. O fisioterapeuta então 
planeja o que será feito em 
cada uma dessas sessões, 
a fim de que uma complete 
a outra e o objetivo proposto 
seja alcançado com mais 
facilidade.

Tipos de fisioterapia 
hospitalar
*Pediatria e Neonatologia
*paciente neurológico
* pacientes oncológicos e 

cuidados paliativos
* pacientes ortopédicos no 

âmbito hospitalar
*paciente queimado
* Intervenção fisioterapêu-

tica em unidades de terapia 
intensiva e semi-intensiva

Convidamos uma fisiote-
rapeuta que atua diretamente 
no hospital para nos informar 
o que mudou desses atendi-
mentos hospitalares  com a 

Fisioterapeuta hospitalar e o atendimento 
aos pacientes internados com Covid-19  

DivulgaçãoCovid-19. 
Dra Keith Bonsegno, fisio-

terapeuta, atua em uma uni-
dade hospitalar de São Paulo, 
capital. 

Dra Keith o que mudou no 
hospital após a Covid? 

Muitas coisas mudaram, co-
meçando pela nossa vestimen-
ta, setorização dos pacientes.

Pacientes com Covid ou 
suspeita, ficam em um se-
tor específico, separados de 
outros pacientes com outras 
patologias.

Quando o paciente chega 
qual avaliação é feita para 
definir o grau da patologia 
exames complementares e 
avaliação da equipe multi-
disciplinar, pacientes com 
insuficiência respiratória e/
ou com saturação abaixo 
de 93%, mesmo com aporte 
de O2 de até 15 litros por 
minuto após encaminhar 
para fisioterapia geral qual 
avaliação é realizada?

 É avaliado o padrão res-
piratório, nível neurológico,  
saturação de O2, frequência 
respiratória e cardíaca, neces-
sidade de O2 a saturação é um 
ponto definitivo para encami-
nhar para UTI? 

São vários os pontos defi-
nitivos do protocolo: exames 
complementares e avaliação da 
equipe multidisciplinar, pacien-
tes com insuficiência respirató-
ria e/ou com saturação abaixo 
de 93%, mesmo com aporte de 

O2 de até 15 litros por minuto.

Quais parâmetros devem 
ser a saturação do paciente?

 É avaliado o padrão respi-
ratório, nível neurológico,  satu-
ração de O2, frequência resp e 
cardíaca,  necessidade de O2. 
A saturação abaixo de 93%.

Como o paciente que está 
passando mal pode saber a 
hora de procurar o pronto 
socorro ?

Dificuldade para respirar e 
febre.

Muitas pessoas chegam 
em carros particulares, 
como é feito o deslocamen-
to dessas pessoas? Tem uma 
emergência separada das 
demais patologias?

No Pronto-Socorro temos 
salas específicas para suspeitos 
de Covid.

Qual o clima do profis-
sional que está na linha de 
frente? Quais seus anseios, 
medos e a prevenção?

Sabendo que você tem 
duas crianças em casa, clima 
é de tensão e medo. Estamos 
lidando com algo novo e desa-
fiador. Todos temos medo de 
ficar doentes e levar o vírus para 
nossas casas.

Mas me sinto segura usando 
os equipamentos de segurança 
que o hospital disponibiliza.

Faça uma pergunta ou 
um relato que você acha 

importante.

Como ainda não temos vaci-
nas, o isolamento social é sim 
muito importante nesse mo-
mento e se precisar sair seguir 
todas as recomendações da 
OMS, como uso de máscaras 
e realizar todas as medidas de 
higiene. É importante também 
cuidar da cabeça, selecionar o 
que vão consumir de informa-
ções,  tentar manter uma boa 
alimentação, hidratação, e boa 
noite de sono com exercícios e 
sol por 10 minutos ao dia. 

Como é a alta deste pa-
ciente? Vai com recomenda-
ção de fisioterapia e quais 
orientações gerais?

 
Os pacientes que recebem 

alta hospitalar  são orientados  
a continuar com acompanha-
mento de fisioterapia motora 
e respiratória em casa, seja 
esse atendimento presencial 
ou online. 

Gratidão à Dra Keith Bon-
segno Rodrigues pela entre-
vista. Que Deus te proteja e a 
todos profissionais da linha de 
frente da fisioterapia hospitalar.

Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e educa-

dora física.
@silviabatistafisiodan-

cer
Email: silviafisiotera-

pia@icloud.com
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 ARTIGO

 Alcides BUSNARDO

Ao Jornal Estado de São Paulo
A morte de LAUDO NA-

TEL nos entristeceu muito. 
Era um homem probo, 
correto e honesto. Foi 
governador do estado de 
São Paulo por duas vezes, 
conhecido como o “go-
vernador caipira”, tendo 
em vista que costumava 
fiscalizar suas obras ao 
volante de um trator.

Tivemos a honra de 
conhece-lo através da 
conceituada família PA-
CHÁ, da cidade de Catan-
duva-SP. Não era formado, 
nunca cursou uma facul-
dade, teve seu primeiro 
emprego aos 17 anos de 
idade, no banco NOROES-
TE. Foi eleito TESOUREIRO 
do São Paulo F.C. e, pos-
teriormente, diretor finan-
ceiro e PRESIDENTE dessa 
agremiação. Foi ele quem 
construiu o ESTÁDIO DO 

MURUMBI, SEM depender 
sequer de qualquer verba 
dos governos FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL.

Certa feita, em uma 
reunião no palácio do go-
verno, quando meu que-
rido e saudoso PAI era 
PREFEITO MUNICIPAL de 
PINDORAMA, trocamos 
ideias concernentes aos 
nossos clubes de coração, 
ele defendendo, obvia-
mente, seu  São Paulo FC, 
e eu a minha até hoje so-
frida e querida A.A. PONTE 
PRETA. 

Foi ele também quem 
me salvou das mãos de 
uma quadrilha de DELE-
GADOS DE POLÍCIA COR-
RUPTOS E COVARDES, que 
fizeram acusações impro-
cedentes, cuja finalidade 
era denegrir a imagem da 
FAMÍLIA BUSNARDO junto 
à cúpula da gloriosa polícia 
civil do nosso Estado.

Resta-me lembrar que 
os grandes homens nunca 
morrem, apenas partem 
antes de nós, ou então 
RATIFICAR as palavras do 
cidadão EROS ROBERTO, 
ao afirmar que a dor da 
saudade é superada pela 
certeza que um dia nos 
encontraremos no céu: 
ele, meu pai ATÍLIO BUS-
NARDO e eu.

A família Busnardo, 
consternada, expressa sua 
tristeza e votos de pesar.

Escrito pelo delegado 
de polícia Dr. Alcides 
Busnardo, residente na 
Rua Nadir Kenam, nú-
mero 560, bairro Jardim 
Tarraf 1

CEP: 15091-430
Telefone: 3224-1463
CPF: 028.207.308-68
RG: 1694220
São José do Rio Pre-

to-SP, Brasil.
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O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo (MDB), represen-
tando os demais prefeitos da 
região apresentou ao governo 
do Estado o Plano Regional para 
a flexibilização das atividades 
econômicas.

O Comitê criou cinco níveis 
de acompanhamento de casos 
em Rio Preto, que vão do mais 
radical (fecha tudo – nível 5) à 
reabertura geral (nível 1). 

Mais uma vez foi colocado ao 
secretário de Desenvolvimento 
Regional do Estado, Marco 
Vinholi, pelo prefeito Edinho 
que todos os prefeitos da re-
gião defendem a autonomia e 
regionalização da flexibilização 
da economia de acordo com a 
situação de cada município. 

Segundo a Prefeitura de Rio 
Preto, “Mantida a estabilidade 
e/ou registrar queda no número 
de casos, a proposta do comitê 
prevê a inclusão da cidade no 
nível 2, que prevê a reabertura 
de alguns segmentos da eco-
nomia”.

“Estamos mais próximos 
de chegarmos no nível 2, que 
permite uma flexibilização maior, 
mas podemos fazer um esforço 
final para aumentar nossos 
níveis de isolamento e chegar-
mos ao dia 1° de junho, quando 

termina o decreto do governador, 
em condições de retomar ativi-
dades econômicas indispensá-
veis para a vida do cidadão”, 
salientou Edinho. 

Com o nível 2 o plano traz a 
possibilidade da abertura de di-
versas atividades que hoje estão 
fechadas com restrições. 

A proposta apresentada colo-
ca a volta do funcionamento de 
shoppings, galerias, restaurantes 
e similares, seguros, planos de 
saúde, imobiliárias, escritórios 
de contabilidade, advocacia 
e atividades veterinárias com 
atendimento ao público com a 
utilização de 30% da capacidade 
de pessoas. 

Outros estabelecimentos que 
poderão ser liberados com um 
percentual um pouco menor, 
10% da capacidade de pessoas 
são: lojas de variedades, lojas 
de departamentos ou magazine, 
serviços de arquitetura, enge-
nharia, locação de veículos, co-
mércio atacadista, lavanderias, 
comércio varejista de artigos do 
vestuário e acessórios, calçados, 
joias e relógios, produtos de lim-
peza, tabacaria, artigos pessoal, 
papelaria, disco e cds, artigos 
esportivos e de viagem, artigos 
usados, bijuterias, artesanatos, 
plantas e flores, objetivos de 
artes, doces, tapeçaria, livrarias, 

Sérgio SAMPAIO

FLEXIBILIZAÇÃO

Presidente da Câmara cobra 
flexibilização de atividades

O presidente da Câmara 
de Rio Preto, Paulo Pauléra 
(Progressistas), aumentou o 
tom e afirmou que a Prefeitura 
precisa pensar de forma ur-
gente a flexibilização de novas 
atividades econômicas a partir 
do dia 31 de maio. 

Segundo Pauléra, de forma 
equilibrada chegou a hora de 
o município rever a situação. 
“Estamos diante de uma difícil 

equação. De um lado, temos 
de pensar em salvar vidas. Do 
outro, salvar as empresas e 
a economia. Como Rio Preto 
agiu rápido, fez o dever de 
casa, conseguiu achatar a cur-
va de contaminados. Chegou 
a hora de pensarmos também 
nos empresários que fizeram 
sua parte e sentem na pele 
os efeitos da quarentena”, 
salientou o presidente. 

Ele relembrou que faz qua-
se dois meses, boa parte do 

Da REDAÇÃO

Plano apresenta proposta de reabertura de 
diversas atividades de forma controlada O ministro Celso de Mello, 

decano do Supremo Tribunal Fe-
deral, determinou, nesta sexta-
-feira (22), a liberação do vídeo 
e da transcrição da reunião de 
22 de abril do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) com 
seus ministros no Palácio do 
Planalto. Apenas duas rápidas 
menções a outros países foram 
suprimidas.

Na reunião, Bolsonaro falou 
de pretenso plano da China de 
dominar o Brasil, envolvendo-se 
nos negócios do país. E mais: 
que o serviço secreto chinês 
teria agentes infiltrados nos 
ministérios. 

Pelo que Bolsonaro disse ter 
lido em algum lugar, espiões 
chineses estão trabalhando 
para entrar em licitações com 
o intuito de comprar “nossas 
empresas”.

Continuando, o presidente 
disse que se o comprador das 
“nossas empresas” fosse o 
Paraguai seria fácil tomá-las de 
volta. Mas, no caso da China 
— grande comprador de soja, 
carne e minério brasileiros — a 
dificuldade seria bem maior.

Outra menção ao Império 
do Meio, também suprimida, 
é de uma fala do ministro da 
Economia. Ao dizer que a China 
deveria lançar um novo Plano 
Marshall (plano de recuperação 
econômica da Europa, patroci-
nado pelos Estas Unidos, após a 
Segunda Guerra), Paulo Guedes 
atribuiu ao país a causa da pan-
demia, como algo premeditado.

Em determinado momento, 
Bolsonaro exibe sua monomania 
persecutória contra a imprensa 
e adverte os ministros: caso al-
gum deles viesse a ser elogiado 
pela Folha de S.Paulo, pelo Glo-
bo ou pelo site O antagonista, 
seria sumariamente demitido. 
Ou seja, sequer precisaria dar 
entrevista ou atenção a esses 
veículos. Bastaria ser elogiado.

Como já se sabia, além de 
bobagens e profanidades a 
granel, o vídeo revela o linguajar 
chulo e indigente do encontro. O 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, por exemplo, cha-
mou os ministros do STF de 
“vagabundos” que deveriam ir 
todos “para a cadeia”. 

Celso de Mello 
libera vídeo e 

texto de reunião 
de Bolsonaro 
com ministros

Da REDAÇÃO

Nada de festas
O número de contaminados 

pelo coronavírus, segundo dados 
da Secretaria da Saúde, con-
tinua em ascensão na cidade.  
Apesar das infecções terem 
aumentado, com 518 casos 
confirmados até ontem, o se-
cretário Aldenis Borim diz que 
a situação está sob controle. 
No feriado esticado neste fim 
de semana, ele pede a colabo-
ração da população para ficar 
em casa. “Nada de festas e via-
gens”, alertou. Se a população 
cumprir o isolamento à risca, o 
resultado positivo vai aparecer 
15 dias após o feriado, informa 
o secretário.  

Cadê o Xi?
O presidente da China, Xi Jinping, ainda não deu 

explicação ao mundo sobre sua omissão quando o co-
ronavírus surgiu, em Wuhan. Como não avisou de forma 
midiática alertando que o vírus poderia ser letal, o povo 
do planeta paga com a vida pela falta de higiene sanitária 
chinesa. Se avisou e a Organização Mundial da Saúde 
foi leniente, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem 
certa razão ao suspender a ajuda financeira. O mundo só 
acordou para a gravidade da covid-19, quando o surto 
explodiu na Itália. Já era tarde...

Loucura
Falando como autoridade da área da ciência, o secre-

tário da Saúde, Aldenis Borim, informou que o governo 
local está preparando um plano com o propósito de 
flexibilizar a reabertura do comércio a partir de 1º de 
junho, porém, alertou que as regras terão de ser seguidas 
na íntegra. “Ao contrário, seria uma loucura”, profetiza. 
A preocupação do secretário é se os comerciantes vão 
respeitar o plano, na íntegra, para evitar o aumento da 
disseminação do novo coronavírus. Aí entra a disciplina! 
Isso vale para todos...

Vírus agradece
O governo do Estado 

atira por todos os lados 
para conter a propagação 
do vírus que veio da China. 
O feriado de 9 de julho, 
que se comemora a Revo-
lução de 32, foi antecipado 
pelo governador João Doria 
(PSDB) para a próxima se-
gunda-feira. A proposta foi 
aprovada pela Assembleia 
Legislativa, quinta-feira 
à noite. Apesar de muito 
criticado por segmento 
da sociedade, Doria tenta 
frear as infecções para não 
causar colapso por falta 
de vagas nas UTIs. Agora, 
cada um tem de fazer a 
sua parte, senão, o vírus 
agradece.

Fato!
Como pode uma pessoa que compra máscaras descartáveis para não 

contrair o novo coronavírus dispensar o acessório em qualquer lugar, sem 
nenhum constrangimento? Se compra o produto descartável, é porque tem 
um nível financeiro elevado. Isso é fato! Quem não tem, compra de tecido, 
lava e usa novamente. Também é fato! Agora, tem dinheiro, mas falta educa-
ção. É mais uma ação nefasta ao meio ambiente, que já está extremamente 
poluído. O que não falta são máscaras descartadas na região da represa. 
Muito triste...  

Mais pressão
Cerca de 50 profissionais que atuam no setor de 

salões de beleza e de barbearias fizeram manifestação, 
ontem, em frente à Prefeitura. Um pequeno grupo, li-
derado pelo presidente da Câmara, Paulo Pauléra (PP), 
se reuniu com Edinho Araújo (MDB) para reivindicar a 
retomada das atividades. O prefeito disse que vai res-
peitar o decreto estadual (expira em 31 de maio) e, a 
partir de 1º de junho, existe a possibilidade de liberar 
as atividades, desde que sejam respeitadas as medidas 
de segurança para evitar a propagação do vírus.  

Recado direto
O deputado José Neto (Podemos-GO) apresentou projeto que torna pas-

sível de impeachment o presidente que adotar, apoiar ou induzir medidas 
contrárias ao consenso científico e às recomendações técnicas de organis-
mos nacionais e internacionais, colocando em risco a saúde da população. 
“É dever do presidente, em respeito à Constituição Federal, considerar o 
consenso médico e se furtar a tomar medidas que possam colocar em risco 
a população que jurou proteger”, diz. É um recado direto ao presidente Jair 
Bolsonaro!

equipamentos de informática, 
telefonia, eletrodomésticos, 
móveis, tecidos, instrumentos 
musicais, peças e acessórios 
para aparelhos eletrônicos, cama 
mesa e banho. 

Outro ponto traz a possibili-
dade do atendimento individual 
por agendamento, neste item 
enquadram-se salão de beleza 
(cabeleireiras, manicures e pe-
dicures), barbeiros, atividades 
de condicionamento físico e 
outras práticas esportivas, co-
mércio de veículos automotores, 
empreendimentos imobiliários, 
serviços de escritório, salas de 
acesso à internet, formação de 
condutores, ensino de arte e cul-
tura e idiomas, representantes 
comerciais, cursos de informá-
tica e preparatórios, aluguel: de 
objetos pessoais e domésticos, 
e de máquinas e equipamentos. 

Cultura e entretenimento 
– apresentações teatrais, shows 
e outras atividades culturais, 
além de cinema poderão acon-
tecer no estilo drive onde os 
espectadores poderão assistir a 
apresentação ao filme dentro de 
seus veículos.

 Atualmente, a cidade encon-
tra-se no nível 3, que autoriza 
o funcionamento de serviços 
essenciais, seguindo regras pre-

Edinho apresentou plano regional para flexibilização

Divulgação

comércio está sem fatura-
mento.

O parlamentar frisou que a 
prefeitura por meio das atitu-
des corretas tomadas pelo Co-
mitê Gestor de Enfrentamento 
do Coronavírus conseguiu 
impedir a explosão de casos 
de Convid-19. “Está na hora 
de pensar em liberar o fun-
cionamento principalmente de 
micros e pequenos negócios, 
que enfrentam grave crise 
econômica”, concluiu Pauléra.

Divulgação

Sem acordo
O ministro da Casa Civil, Braga 

Netto, defendeu ontem a reto-
mada da economia para que não 
corra o risco de caos social em 
consequência da pandemia. Ao 
Congresso Nacional que acom-
panha a execução orçamentária 
relacionada ao coronavírus, o 
ministro disse que o governo 
trabalha para preservar empre-
gos e que mais de 8 milhões 
foram mantidos até agora, mas 
que os recursos são finitos. “Se 
a economia não voltar, vai ter 
gente morrendo de fome e caos 
social”, diz. A declaração é contra 
o isolamento... sem acordo!

vistas no decreto do governo do 
Estado de São Paulo.

Uma tabela de acompanha-
mento dos casos de Covid em 
Rio Preto vai levar em conside-
ração o número de síndromes 
gripais leves e graves, casos de 
Covid, ocupação de leitos em 
UTIs (Unidade de Terapia Inten-
siva) e garantia de EPIs (Equipa-
mento de Proteção Individual) e 

quantidade de profissionais da 
saúde na ativa. 

Segundo o secretário de 
Saúde de Rio Preto, Aldenis Bo-
rim, ficou facultado aos prefeitos 
da região aderir ao plano de 
acordo com a realidade local de 
cada município, condicionada a 
decisão do governo do Estado de 
regionalizar as decisões contidas 
em um futuro novo decreto.

Para Pauléra, chegou a hora do município flexibilizar atividades
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tinua em ascensão na cidade.  
Apesar das infecções terem 
aumentado, com 518 casos 
confirmados até ontem, o se-
cretário Aldenis Borim diz que 
a situação está sob controle. 
No feriado esticado neste fim 
de semana, ele pede a colabo-
ração da população para ficar 
em casa. “Nada de festas e via-
gens”, alertou. Se a população 
cumprir o isolamento à risca, o 
resultado positivo vai aparecer 
15 dias após o feriado, informa 
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Donos de salões protestam e 
pedem reabertura das atividades

Um grupo de donos de 
salões de beleza, cabelei-
reiros e manicures realizou 
um protesto nesta sexta-
-feira, dia 22, em frente 
à prefeitura cobrando do 
prefeito Edinho Araújo a 
reabertura dos estabeleci-
mentos da cidade. 

Os trabalhadores reivin-
dicaram a volta imediata 
da atividade afirmando que 
têm contas para pagarem 
e também salários e que 
sempre trabalharam dentro 
das normas definidas pela 
saúde com distanciamento 
dentro dos salões, o uso de 
máscaras e a higienização 
do local. O prefeito Edinho 
Araújo (MDB) recebeu  uma 
comissão dos manifestan-
tes.

Segundo Fabiano Gi-
menes, dono de salão, o 
prefeito disse estar sen-
sível com a situação da 
categoria e salientou que 
na tarde desta sexta foi 
entregue uma proposta de 
flexibilização.

Caso a flexibilização seja 
aprovada pelo governo es-
tadual o prefeito teria se 
comprometido a rever a 
situação da categoria com 
a possibilidade do salão 
com frente aberta a partir 
do dia 1º de junho.

Em nota oficial, a Pre-
feitura salientou que re-
cebeu os empresários e 
eles foram informados que 
a Prefeitura é obrigada a 
atender ao decreto estadu-
al, inclusive recebeu uma 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Sergio SAMPAIO

Munidos de seus instrumentos de trabalho, profissionais protestaram na frente da Câmara

Vinicius LIMA 

Sindicato ressalta que 
respeita a autonomia 
do médico e que o 
uso da droga deve 
ter consentimento 
esclarecido pelo 
paciente

O Sindicato dos Médicos 
de São José do Rio Preto e 
região se posicionou nesta 
sexta-feira, por meio do 
seu presidente Fernando de 
Vilhena Diniz, sobre o pro-
tocolo do uso de hidroxiclo-
roquina em pacientes com 
sintomas leves de Covid-19.

“Em relação a hidroxiclo-
roquina e ao protocolo do 
Ministério da Saúde, temos 
que reconhecer que para 
o tratamento da Covid-19 
ainda faltam estudos mais 
robustos. Entretanto, no 
momento, há uma limita-
ção terapêutica e ainda 
não temos uma vacina, por 
isso drogas como a hidro-
xicloroquina já prescrita há 
muitos anos para doenças 
infecciosas e reumatológi-
cas têm sido usadas com 

segurança. Seus efeitos 
colaterais são conhecidos 
e como teve bons resulta-
dos em muitos trabalhos 
in vitro, não nos oporemos 
ao protocolo proposto, pois 
seu único objetivo é manter 
a equidade de oportunidade 
entre pacientes das redes 
privada e pública”, afirmou 
Diniz.

O sindicato ainda res-
saltou que respeita a au-
tonomia do médico e que 
o uso da droga deve ter 
consentimento esclarecido 
pelo paciente. 

“Em momentos de crise 
como este podemos lançar 
mão de tratamentos como 
este (off-label), com todos 
os cuidados já referidos, 
para que possamos tentar 
mitigar as complicações e 
internações pela covid-19 
até que um tratamento es-
pecífico e com todas a com-
provações chegue, o que 
pode ainda demorar muitos 
meses. Enfatizamos que 
estudos continuam sen-
do feitos e as orientações 
podem mudar a qualquer 
momento”, finalizou.

Sindicato dos Médicos 
diz não se opor ao 
uso da cloroquina

recomendação do Minis-
tério Público. Os trabalha-
dores e empresários foram 
informados ainda que a 
prefeitura apresentou uma 
nova proposta ao governo 

do estado e que espera ter 
uma possível regionalização 
da quarentena.

A domicílio - A prefeitu-
ra informou ainda que en-

tende a situação de todos 
os trabalhadores e que há 
formas de atendimento. 
Os serviços de beleza, por 
exemplo, podem ser reali-
zados em domicílio. 

Hospitais filantrópicos de Rio Preto vão receber 
mais de R$ 4,4 milhões para o combate ao Covid

Nova portaria do governo 
federal foi autorizou o repasse 
de R$ 2 bilhões para Santas 
Casas e hospitais filantrópicos 
para o combate o coronavírus 
(Covid-19).

Segundo assessoria do 
deputado Luiz Carlos Motta 
(PL), quatro hospitais de Rio 
Preto irão receber verbas oriun-
das desta portaria são eles: 
Hospital de Base – R$ 3.200 
milhões, Santa Casa de Rio 
Preto – R$ 920 mil, Hospital 
Bezerra de Menezes R$ 300 
mil e Beneficência Portuguesa 
– R$ 65 mil.

Na portaria 1393/2020, o 
governo autoriza o repasse da 

primeira parcela de R$ 340 mi-
lhões que serão encaminhados 
às entidades. O critério do rateio 
será definido pelo Ministério 
da Saúde e terá como base o 
quantitativo de leitos do SUS 
(Sistema Único de Saúde).

Os recursos podem ser usa-
dos para a aquisição de equi-
pamentos, compra de medica-
mentos e produtos hospitalares 
para o atendimento à população 
e, ainda, realização de peque-
nas obras e adaptações físicas 
para aumento da oferta de lei-
tos de terapia intensiva. 

A segunda parcela, no mon-
tante de R$ 1,660 bilhão, será 
transferida em até sete dias e 
distribuída com base na evolu-
ção da pandemia de Covid-19 

no país. 
Segundo Motta, vem redo-

brando as suas ações na Câ-
mara dos Deputados em apoio 
às Santas Casas e hospitais 
filantrópicos.

Na opinião do deputado, o 
auxílio financeiro vai ajudar no 
controle do avanço do corona-
virus. 

“Neste momento tão difícil 
para a nossa saúde pública, 
esse aporte de recursos será 
muito importante para garantir 
um melhor atendimento para a 
população. Em muitos municí-
pios, os atendimentos são feitos 
por Santas Casas e entidades 
filantrópicas e os recursos con-
tribuem para o bom funciona-
mento do SUS“, finalizou.

Da REPORTAGEM

Funfarme recebe cinco mil máscaras 
‘face shield’ doadas pela Fiesp

A Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp) 
entregou para a Fundação Fun-
farme nesta quinta-feira (21), 
cinco mil máscaras, modelo 
‘face shields’. O equipamento 
é usado por agentes de saúde 
que atuam na linha de frente do 
combate à Covid-19. Desde o 
mês passado, a carreta escola 
da instituição colabora na pro-
dução de uniformes e aventais 
de segurança (capotes) usado 
pelos colaboradores do Hospi-
tal de Base (HB) e Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM).

A diretoria administrativa 
do HB, Amália Tieco, desta-
cou a importância da parceria 
com a Fiesp. “A doação destes 
equipamentos de proteção 
individual (EPI) é importantís-
sima, principalmente neste 
momento devido à escassez 
destes materiais no mercado. 
E também, as máscaras ‘face 
shields’ constituem uma primei-

ra barreira física que protege nos 
colaboradores”, afirmou.

Os protetores faciais con-
sistem em uma viseira acrílica, 
utilizados sobre as máscaras 
cirúrgicas ou N95 e sobre os 
óculos de proteção. Todo ma-
terial destinado à Funfarme foi 
produzido na unidade do Serviço 

saúde que estão se dedicando 
no combate ao novo corona-
vírus”, explicou o dirigente da 
Fiesp, Liszt Abdala.

Desde o final de abril, a car-
reta escola da Fiesp está esta-
cionada próximo ao Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM). 
Na unidade, equipada com 13 
máquinas profissionais, foram 
confeccionados três mil aventais 
de segurança (capotes) e 1.400 
uniformes para os colaboradores 
do Complexo.

Neste período de pandemia, 
o Complexo Fufarme tem consu-
mo mensal de 67 mil aventais de 
segurança e 420 mil máscaras 
de tecido, uma média de 14 mil 
por dia.

“Sabemos que uniformes 
e máscaras estão em falta no 
mercado, então, foi feita esta 
parceria inédita, onde o ônibus 
escola usado para aulas, está 
dando suporte e contribuindo 
com a Funfarme neste momento 
tão delicado que passamos”, 
afirmou Liszt.

Da REPORTAGEM

Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai) de São Bernardo 
do Campo.

“A Fiesp e o Senai estão 
colocando à disposição do Hos-
pital de Base o que há de mais 
moderno na indústria. Abraça-
mos essa causa para contribuir 
e retribuir aos profissionais de 

Fiesp já doou outros EPIs para profissionais da Funfarme

Divulgação

LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO VÍRUS

Nesta sexta-feira (22) o 
Estado de São Paulo chegou a 
76.871 casos confirmados de 
COVID-19 e já alcança 500 mu-
nicípios paulistas, o equivalente 
a 77,5 % do território.

O vírus continua se espa-
lhando pelo Estado São 5.773 
óbitos pelo novo Coronavírus, 
com 215 novas mortes confir-
madas nas últimas 24 horas. 
Pelo menos 229 municípios 
registram óbitos.

Há 11,6 mil pacientes in-
ternados em SP, sendo 4.433 
em UTI e 7.176 em enfermaria. 
Até o momento já ocorreram 
15.296 altas de pacientes que 
tiveram confirmação de CO-
VID-19 e foram assistidos em 
hospitais de São Paulo.

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI reservados para 
atendimento a COVID-19 é de 
74.7% no Estado de São Paulo 
e 91.4% na Grande São Paulo.

Coronavírus 
alcança 500 

municípios no 
Estado de SP

A Secretaria Municipal de Saúde 
de Rio Preto atualizou, na manhã 
desta sexta-feira, o boletim epide-
miológico para o novo coronavírus. 
Até o momento, a cidade tem 518 
casos da doença, 13 a mais em 
comparação com o dia anterior.

São 18 óbitos, 573 vítimas de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) e 235 pacientes recupera-
dos, o correspondente a 45% do 
total de vítimas.

“Há 86 pessoas internadas 
com síndromes respiratórias. É 
importante falar sobre isso, porque 
independentemente de serem ca-
sos de Covid-19 ocupam leitos em 
hospitais por longo tempo. Desse 
total, 24 estão em UTIs e 62 em 
enfermarias”, explicou Borim.

NÚMEROS ATUALIZADOS
No total, dos 6.485 pacientes 

atendidos desde o início da pan-
demia 59% deles passaram por 
testes para detecção da doença, o 
que corresponde a 3.834 pessoas. 
O coeficiente da doença na cidade 
é de 112 casos para cada 100 mil 
habitantes.         Daniele JAMMAL

Rio Preto tem 
518 casos e 235 

recuperados 

Com feriado, unidades de saúde 
fecham na segunda-feira

Com o feriado estadual de 9 
de julho antecipado para a pró-
xima segunda-feira, 25 de maio, 
as unidades básicas de saúde 
de Rio Preto e as unidades da 
Atenção Especializada estarão 
fechadas. 

O atendimento será reto-
mado na terça-feira, 26 de 
maio, e as consultas serão 
reagendadas. Quem precisar de 
atendimento de urgência deve 
procurar uma unidade de pronto 
atendimento (UPA) ou um Pron-
to Socorro, que funcionam 24h.

Também na terça-feira, 26, 
a UBS Vetorazzo deixa de aten-
der casos de síndromes res-

piratórias e volta a realizar o 
atendimento de rotina. As UBSs 
Estoril, Solo Sagrado, Anchieta, 
Lealdade e Amizade e Anexo 
Faceres – voltada para o público 
infantil – continuam realizando 
atendimento exclusivo para 
casos de síndrome respiratória.

As unidades para atendi-
mento exclusivo de síndromes 
respiratórias começaram a 
funcionar no dia 23 de março. 
Desde então, foram realizados 
1.932 atendimentos em março, 
2.261 em abril e 1.313 até o 
dia 21 de maio. As unidades 
respiratórias funcionam de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 22h. No Anexo Faceres, o 
atendimento é das 7h às 19h.

Da REPORTAGEM

9 DE JULHO

Divulgação

HB receberá R$ 3,2 milhões
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Autônomo é preso pelo Baep com dinheiro, 
cocaína e notas falsas em construção

Em patrulhamento no bairro 
Jaguaré, por volta das 17h25 
desta quinta-feira, policiais 
militares do Baep (Batalhão 
de Ações Especiais de Polícia) 
de Rio Preto surpreenderam o 
autônomo E.J.M.A., 45, mo-
rador no Jardim Nazareth, em 
um terreno abandonado, com 
mato alto.

Ao avistar a viatura, o acu-
sado dispensou 25 porções 
pequenas e uma grande de 
cocaína e correu para uma 
casa em construção nas ime-
diações.

Em um dos bolsos da ber-
muda do suspeito foram apre-
endidas mais cinco porções da 
droga e no vaso sanitário do 
banheiro da obra um pedaço 
grande do entorpecente e uma 
balança eletrônica de precisão.

Num dos quartos foram 
encontrados R$ 1.465,00, três 

celulares e 13 notas falsas, to-
das com a mesma numeração.

Conduzido até o Plantão, A. 
teve a prisão por tráfico confir-
mada e vai responder processo 
também por moeda falsa.

Daniele  JAMMAL
redacao@dhoje.com.br
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Policiais militares apre-
enderam droga, R$ 1,4 
mil e 13 notas falsas em 
construção usada como 
esconderijo pelo traficante

Polícia Civil investiga se bebê morreu 
por aspirar o próprio vômito

As circunstâncias da mor-
te de uma recém-nascida, 
de seis meses, ocorrida na 
manhã desta quinta-feira, na 
casa onde morava, no Jardim 
Congonhas, estão sendo in-
vestigadas pela Polícia Civil de 
Rio Preto.

No Plantão, a mãe do bebê, 
uma estagiária, de 22 anos, 
alegou que o marido estaria 
com suspeita de Covid-19 e 
que no último sábado, dia 16, 

teria passado o dia todo com 
a vítima e outra filha.

Segundo a jovem, que 
compareceu na Central de 
Flagrantes para registrar o bo-
letim de ocorrência, ela soube 
por uma conhecida do patrão 
do esposo que ele não estaria 
nem indo trabalhar por conta 
da quarentena.

Aos policiais, a declarante 
afirmou ainda que possui me-
didas protetivas contra o ma-
rido, tendo várias queixas sido 
feitas na Delegacia de Defesa 

Daniele  JAMMAL da Mulher (DDM).
Em contato telefônico com 

o homem, que reside em Ouro-
este, uma investigadora ouviu 
que não é verdade que ele 
esteja com suspeita da doença 
e que sofre de rinite alérgica, 
ficando, às vezes, resfriado.

O pai da vítima salientou 
ainda que a companheira tem 
problemas psiquiátricos, faz 
uso de medicamentos con-
trolados e que está tentando 
culpá-lo pela morte do bebê.

Médico legista do IML (Ins-

Cláudio LAHOS

Ocorrência foi registrada no Plantão Policial

Morador no Parque da Cida-
dania, em Rio Preto, um ourives 
de 24 anos perdeu R$ 4,5 mil ao 
cair no golpe da venda on-line de 
veículos.

Ele viu um anúncio clonado de 
uma Honda CG 150 Fan, abaixo 
do valor de mercado, no site OLX 
e passou a negociar com um gol-
pista, que se passou por advogado 
e disse que o veículo estava com 
um cliente que lhe devia dinheiro.

O farsante usou um telefone, 
de prefixo 14, para enviar mensa-
gens via whatsapp para a vítima, 
que foi até a casa do verdadeiro 
dono da moto, um operador de 
máquinas, de 25 anos, onde viu e 
gostou do veículo.

Após fazer o depósito em con-
ta de integrante da quadrilha, o 
ourives descobriu que havia sido 
lesado e procurou a Central de Fla-
grantes na noite desta quinta-feira 
para denunciar o estelionato. DJ

Ourives perde R$ 4,5 
mil ao comprar moto 
em anúncio clonado

Cabeleireiro e estudante 
são vítimas do ‘golpe 

da moto’ na OLX

Um golpe que já fez milha-
res de vítimas no país lesou 
também um cabeleireiro e um 
estudante, ambos de 24 anos, 
em Rio Preto.

O vendedor, que reside na 
Vila Ipiranga, anunciou por R$ 
9,5 mil na OLX uma Honda 
NX4 Falcon, ano 2001, e teve 
a oferta clonada por R$ 6 mil.

O valor abaixo da tabela 
atraiu o profissional do setor 
de estética, morador no Digni-
dade, que passou a negociar o 
veículo com o farsante, o qual 
alegou que era de Jaci e que 
a moto estava na casa de um 
irmão, em Rio Preto.

Para a outra parte, o margi-
nal contou uma história em que 
supostamente teria dívida com 
quem iria olhar a motocicleta e 

por isso não era para mencionar 
o valor da negociação.

Após ver e gostar do veículo, 
o jovem depositou o montante 
combinado em conta corrente 
indicada pelo criminoso.

Como a outra vítima rece-
beu um falso comprovante de 
depósito, foram até o cartório 
transferir a documentação.

O cabeleireiro levou a CBX 
para seu serviço, no Jardim 
Tangará, e pouco depois rece-
beu ligação do estudante de 
que o dinheiro não havia sido 
creditado.

Ao perceberem que ha-
viam sido enganados os dois 
homens procuraram o Plantão 
Policial, onde foi feito boletim 
de ocorrência de estelionato. 
Não há pista sobre autoria, até 
o momento.

Daniele  JAMMAL

ASFIXIA MECÂNICA

ESTELIONATO BRIGA                 ÚLTIMA HORA

Caminhoneiro perde controle 
do veículo e derruba 11 postes 

O motorista de um cami-
nhão derrubou 11 postes de 
energia nesta sexta-feira (22) 
na avenida Miguel Neves de 
Azevedo, em Rio Preto, após 
perder o controle do veículo.

Segundo a Guarda Civil 

Municipal (GCM), o motorista 
colidiu em um poste da via e 
com o impacto acabou der-
rubando outros dez. Um dos 
postes atingiu outro veículo 
que trafegava pela via.

O trânsito no local foi inter-
ditado. Nenhum dos motoristas 
sofreu ferimentos.

Vinicius LIMA 

Um pedreiro, de 73 anos, e um 
morador de rua, de 47 anos, se de-
sentenderam em uma construção, 
na Vila Toninho, no final da tarde 
desta quinta-feira. O andarilho teria 
levado chute, paulada e batido a ca-
beça em uma caçamba de entulho.

Segundo o boletim de ocorrên-
cia registrado na Central de Flagran-
tes, o desempregado está ficando 
na casa de um sobrinho, morador 
no bairro, e começou a beber desde 
o início da manhã.

Por volta das 16 horas, ele 
passou na frente de onde o idoso 
estava trabalhando e começou a 
insultá-lo.

O trabalhador da construção 
civil ficou nervoso e para evitar a 
sua aproximação teria reagido com 
chute e paulada. Ao ser agredido, o 
homem caiu e se feriu na caçamba.

No Plantão, o andarilho admitiu 
que estava embriagado e que há 
alguns dias já havia discutido com 
o idoso.

Morador de rua 
leva paulada e bate 
cabeça em caçamba 

Daniele  JAMMAL

Uma mulher morreu 
na noite desta sexta-feira 
(22) em Rio Preto, após 
uma tentativa de furto 
em um imóvel na aveni-
da Philadelpho Gouveia 
Neto.

De acordo com as 
primeiras informações 
da polícia, a mulher teria 
tentado invadir o local, 
mas ainda não se sabe 
como acabou se ferindo. 

Como ela perdeu mui-
to sangue e a ambulân-
cia não chegou a tempo, 
acabou morrendo no 
local.

A polícia acredita que 
não se trata de um ho-
micídio e vai investigar 
o caso.

Mulher morre 
em tentativa 

de furto
Vinicius LIMA

Inscrições do Enem 2020 são prorrogadas até dia 27 de maio
O ministro da Educação, 

Abraham Weintraub, anun-
ciou a prorrogação do prazo 
de inscrição para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020 para a próxi-
ma quarta-feira (27). Pelo 
calendário inicial, as data 
limite para os estudantes se 
inscreverem era nesta sexta-
-feira (22).

As inscrições começaram 
no último dia 11 e podem ser 
feitas por meio da página do 
Enem na internet.

De acordo com Weintraub, 
mais de cinco milhões de 
estudantes já se inscreveram 
para a prova até a manhã 
desta sexta-feira). 

“Como já anunciei, os can-
didatos inscritos serão ouvidos, 
em junho, pela Página do Par-
ticipante, do Inep [Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira]. 
Eles, os interessados, vão es-
colher quando fazer a prova”, 
explicou o ministro, em outra 
publicação no Twitter.

Na quarta-feira (20), o Mi-
nistério da Educação anunciou 
o adiamento do Enem por algo 
entre 30 a 60 dias, em razão 
dos impactos ocasionados na 
sociedade pela pandemia de 
covid-19. As provas impressas 
estavam previstas para serem 
aplicadas em 1º e 8 de no-
vembro e as provas do Enem 

EDUCAÇÃO

digital para os dias 22 e 29 de 
novembro.

A estrutura dos dois exames 
será a mesma. Serão aplica-
das quatro provas objetivas, 
constituídas por 45 questões 
cada, e uma redação em língua 
portuguesa. A redação será 
manuscrita, em papel, nas duas 
modalidades. Durante o proces-
so de inscrição, o participante 
deverá selecionar uma opção 
de língua estrangeira - inglês ou 
espanhol.

Neste ano, será obrigatória 
a inclusão de uma foto atual do 
participante no sistema de ins-
crição, que deverá ser utilizada 
para procedimento de identifi-
cação no momento da prova. O 

valor da taxa de inscrição é de 
R$ 85 e deverá ser pago até 28 
de maio.

Quem tem direito à gratuida-
de da taxa de inscrição, por se 
enquadrar nos perfis previstos 
nos editais do Enem, terá a 
isenção automática, a partir da 
análise dos dados declarados 
no sistema. A regra se aplica, 
inclusive, aos isentos em 2019 
que faltaram aos dois dias de 
prova e não tenham justificado 
ausência. De acordo com o 
Inep, a medida beneficia quem 
teve dificuldades em realizar a 
solicitação de isenção devido 
às restrições impostas pelo 
isolamento social decretado em 
razão da pandemia de covid-19.

Divulgação

tituto Médico Legal) informou 
ao delegado plantonista Mar-
celo Guarnieri Parra que não 
há sinal de violência na criança 
e nem qualquer indicação do 
novo coronavírus, sendo a 
causa do óbito asfixia mecâni-
ca por aspiração de conteúdo 
gástrico para os pulmões, 
tendo a recém-nascida pro-
vavelmente aspirado o próprio 
vômito.

As investigações seguem 
sendo feitas pelo 2º DP rio-
-pretense.

ACIDENTE
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DiáriodoBob
Vã filosofia: Antigamente, quando um mascarado entrava 

no Supermercado, era pra assaltar. Hoje, o mascarado entra e 
quem assalta é o Supermercado contraveniente. Cloroquina e 
Tubaína. O Ministro Gilmar Mendes fez em pleno tribunal do 
Supremo da Justiça uma hilariante referência para os douto-
res “pardais”: “quem for de direita toma cloroquina, quem for 
de esquerda toma tubaína”, mas foi categórico ao dizer: “Não 
podemos sair aí a receitar cloroquina e tubaína”. O Ministro se 
referia ao Presidente Bolsonaro e outros cômicos da política 
tupiniquim. Tempo nublado sujeito a trovoadas. Pode haver um 
REVERTÉRIO na tela da Globo onde os salários são astronômi-
cos, o caixa anda vazio e o clima não anda bom. Aos 71 anos, 
em isolamento, a rio-pretense Ana Maria Braga convalesce 
do quinto câncer e deverá ficar apenas com um quadro no 
Encontro, de Fátima Bernardes. Na Central de Atendimento, 
as demissões chegaram ao topo e a Rádio Globo de São Paulo 
fechou suas portas. Ficou só a Rádio Globo do Rio. Vou repetir: 
a Rádio Globo de São Paulo não existe mais. Ela foi fundada no 
dia 1º de maio de 1952, inicialmente sob o nome de PRG - 9 
Rádio Nacional de São Paulo, das organizações Victor Costa, 
sendo adquirida em 1965 pelo Grupo Globo.  Família Muffato. 
Com mais de 60 lojas espalhadas pelo Paraná e São Paulo, Rio 
Preto vai ganhar a 4ª loja do grupo numa versão Boulevard na 
região leste. O Super Muffato ou Irmãos Muffato, é uma rede 
brasileira de hipermercados e supermercados, com sede no 
município paranaense de Cascavel. Contando com 57 lojas 
localizadas nos estados do Paraná e São Paulo, listada como a 
quinta maior rede do Brasil e a maior do Paraná, mas não é só. 
Os Muffato possuem também as lojas Muffato Max, direciona-
da para o setor atacadista, o Shopfato, para vendas online, e, 
também o grupo é dono de uma rede de televisão comercial em 
Cascavel e uma emissora de rádio. Humor no muro. Quando o 
isolamento acabar, quero ver quem vai ser o primeiro a reclamar 
que queria estar dentro de casa. Ponto e basta! 

OBRIGADO VIDA, POR TER ME DADO TANTOS EXEMPLOS DE ATITUDES QUE EU 
NÃO QUERO TER, E DE PESSOAS QUE NÃO QUERO SER. Sorria beba muita água 

e seja feliz!

GRÁVIDOS. Maria Fernanda 
Oliveira e Reagan Gloer fi caram 
sabendo que serão papais pela 
primeira vez de uma fi lha, que 
receberá o nome de Sophia. A 
futura vovó Adriana de Oliveira 
Figueiredo, a bisavó Ivani Ro-
drigues de Oliveira Figueiredo, 
a titia Andréia Figueiredo e o 
titio Marcelo de Oliveira Figuei-
redo, estão super felizes com a 
notícia.

CASAMENTO. A Coronel He-
lena e o advogado e sertanejo 
Zé Vitor se casam neste sába-
do, dia 23. Casamento no Civil 
contará com a presença de ape-
nas sete pessoas. Felicidades.

QUE FIQUE bem claro. 
Segunda-feira vai ser uma ex-
tensão do domingo. Tudo (ou 
quase) fechado. Com o adian-
tamento do feriado estadual da 
Revolução Constitucionalista 
(comemorado em 9 de julho) 
pergunto: a cerimônia tradicio-
nal em frente ao Fórum vai ou 
não vai acontecer?

MAGALYZINHA Tebar Mar-
degan mandando notícias para 
sua mamãe Haydeé Tebar 
Mardegan e familiares. Ela está 
residindo em Los Angeles – Ca-
lifórnia.

OLAVINHO TARRAF, da Tar-
raf, Construtora e Incorporadora 
de Rio Preto, acaba de lançar 
sua nova marca, Tafl ex. A apre-
sentação, para corretores e con-
vidados, ocorreu por meio de 
uma live meeting no estande de 
vendas do Borghese Boulevard, 
o primeiro empreendimento da 
Tafl ex, ao lado do Bairro Jardim 
Vetorasso. O lançamento sur-
preendeu o mercado imobiliário, 
em meio a crise.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

O médico José Carlos Mesquita e Maura Costantini 
Mesquita, em chique jantar, antes do isolamento social

Água nas torneiras
Condomínio não pode cortar água de morador inadimplente, 
ainda que em decorrência de aprovação em assembleia. Para a 
25ª câmara de Direito Privado do TJ/SP, o fornecimento de água 
configura serviço público de caráter essencial e só pode ser 
interrompido pela concessionária. 

Tel. (17) 3233-4888

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Perdão de Aluguéis
Locatários de imóveis estão com um pé atrás esperando pra 
ver o que vai acontecer com os seus inquilinos. Além do perdão 
de aluguéis sem direito a despejos, precisam saber que nas 
benesses (?) governamentais estão também contas de água, 
luz e gás, além é claro de descontos nos aluguéis.

Olho nos cartões
Hoje, os brasileiros realizam cerca de 40 mil pagamentos 
por minuto com seus cartões de crédito, débito e pré-pagos, 
totalizando R$ 850 bilhões, transacionadas apenas no primeiro 
semestre deste ano, segundo dados da Abecs, que representa o 
setor.

Microfone mudo
A Rádio Globo de São Paulo 
mandou todo mundo embora 
e fechou os seus microfones. 
A emissora saiu do ar pra 
nunca mais voltar (?). Rádio 
Globo São Paulo é uma 
emissora de rádio brasileira 
sediada na cidade de São 
Paulo, capital do estado 
homônimo. Opera no dial FM 
94.1 MHz, e é uma emissora 
própria da Rádio Globo. Seus 
estúdios estão localizados 
no Centro Empresarial 
Nações Unidas, no Itaim Bibi, 
juntamente com sua coirmã 
CBN São Paulo, e seus 
transmissores estão no alto 
do Edifício Liège, no Espigão 
da Paulista.

No Sufoco
O sintoma da pandemia 
está chegando nos veículos 
de comunicação. Os jornais 
diários também estão no 
sufoco, diminuindo páginas, 
colunas, jornalistas, e com 
seus espaços comerciais 
(anunciantes) quase vazios. 
O que não para de crescer 
são as redes sociais (todas), 
inclusive mais recentemente 
as ‘lives’ onde palestrantes, 
influenciadores, coaches e 
novos pastores e pastoras 
pregam em nome de Jesus. 
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO nº 1600
(De 23 de maio de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

RETIFICA 
Art. 1º - No Ato Concessório nº 1600 que concedeu benefí-
cio de PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR INATIVO, ao 
beneficiário JOSÉ ROBERTO PADOAN, na qualidade de 
cônjuge, da extinta servidora ROSANGELA BUZZINI PADO-
AN:
- onde se lê “surtindo seus efeitos a partir de 20/05/2020”.

leia-se “surtindo seus efeitos a partir de 28/04/2020”
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 20/05/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

2º Termo Aditivo
Chamada pública  nº 01/18
Contrato nº CHP/0002/18
Contratada: OSC Maquininha do Futuro
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fica prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMEL. Clea M.M. Bernardelli.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo
Pregão eletronico  nº 420/18
Contrato nº PRE/0174/18
Contratada: Mara S. Pezinato EPP
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, fica acrescido 
em aproximadamente 9,108% do  valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo
Tomada de preços  nº 15/19
Contrato nº TOP/0024/19
Contratada: Grall Engenharia e Constr. Ltda /me
Nos termos do art. 57, § 1° da Lei 8.666/93, fica prorrogado 
por mais 30 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo
Tomada de preços  nº 36/18
Contrato nº TOP/0019/19
Contratada: Madri iski
Nos termos da cláus. 4ª, item 4.3 § 1° da Lei 8.666/93, fica 
concedido reajuste em aproximadamente 4,19167% sob 
o saldo apurado pela Sec. Obras, considerando o indice 
IPCA-IBGE apurado no período de Fev/2019 a Jan/2020 do 
contrato supramencionado. SMAS. Patricia L.R. Bernussi.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo
Tomada de preços  nº 36/18
Contrato nº TOP/0019/19
Contratada: Madri iski
Nos termos do art. 57, § 1° da Lei 8.666/93, fica prorrogado 
por mais 30 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMAS. Patricia L.R. Bernussi.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo
Pregão eletrônico  nº 65/17
Contrato nº PRE/0058/17
Contratada: Universidade Patativa do Assaré
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fica prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMS. Aldenis A. Borim. SME. Sueli P.A.Costa. 
SMA. Luis R. Thiesi.
ERRATA
Publicação do dia 14.05.2020 ref. DPL 0028/20 – Empenho 
7515/2020 – E. RIBEIRO & T. SANTOS EM ENGENHARIA 
LTDA ME 
Onde se lê: Valor total R$9.960,00 
Leia-se: Valor Total R$6.640,00

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 712/2019
ATA Nº 0364/20
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar – Valor 
Unitário – Item 01 – R$0,403 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 712/2019
ATA Nº 0365/20
CONTRATADA: MAX MEDICAL COM. DE PROD. MEDICOS 
E HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar – Valores 
Unitários – Item 09 – R$25,210; Item 10 – R$17,130; Item 11 
– R$21,880 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 712/2019
ATA Nº 0366/20
CONTRATADA: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar – Valor 
Unitário – Item 07 – R$3,000 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 712/2019
ATA Nº 0367/20
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar – Valores 
Unitários – Item 04 – R$0,590; Item 14 – R$0,890 – SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2020
ATA Nº 0368/20
CONTRATADA: ROBERTA MARTINS DA SILVA ME
OBJETO: Fornecimento de aparelho de ar condiciona-
do – Valores Unitários – Item 01 – R$1.400,00; Item 02 
– R$2.092,50; Item 03 – R$3.999,99; Item 04 – R$2.730,00 – 
SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2020
ATA Nº 0369/20
CONTRATADA: RIBEIRÃO VERDE IND. E COM. DE MAT. 
ELETRICOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos - Valor Unitário 
– Item 19 – R$195,00 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli
- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2020
ATA Nº 0370/20
CONTRATADA: R.D. VELANI ELETRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos - Valo-
res Unitários – Item 01 – R$0,39; Item 03 – R$0,34; Item 
04 – R$0,72; Item 06 – R$3,30; Item 09 – R$1,22; Item 
11 – R$2,80; Item 12 – R$2,00; Item 13 – R$12,70; Item 
16 – R$5,10; Item 17 – R$3,80; Item 18 – R$0,25; Item 
20 – R$520,00; Item 21 – R$12,00; Item 22 – R$0,85; Item 
23 – R$2,40; Item 24 – R$18,00; Item 25 – R$4,50; Item 
26 – R$4,50; Item 32 – R$4,50; Item 33 – R$6,15; Item 
34 – R$9,60; Item 35 – R$18,00; Item 39 – R$11,40; Item 
40 – R$4,90; Item 41 – R$7,10; Item 42 – R$5,90; Item 
43 – R$3,90; Item 44 – R$10,40; Item 47 – R$1,10; Item 
48 – R$1,00; Item 52 – R$34,00; Item 54 – R$0,49; Item 
56 – R$0,88; Item 57 – R$1,25; Item 58 – R$2,00; Item 59 
– R$2,50; Item 60 – R$162,00 – SMEL – Cléa Márcia M. 
Bernardelli - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2020
ATA Nº 0371/20
CONTRATADA: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUI-
PAMENTOS ELETRONICOS
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos - Valores 
Unitários – Item 02 – R$0,12; Item 10 – R$1,72; Item 14 
– R$84,90; Item 36 – R$2,99; Item 38 – R$25,00; Item 55 
– R$0,60 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2020
ATA Nº 0372/20
CONTRATADA: KRIPTON IND. E COM. EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de materiais esportivos - Valores 
Unitários – Item 03 – R$28,00; Item 04 – R$24,00; Item 05 
– R$26,50; Item 06 – R$26,00; Item 07 – R$27,50 – SMEL – 
Cléa Márcia M. Bernardelli - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2020
ATA Nº 0373/20
CONTRATADA: SILVA & CIA COM. DE MAT. ESPORTIVOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais esportivos - Valores 
Unitários – Item 01 – R$18,80; Item 02 – R$19,50; Item 19 
– R$10,90 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli - Prazo de 

vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2020
ATA Nº 0374/20
CONTRATADA: AMV COM., PROMOÇÕES E EVENTOS 
ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais esportivos - Valores 
Unitários – Item 08 – R$93,00; Item 09 – R$99,00; Item 
10 – R$99,00; Item 11 – R$144,00; Item 12 – R$4,00; item 
13 – R$4,00; Item 14 – R$4,00; Item 17 – R$5,00; Item 18 
– R$14,90; Item 20 – R$99,00 – SMEL – Cléa Márcia M. 
Bernardelli - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2020
ATA Nº 0375/20
CONTRATADA: AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais esportivos - Valor Uni-
tário – Item 15 – R$3,50 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernar-
delli - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020
CONTRATO PRE/0094/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A.
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – 
Item 01 – SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: 
R$18.578,160.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 34/2019
CONTRATO Nº COC/0020/20
COMPROMISSÁRIO: CCO RIO PRETO LTDA ME.
OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelos lotes 
38,39 e 40, quadra 2, localizados no Distrito Dr. Carlos 
Arnaldo e Silva, de propriedade do Município de São José 
do Rio Preto – Semplan – Israel Cestari Júnior - Valor Total 
R$510.000,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 116/2020 – Processo n.º 
11291/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais de 
expediente a serem utilizados pelas diversas secretarias 
e órgãos da administração direta do município. Secreta-
ria Municipal de Administração. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 05/05/2020, sendo adjudicado os itens 
às empresas declaradas vencedoras: C.A.C COMÉRCIO 
DE PAPÉIS LTDA item 40; GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA 
DE PAPÉIS LTDA ME itens 1, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 51; HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
EPP item 31; LICITAMIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EIRELI itens 48, 52 e 53; MARIA DO CARMO CHRISTO-
FORO itens 5, 11, 15, 35, 37, 38 e 54; MP3 DIST E IMP DE 
UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI itens 2, 8, 21, 
22, 49 e 50; PZ CASTELLO itens 3, 30, VIVIAN FORTE DE 
SOUSA item 39. Os itens 6, 10, 29, 34 e 55 foram fracas-
sados. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi -  Secretá-
rio Municipal de Administração
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 156/2020 – Processo n.º 
11567/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de máscaras 
descartáveis para atendimento as unidaes escolares ao 
combate do vírus Covid 19. Secretaria Municipal de Edu-
cação. Sessão pública realizada on-line com início dia 
12/05/2020, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES 
EIRELI item 1. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia A Costa -  Se-
cretária Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 120/2020 – Processo n.º 
11.344/2020
Objeto – Aquisição de materiais para confecção de estrutura 
guarda corpo/gradil para o Novo Terminal Urbano. Secreta-
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ria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 08/05/2020, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: FERTE-
LA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGNES 
LTDA (item 1 ). Os itens 2 e 3 restaram FRACASSADOS. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Amaury Hernandes -  Secretá-
rio Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDI-
CAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 05/2020 – Processo n.º 
112/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de massa asfálti-
ca C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado quente) para apli-
cação a frio. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança. Sessão pública realizada on-line com início dia 
11/03/2020, sendo adjudicado os itens à empresa declara-
da vencedora: FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI (itens 
1 e 2). Houve manifestação de intenção de recurso pelas 
empresas LOCAÇÃO E CONSTRUTORA AQUÁRIO LEÃO 
LTDA – ME e ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME. A em-
presa FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI apresentou suas 
contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão prolatada na 
sessão. O processo foi encaminhado à autoridade superior 
que ratificou a decisão do pregoeiro, negando provimento ao 
recurso. Lúcia Helena Antonio – Pregoeira.
Homologação: Ato contínuo, adjudico os itens às empresas 
FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI (itens 1 e 2), conforme 
proposta declarada vencedora. Por não vislumbrar qualquer 
ilegalidade, homologo o certame. Amaury Hernandes - Se-
cretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. O 
inteiro teor encontra-se a disposição dos interessados no 
Portal de Compras e nos autos do processo.
AVISO
RETIFCAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 175/2020 - Processo 
11.671/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de carga de oxi-
gênio, acetileno e mistura para solda mig – Departamento de 
Transportes. Secretaria Municipal de Administração.
Devido a Retificação fica redesignada a data para o pro-
cessamento do pregão para ocorrer no dia 05/06/2020 às 
08:30hs. O Edital Retificado encontra-se no ‘Portal de Com-
pras’. Lucia Helena Antonio – Pregoeira
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2020 – PROCESSO Nº 
11.415/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios (manteiga e requeijão) em atendimento as 
unidades escolares da rede municipal de ensino e eventual 
compra por outros equipamentos públicos. Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Abastecimento. Fica redesignada a 
data de abertura da sessão, conforme segue: O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 26/05/2020, às 08h30min 
e abertura a partir das 08h32min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
130/2020 – PROCESSO Nº 11.389/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de alcool gel em 
atendimento as unidades escolares da rede municipal de 
ensino para combate ao Covid-19. Secretaria Municipal de 
Educação. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 26/05/2020 às 15:30hs para 
continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoei-
ra.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
70/2020 – PROCESSO Nº 1860/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de cintos de nylon 
e tático para a Guarda Municipal. Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
27/05/2020 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2020 – PROCESSO Nº 
11.518/2020 
Objeto: Contratação de empresa para serviço terceirizado 
de controle de acesso em feiras livres. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. Fica redesignada a data 
de abertura da sessão, conforme segue: O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 27/05/2020, às 08h30min 
e abertura a partir das 08h32min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
140/2020 – PROCESSO Nº 11.386/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios em atendimento as unidades escolares da rede 
municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 26/05/2020 às 14:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
141/2020 – PROCESSO Nº 11.387/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios (peixes) em atendimento as unidades escolares da 
rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 27/05/2020 às 14:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II SUL 
-BOM JARDIM – (RUA JOSÉ POLACHINI SOBRINHO 575) 
– SEC. MUN. SAÚDE. A Comissão Municipal de Licitações, 
por votação unânime, acolhe integralmente o parecer técnico 
da Secretaria Municipal de Saúde, que é utilizado como 
razões de decidir e passa a fazer parte integrante deste 
julgamento, e declara habilitadas a prosseguir no certame as 
empresas: CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI; MLS GEREN-
CIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP; RAC CONSTRUÇÕES 
RIO PRETO LTDA ME e MADRI ISKI CONSTRUÇÕES 
EIRELI e, inabilitada a empresa ENGESCAV ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES EIRELI (não atendeu a alínea “e” do 
item 5.1 do edital eis que o Balanço Patrimonial apresentado 
– Ex. 2018 – não atende o que preconiza o artigo 1078 do 
Código Civil e o art. 31 da LF 8666/93). Decorrido o prazo 
recursal, ”in albis”, fica designado o dia 02/JUNHO/2020 às 
08:30 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. 
O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do 
processo a disposição dos interessados.  Publique-se para 
ciência. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO 
DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS AD 
NORTE (RUA JOAQUIM ROSA DOS SANTOS, ESQ. AV. 
JAGUARÉ, VL. CLEMENTINA) – SEC. MUN. SAÚDE. A Co-
missão Municipal de Licitações, por votação unânime, acolhe 
integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de 
Saúde, que é utilizado como razões de decidir e passa a 
fazer parte integrante deste julgamento, e declara habilitadas 
a prosseguir no certame as empresas: CONSTRUTORA RIO 
OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
EIRELI; MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP; 
RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA ME e MADRI 
ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI e, inabilitada a empresa 
ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (não 
atendeu a alínea “e” do item 5.1 do edital eis que o Balan-
ço Patrimonial apresentado – Ex. 2018 – não atende o que 
preconiza o artigo 1078 do Código Civil e o art. 31 da LF 
8666/93). Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fica desig-
nado o dia 02/JUNHO/2020 às 08:50 hs., para a sessão de 
abertura da proposta financeira. O inteiro teor desta decisão 
se acha encartada nos autos do processo a disposição dos 
interessados.  Publique-se para ciência. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DO CENTRO REGIONAL DE EVENTOS (AV. JOSÉ MUNIA 
5650, NOVA REDENTORA) – SEC. MUN. ESPORTES. A 
Comissão Municipal de Licitações, por votação unânime, 
acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Munici-
pal de Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa 
a fazer parte integrante deste julgamento, e declara habilita-
das a prosseguir no certame as empresas: GHM CONSTRU-
TORA EIRELI; RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
e EXTIN-SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA 
INCENDIOS LTDA EPP e, inabilitadas as empresas LGR 
CONSTRUTORA LTDA EPP (não atendeu a alínea “b.1” “a” 
do item 5.1 do edital) e MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS 
LTDA EPP (não atendeu a alínea “b.1” “a” do item 5.1 do 
edital). 
Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fica designado o dia 
02/JUNHO/2020 às 09:15 hs., para a sessão de abertura 
da proposta financeira. O inteiro teor desta decisão se acha 
encartada nos autos do processo a disposição dos interessa-
dos.  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 ELETRÔ-
NICO n° 178/2020, PROCESSO 11.683/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de espessante alimentício 
para o CER II. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 05/06/2020, 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 ELETRÔ-
NICO n° 174/2020, PROCESSO 11.670/2020, objetivando 
a aquisição de mobiliário para estruturar a Coordenadoria 
fiscal da procuradoria geral do Município. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 05/06/2020, 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 ELETRÔ-
NICO n° 173/2020, PROCESSO 11.669/2020, objetivando 
o registro de preços para a aquisição de materiais de cama, 
mesa e banho destinados á Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 05/06/2020, 
às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na ínte-
gra, 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 ELETRÔ-
NICO n° 172/2020, PROCESSO 11.668/2020, objetivando o 
registro de preços para a aquisição de equipamentos odon-
tológicos destinados á Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/06/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 171/2020, PROCESSO 11.667/2020, objeti-
vando o registro de preços para a aquisição de mobiliários 
hospitalares destinados á Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/06/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

RESCISÃO DE CONTRATO
PERMISSÃO DE USO Nº 019/2019
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
BOX Nº 29
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019
CEGARRA SERV.NEG.IMOB.E COBRANÇA LTDA
São José do Rio Preto, 27 de Abril de 2020.

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

PORTARIA N.º 34.302 DE 21 DE MAIO DE 2020

DESIGNA, o(a) servidor(a) OSWALDO PINTO RAMIRO 
JUNIOR para responder interinamente pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, enquanto durar o 
período de licença saúde do(a) titular da pasta, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, a partir de 
18/05/2020.
PORTARIA N.º 859 DE 19 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, 
CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ e DIEGO FERREIRA 
PAULO para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), consti-
tuírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos 
fatos relatados no Interno nº 0257/2020 – SMEL/ADM.
PORTARIA N.º 34.303 DE 21 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, LEANDRO JAMIL MORGADO, Contador, ins-
crito no CRC SP-277121/O-2, e GILBERTO PEREIRA 
DA SILVA JUNIOR, Engenheiro Civil, inscrito no CREA nº 
05063068381-SP, para respectivamente exercerem, as fun-
ções de GESTOR e RESPONSÁVEL TÉCNICO do convênio 
a ser firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regio-
nal do Estado de São Paulo, tendo por objeto a construção 
de complemento das marginais e duas pontes sobre o 
Córrego Felicidade, no trecho urbano da BR 153 (Rodovia 
Transbrasiliana) em São José do Rio Preto/SP. OUTROS-
SIM, Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
PORTARIA N.º 860 DE 21 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, 
DIEGO FERREIRA PAULO e LUIZ GUSTAVO DONA para 
sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMIS-
SÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados 
no Interno nº 087/20 – Diretoria da Frota Municipal.
PORTARIA N.º 34.307 DE 22 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial proferida 
nos autos do Processo n.º 0010049-96.2018.5.15.0044, da 
2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, a servidora 
VALERIA CRISTINA LEMOS SENO, Ag. Op. Atendente, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 
99, da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos 
desta a 02/12/2007.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.610
DE 22 DE MAIO DE 2020.
Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de 
novembro de 2019;

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.694.280,00 
(um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e 
oitenta reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir 
descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 131 R$ 158.550,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.05 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 494 R$ 260.130,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.32.05 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 516 R$ 700.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2046.3350.43.05 – Subvenções Sociais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 152 R$ 150.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.30.05 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 156 R$ 150.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 503 R$ 275.600,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arreca-
dação na rubrica de receita 346 no exercício de 2020, nos 
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 655.000,00 
(seiscentos e cinquenta e cinco mil reais), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 108 R$ 280.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
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gia da informação e comunicação-PJ
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 381 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 544 R$ 150.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.01 – Material de consumo

IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 268 R$ 20.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.121.0009.1001.4490.51.01 – Obras e instalações
V – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 085 R$ 23.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 229 R$ 82.000,00
Programa 11 – Fomento ao Emprego
21.001.11.334.0011.1020.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 138 R$ 530.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3350.43.01 – Subvenções Sociais
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 274 R$ 20.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.2013.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 077 R$ 23.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
03.001.28.843.0000.0003.3390.91.01 – Sentenças judiciais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 266 R$ 82.000,00
Programa 11 – Fomento ao Emprego
21.001.11.334.0011.1020.3350.43.01 – Subvenções Sociais
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 16.600.000,00 
(dezesseis milhões, seiscentos mil reais), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPOR-
TES E SEGURANÇA
Ficha 554 R$ 5.000.000,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segu-
rança
18.002.26.244.0017.2001.3390.39.03 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 119 R$ 4.000.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
05.001.04.123.0002.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 244 R$ 3.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.303.0008.2014.3390.32.01 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 652 R$ 800.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica

V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 360 R$ 3.800.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 5º decorrem do superávit financeiro verificado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 7º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 22 de maio de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afixação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
17/2020
Objeto: Aquisição de bombas dosadoras para utilização com 
solução de hipoclorito de sódio 12%(m/V) e solução de ácido 
fluossilícico 20% (m/V) para tratamento de água.
Contratada: BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA 
Ordem de Fornecimento nº 078 de 29.04.2020 recebida em 
20.05.2020. Valor: R$ 147.600,00.
Prazo de entrega: 60 dias.

Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 92/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
116/2019
Objeto: Registro de preço de horas de locação de escavadei-
ra hidráulica para utilizações conforme necessidade.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 25/2019
Contratada: MC OBRAS FUROS E CORTES EIRELI
Ordem de Serviço nº 084/2020 recebida em 07.05.2020. 
Valor: R$ 25.040,00.
Itens: 1 e 3.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS nº 14/2019
PREGÃO ELETRÔNICO nº 51/2019 – PROC. nº 66/2019
Contratada: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPOR-
TES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro à aquisição even-
tual de polímero catiônico em emulsão para aplicação na 
centrífuga de desaguamento do lodo da Estação de Trata-
mento de Esgoto – ETE.
Valor registrado: R$ 11,10/kg Valor reequilibrado: R$ 14,66/
kg Data da assinatura: 22.05.2020. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
nº 02/2020 – PROC. nº 22/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de 
Esgotos Sanitários com cerca de 1.980 m de extensão na 
margem esquerda do Rio Preto, ao longo da Av. Philadelpho 
M Gouveia Neto entre a Rua Primeiro Mestre e a Av. Margi-
nal Piedade, incluindo levantamento topográfico, sondagens 
do subsolo e licenciamento ambiental, conforme descrito no 
Anexo 1 do Edital (Memorial Descritivo).
Após a análise dos documentos e fundamentados nos pare-
ceres da Gerência Gestora do Processo e da Diretoria Jurí-
dica a Comissão de Licitações decidiu INABILITAR a licitante 
AZP CONSTRUÇÓES LTDA por ter deixado de apresentar 
os documentos requeridos nos itens 3.3.3 A.1 e 3.3.5 C.3 do 
Edital, também por não comprovar a regularidade da repre-
sentação técnica conforme § único do art. 18 da Resolução 
CONFEA 336/89, bem como a infringência do §3º e caput do 
art.3º da Lei 8.666/93; INABILITAR a licitante PORT EN-
GENHARIA LTDA por ter apresentado o documento exigido 
no item 3.3.3 A.1, do Edital, vencido e, também por não 
comprovar a regularidade da representação técnica  confor-
me § único do art.18 da Resolução CONFEA 336/89, bem 
como, a infringência do §3º e caput do art.3º da Lei 8.666/93 
e, INABILITAR as licitantes TOPOSAT ENGENHARIA DE 
PRECISÃO LTDA – EPP e PLANICON ENGENHARIA LTDA 
por não terem comprovado o requerido no item 3.3.3 B do 
Edital e, HABILITAR a licitante ENPROCON CONS. PROJ. 
LTDA, mesmo tendo apresentado os documentos requeridos 
no item 3.3.5 C.1 e C.3 vencidos, conforme previsto no item 
3.3.5.1.2 do Edital e por ter atendido aos demais itens re-
queridos no Edital; decidiu também HABILITAR as licitantes 
ESCOAR ENGENHARIA LTDA – EPP, CAVALARI ENGE-
NHARIA, TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA, NOVAES 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP, RW ENGE-
NHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA, EME ENGENHARIA 
AMBIENTAL LTDA, AYSA PLANEJAMENTO E PROJETOS 
LTDA, THESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – 
EPP, FERREIRA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA, TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 
LTDA – EPP, KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP, PLANOS 
ENGENHARIA LTDA e RESTELO CONSTRUÇÕES E CON-
SULTORIA LTDA por terem atendido ao requerido no Edital. 
Decorrido o prazo recursal e não havendo impedimento 
legal, fica designado o dia 04.06.2020 às 9h00 no mesmo 
local para a abertura das propostas comerciais. S.J.R.Preto, 
22.05.2020 Sonia Maria Franco da Silva Gomes – Presidente 
da CL
S. J. Rio Preto 22.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
04/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e a Comunidade Só Por Hoje, para prorrogação da 
vigência do Termo e reajuste dos valores decorrentes da apli-
cação de correção monetária e ainda uma revisão do Plano 
de Trabalho anexo do Termo de Colaboração, considerando 
o aperfeiçoamento do serviço e o melhor atendimento aos 
usuários. 
OBJETO: O Termo de Colaboração tem por objeto a exe-
cução do Serviço de Acolhimento Institucional para Ado-
lescentes, objetivando a oferta de acolhimento provisório e 
excepcional para adolescentes, sob medida protetiva e em 
situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou respon-
sáveis estejam impossibilitados temporariamente de exercer 
sua função protetiva, até o retorno à família de origem, ou na 
impossibilidade, o encaminhamento para adoção. 
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01 de junho de 2020 a 31 de agosto 
de 2021. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$652.484,90 (Seiscentos e 
cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e 
noventa centavos), sendo até R$ 556.835,00 (Quinhentos e 
cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais) com re-
curso Municipal, R$ 63.249,90 (Sessenta e três mil, duzentos 
e quarenta e nove reais e noventa centavos) com recurso Es-
tadual e R$ 32.400,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos reais) 
com recurso Estadual/reprogramação, conforme previsto nos 
Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, cons-
tantes do Plano de Trabalho aprovado.
DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 2020.  
Maria Cristina Romanelli - Mat. 61.099 - Secretária Municipal 
da Assistência Social - Interina
Monalisa Cássia da Silva - Presidente da Comunidade Só 
por Hoje

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
02/2018.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram, o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e o Instituto Lar Esperança, para contratação de  (04) 
quatro cuidadores, aquisição de equipamento de proteção 
individual -EPI, de acordo com o levantamento realizado pela 
Secretária de Saúde e também para aumentar a quantidade 
de itens destinados a higiene pessoal e do ambiente garan-
tindo acolhimento em condições dignas e de segurança, bem 
como, assegurar as condições básicas para o cumprimento 
das orientações sanitárias de isolamento social e higiene, 
voltados a proteção e prevenção da disseminação do COVID 
– 19, conforme plano de trabalho que integra o presente 
ajuste.
OBJETO DO TERMO: O Termo de Colaboração tem por ob-
jeto a execução do Serviço de Acolhimento Institucional para 
Pessoas Idosas, que objetiva proporcionar proteção integral 
e cuidados para promoção e preservação da saúde física e 
emocional dos idosos, garantindo seus direitos no âmbito da 
Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assis-
tência Social do Município.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 22 de maio a 21 de agosto de 
2.021. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 70.289,72 (Setenta mil, duzen-
tos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos). Sendo 
até R$ 67.289,72 (Sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e 
nove reais e setenta e dois centavos) com recurso Municipal 
e R$ 3.000,00 (Três mil reais) com recurso Estadual/Emer-
gencial, conforme previsto nos Cronogramas de Desembolso 
e Planos de Aplicação, constantes do Plano de Trabalho 
aprovado, anexos do processo.
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2020.  
Maria Cristina Romanelli - Mat. 61.099 - Secretária Municipal 
da Assistência Social - Interina
Alexandre Kopti Tranjan – Conselheiro Consultivo Diretor - 
Instituto Lar Esperança

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

3º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 17/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e a Comunidade Só Por Hoje, para prorrogação da 
vigência do Termo e ainda ajustes no Plano de Trabalho, 
visando a continuidade do atendimento ao público usuário 
do serviço, bem como, a redução das violações dos direitos 
socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência. 
Objeto do Termo de Colaboração: Constitui objeto do Termo 
de Colaboração a execução do Serviço Especializado em 
Abordagem Social para crianças e adolescentes objetivando 
assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que 
identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco 
pessoal e social, por violação de direitos, como: trabalho 
infantil, exploração sexual e situação de rua, de crianças de 
adolescentes, dentre outras, no âmbito da Rede de Proteção 
Social Especial - Sistema Único da Assistência Social do 
Município.
Valor do aditivo: até R$ R$ 631.000,00 (Seiscentos e trinta e 
um mil reais), com recursos de origem municipal, conforme 
previsto nos Cronogramas de Desembolso e Planos de Apli-
cação, constantes do Plano de Trabalho aprovado, anexos 
do processo.
Vigência: 01 de junho de 2020 a 31 de agosto de 2021.
Data da Assinatura: 20 de maio de 2020.  
Maria Cristina Romanelli - Mat. 61.099 - Secretária Municipal 
da Assistência Social - Interina
Monalisa Cássia da Silva - Presidente da Comunidade Só 
por Hoje

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
11/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram, o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e a Associação e Oficina de Caridade Santa Rita de 
Cássia, para contratação de 07 (sete) cuidadores, 02 (dois) 
auxiliares de limpeza, para a aquisição de equipamento de 
proteção individual -EPI, de acordo com o levantamento 
realizado pela Secretária de Saúde e também para aumen-
tar a quantidade de itens destinados a higiene pessoal e do 
ambiente, para que não falte materiais/insumos de higieniza-
ção, EPIs e recursos humanos, garantindo acolhimento em 
condições dignas e de segurança, bem como, assegurar as 
condições básicas para o cumprimento das orientações sa-
nitárias de isolamento social e higiene, voltados a proteção e 
prevenção da disseminação do COVID – 19. 
OBJETO DO TERMO: Constitui objeto do Termo de Colabo-
ração a execução do Serviço de Acolhimento Institucional 
para Pessoas Idosas, que objetiva proporcionar proteção 
integral e cuidados provisórios e, excepcionalmente de longa 
permanência para idosos que não dispõem de condições 
para permanecer com a família, com vivência de situações 
de violência e negligência, em situação de rua, com vínculos 
familiares fragilizados ou rompidos, no âmbito da Rede de 
Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência 
Social do Município, conforme Plano de Trabalho que integra 
o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: R$ 181.939,44 (cento e oitenta e um 
mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro 
centavos). Sendo até R$ 169.339,44 (cento e sessenta e 
nove mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro 
centavos) com recurso Municipal e R$ 12.600,00 (doze mil 
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e seiscentos reais) com recurso Estadual/Emergencial, con-
forme previsto nos Cronogramas de Desembolso e Planos 
de Aplicação, constantes do Plano de Trabalho aprovado, 
anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 22 de maio a 21 de agosto de 
2.020. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2020.  
Maria Cristina Romanelli - Mat. 61.099 - Secretária Municipal 
da Assistência Social - Interina
Rita Oczkowski - Presidente da Associação e Oficina de 
Caridade Santa Rita de Cássia

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Portaria SEMAS n° 08/2020

22 de maio de 2020.

Dispõe sobre Rodizio no CENTRO POP e novas determina-
ções de organização dos atendimentos no serviço da Secre-
taria Municipal de Assistência Social frente as atualizações 
das demandas e ações em medidas de prevenção e enfren-
tamento a pandemia do coronavírus (COVID-19)
MARIA CRISTINA ROMANELLI, Secretária Municipal de 
Assistência Social - SEMAS- interina do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 
de julho de 2019,
CONSIDERANDO a Lei Federal nº13.979 de 06 de fevereiro 
de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual 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 temporárias e emergenciais 
de prevenção de contágio pelo COVID-19, bem como sobre 
recomendações no setor privado estadual;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.554 de 16 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção e 
enfrentamento do coronavírus; 
CONSIDERANDO as recomendações da Resolução nº 7 de 
17 de março de 2020, da Secretaria Estadual de Desenvol-
vimento Social, que estabelece os procedimentos a serem 
adotados na prevenção do contágio do COVID-19; 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.558 de 20 de 
março de 2020, Estabelece medidas para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do novo coronavírus no âmbito do Município 
de São José do Rio Preto, Regulamenta a Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020 e institui condutas aos servidores 
públicos municipais, da Administração Direta e Indireta e das 
Autarquias;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, que regulamenta a Lei 13.979 de 06 de 
fevereiro de 2020 e define os serviços públicos e atividades 
essenciais em especial no artigo 3º abaixo transcrito:
“(...) 
Serviços públicos e atividades essenciais
Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, de-
verão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços 
públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. 
§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade, assim considerados aqueles que, se não 
atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 
segurança da população, tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e 
hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado 
de vulnerabilidade;
(...)”;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.564 de 23 de 
março de 2020, o qual estabelece medidas para o enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus no âmbito do 
Município de São José do Rio Preto, Regulamenta a Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e institui condutas aos 
servidores públicos municipais, da Administração Direta e 
Indireta e das Autarquias, com destaque especial para o :
“(...)
Art. 17 – Fica a Secretaria de Assistência Social considerada 
como serviços essenciais, ficando suspensas as concessões 
de férias, licença-prêmio, falta abonada e folga eleitoral aos 
servidores, até ulterior decisão.
(...)”
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.571 de 24 de 
março de 2020 – que reconhece estado de calamidade pú-
blica no Município de São José do Rio Preto decorrente da 
pandemia do Coronavírus (COVID-19) e estabelece medidas 
de enfrentamento.
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.316, de 07 de 
abril de 2020, regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 
2020, que estabelece medidas excepcionais de proteção 
social a serem adotadas durante o período de enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do coronavírus (covid-19).
CONSIDERANDO as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e 
controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO, o alto número de pessoas em situação 
de rua com exames positivados para COVID-19, divulgado 
na live feita pelo Município, no dia 11/05/20;
CONSIDERANDO, que os serviços ofertados no CENTRO 
POP para pessoas em situação de rua, incluem banho e 
lavagem de roupas;
CONSIDERANDO, a ampliação dos dias e horários de aten-
dimento, incluindo os finais de semana;
CONSIDERANDO, as horas extras realizadas, para cobrir o 
final de semana até o momento durante a pandemia;
CONSIDERANDO, a reorganização do serviço com entrada 
de 10 pessoas em situação de rua por vez;
CONSIDERANDO, que o trabalho realizado no CENTRO 
POP foi classificado como insalubre.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica estabelecido sistema de rodízio entre os ser-
vidores públicos municipais lotados na Unidade da SEMAS 
denominada CENTRO POP, de forma que se mantenham 
garantidas: a execução do serviço, o atendimento presencial 
e telefônico, quando possível, sem prejuízo à população, 
enquanto durar a pandemia.
Artigo 2º - O regime de rodízio estabelecido no CENTRO 
POP, a fim de reduzir a permanência do servidor(a), inter-
calando a jornada dos trabalhadores de modo a manter os 
atendimentos e funções essenciais no local de trabalho, in-
clusive aos finais de semana, feriados e pontos facultativos, 

dadas as peculiaridades do público atendido e do atendimen-
to ofertado.
Artigo 3º - Caberá ao coordenador da unidade organizar o 
rodízio entre os profissionais em dias e/ou períodos, incluin-
do finais de semana, feriados e pontos facultativos, mediante 
apresentação de escala, bem como qualquer alteração, ao 
chefe de departamento, com cópia para o departamento de 
gestão do trabalho, conforme necessidade de manutenção 
dos atendimentos e funções de Proteção Social da popula-
ção.
Artigo 4º - Fica vedada a realização de horas extras para o 
cumprimento da escala de serviço da Unidade.
Artigo 5º - Ratifica-se em todos os termos e recomenda-se 
informar, esclarecer e orientar a todas as pessoas sobre as 
medidas de prevenção a contaminação, evitando aglome-
rações, conforme determinações dos órgãos de saúde, no 
exercício da função de Proteção Social para com a popula-
ção.
Artigo 6º - Nas dependências da unidade de atendimento, 
deverá ser observada a distância mínima de 1,5 metro entre 
as pessoas, como medida de prevenção ao contágio e disse-
minação do vírus, e respeitar a marcação física no chão.
Artigo 7º - As determinações dispostas complementam o 
Decreto Municipal 18.554 e ratificação/retificam as Portarias 
SEMAS nº 02, 03 e 06/2020 e demais legislação superve-
niente, não eximindo a observância e o cumprimento de 
regras específicas.
Artigo 8º - Esta portaria será publicada no Diário Oficial do 
Município, e entra em vigor no dia 25/05/2020, tem vigência 
por tempo indeterminado, enquanto perdurarem as medidas 
de prevenção e enfrentamento da pandemia.

MARIA CRISTINA ROMANELLI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
INTERINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 143/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: IRACI OLIMPIO RAMOS - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 141/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: MARISA M HATTORI - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 4,57537% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 138/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ANTONIO JOSÉ GONSALES - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 002/2010 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  FM SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE FRIOS 
E LATICÍNIOS EIRELI
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,22218% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 162/2010 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  FM SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE FRIOS 
E LATICÍNIOS EIRELI
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 131/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: AUDA GONÇALVES DA SILVA PIVOT-
TO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 4,65836% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 136/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: IRMÃOS BALSARINI LTDA - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 142/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: EUNICE XAVIER CARMELOCI - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 159/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: PAULO ALBERTO FRESNEDA - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 137/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: AC CARTA PEIXARIA LTDA 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 156/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GUIDO ÁLVARO DE MENDONÇA RIO 
PRETO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 157/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GERALDO OLIVEIRA - ME 

De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 149/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: JOSÉ MOACIR CIACARELI - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 150/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: J R RODRIGUES DA SILVA S J RIO 
PRETO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 001/2010 - MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: J R RODRIGUES DA SILVA S J RIO 
PRETO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 144/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GENOVEVA DO AMARAL CONDI - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 153/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: EDWALDO MARTINS NOGUEIRA - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 139/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: JS FIGUEIRA COMERCIO LTDA ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 154/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: NILCE APARECIDA MIOLA MARTINS - 
ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 43,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 155/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: VIRGÍLIO TAPARO FILHO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 145/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: CAZZETA FUMOS LTDA- ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 140/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: T N HATTORI RIO PRETO - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 148/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: DANIEL PEREIRA RAMOS - ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 134/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA 
SJRIO PRETO ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 151/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  ANTONIO JOSÉ ROMERO DA SILVA 
ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 003/2011 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  WALTER PEREIRA LOTERIAS LTDA 
ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fica 
reajustado em aproximadamente 4,94058% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 

ETNIA
PORTARIA SMM - Nº 02/2020

DE 22 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre novas medidas de enfrentamento de emergên-
cias de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (CO-
VID-19), institui condutas aos servidores públicos municipais 
nos termos do Decreto nº 18.571/2020 e posteriores e esta-
belece determinações de organização dos atendimentos e 
serviços da Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para 
Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia conforme 
as atualizações das demandas.



B-5Jornal
São José do Rio Preto, sábado
23 de maio de 2020

 A Secretária Municipal dos Direitos e Políticas para Mulhe-
res, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, no uso de suas 
atribuições legais, no artigo 5º, incisos XV e XIX da Lei Com-
plementar Municipal nº 245/07 (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 define 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 dire-
ta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de 
prevenção de contágio pelo COVID-19, bem como sobre 
recomendações no setor privado estadual; CONSIDERAN-
DO os Decretos Municipais nºs 18. 554/2020, 18.558/2020 e 
18.559/2020, que tratam do enfrentamento do novo Corona-
vírus (COVID-19) e do regime de trabalho dos servidores;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.564/2020, o 
qual estabelece medidas para o enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente 
do novo coronavírus no âmbito do Município de São José do 
Rio Preto, Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020 e institui condutas aos servidores públicos municipais, 
da Administração Direta e Indireta e das Autarquias;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.571 de 24 de 
março de 2020 – que reconhece estado de calamidade pú-
blica no Município de São José do Rio Preto decorrente da 
pandemia do Coronavírus (COVID-19) e estabelece medidas 
de enfrentamento;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.959/2020 que 
dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de 
proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19 e dá 
medidas correlatas;
CONSIDERANDO, as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e 
controle de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a necessidade de adequação do atendi-
mento durante o período de enfrentamento do novo Corona-
vírus (COVID-19);
RESOLVE:
Art. 1º O atendimento ao público continuará sendo prestado 
preferencialmente por meio eletrônico ou telefônico, sendo: 
a. Gabinete: mulher@riopreto.sp.gov.br – (17) 3231-
3826;
b. Centro de Referência e Atendimento à Mulher-
-CRAM: cram@riopreto.sp.gov.br - (17) 3222-2041/3222-
2588/99174-9356;
c. Departamento da Pessoa com Deficiência: depar-
tamento.pcd@riopreto.sp.gov.br - (17) 3222-2041/3222-
2588/99734-5606.
d. Raça e Etnia: igualdaderacial@riopreto.sp.gov.br - 
(17) 3222-2041/3222-2588.
§1º Os atendimentos presenciais se darão apenas em casos 
de urgência e emergência.
§2º As atividades coletivas compreendidas pelo Grupo de 
Convivência, Encontro com Famílias e Projeto Superação 
realizados pelo Departamento da Pessoa com Deficiência – 
PCD estão sendo realizadas em formato virtual.

Art. 2º Enquanto perdurar as medidas de enfrentamento 
ao novo coronavírus (COVID-19), fica obrigatório o uso de 
máscaras de proteção facial, preferencialmente de uso não 
profissional como condição de ingresso, frequência e perma-
nência nas dependências desta Secretaria;
Art. 3º Retomar a emissão de passe gratuito municipal e 
cartões de meia entrada, bem como retomar os encaminha-
mentos para passe livre e cartões regionais;
Art. 4º Às Unidades Públicas e Organizações Sociais parcei-
ras recomenda-se informar, esclarecer e orientar a todas as 
pessoas sobre as medidas de prevenção a contaminação, 
evitando aglomerações, conforme determinações dos órgãos 
de saúde, no exercício de suas funções;
Art. 5º Nas dependências das unidades de atendimento e 
departamentos, deverá ser observada a distância mínima de 
1,5 metro entre as pessoas, como medida de prevenção ao 
contágio e disseminação do vírus; 
Art. 6º As determinações dispostas complementam os 
Decretos Municipais nº 18.554/2020 e nº 18.564/2020 e 
retificam a Portaria SMM nº 01/2020 e demais legislações 
supervenientes, não eximindo a observância e o cumprimen-
to de regras específicas;
Art. 7º As medidas previstas nesta portaria poderão ser 
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação 
epidemiológica do Município;
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de publicação e 
tem vigência por tempo indeterminado, enquanto perdura-
rem as medidas de prevenção e enfrentamento.
São José do Rio Preto/SP, 22 de maio de 2020.
Maureen de Almeida Leão Cury
SECRETÁRIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Na condição de gestor do Sistema Único de Saúde Munici-
pal, convidamos toda a população a participar da Audiência 
Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 
de Saúde referente ao 1º quadrimestre (jan/fev/mar/abr) de 
2020, que será realizada no dia 27/05/2020, quarta-feira, 
às 17h00, através de transmissão ao vivo pelo link www.
facebook.com/prefriopreto .
A correta fiscalização dos recursos do SUS por parte da 
população e dos vereadores proporcionará o aprimoramento 
do sistema, possibilitando maior visibilidade para que possa 
atender com eficiência e eficácia todo cidadão brasileiro.
Sua participação é, portanto, de extrema relevância não só 
para conhecimento do trabalho realizado e das metas atingi-
das neste período, mas também para discussão e sugestões 
dos temas relacionados à área da saúde municipal, exer-
cendo assim, seu verdadeiro papel de fiscalizador do SUS 
Municipal.
 Atenciosamente,
Aldenis A Borim
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 14

DE 21 DE MAIO DE 2020.

Designa no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde os 
membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação e o 
Gestor do Termo de Colaboração nº 01/2020 – SMS, cele-
brado através do Processo de Inexigibilidade nº 01/2020 - 

SMS, com a ARCD – Associação de Reabilitação da Criança 
Deficiente – São José do Rio Preto, em conformidade com 
a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e com o De-
creto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017.

ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de outubro de 2011 DETERMINA:

Art. 1º - A designação dos membros da Comissão de Monito-
ramento e Avaliação e do Gestor do Termo de Colaboração 
nº 01/2020 – SMS, celebrado através do Processo de Inexi-
gibilidade nº 01/2020 – SMS, com a ARCD – Associação de 
Reabilitação da Criança Deficiente – São José do Rio Preto, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, em conformi-
dade com a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 
e com o Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017.
Art. 2º - A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo 
de Colaboração será composta pelos seguintes membros:
1) Lilian Cristina de Castro Rossi;
2) Gabriela Ribeiro;
3) Ana Carolina Boldrin Cardoso;
Art. 3º - O Gestor do Termo de Colaboração será a servidora 
Diene Heiri Longhi Trajano.
Art. 4º - As atribuições da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, bem como as do Gestor da parceria serão as 
mesmas dispostas na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014 e no Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de feverei-
ro de 2017.
Art. 5º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma 
data e local de costume, na imprensa oficial do Município, na 
página do sítio oficial do Município, bem como registrada em 
livro próprio da Secretaria Municipal de Saúde de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na 
data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Aldenis Albaneze Borim
Secretário Municipal de Saúde
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 22 de maio de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

2020120802 BANCO BRADESCO S/A 

202081545 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 

202078838 GRESPAN ETIQUETAS RIO PRETO LTDA 

2020109858 SILVIA REGINA HAGE PACHA 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 22 de maio de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
202050595   ADEMIR ROBERTO SEVADA NAVAS 

 2020115744  ADENAILTON SILVA RAMOS 
2020110116 2020110118 2020110126 ADILSON LADEIA 

  2020120832 ALCILEI MEDEIROS DEGASPERI 
2020115492   ALEX SANDRO PEREIRA TIAGO 
202082767 202082772  ANDREIA CRISTINA AURELIA LUCIANA DOS 

SANTOS ROCHA 
202072979   ANDRESSA CRISTINA DE ANDRADE 
2020115560   ARUAN SOARES DE CERQUEIRA 

 2020114085  BRENDA PIRES BACHINI 
2020115295   BRUNO COUTINHO DUARTE DE MORAIS 

  2020110499 C A D M EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA 

202058720   CELIA CRISTINA DOS SANTOS 
 2020106887  CESAR ANTONANGELO AMERICO 
 2020118116  CHRISTIANE FERNANDA ROQUE DE 

OLIVEIRA 
2020110328   CLAUDIA ELI GAZETTA 
202078803   CLEINER FERREIRA GUIMARAES 
202085054   DANILO SILVA GASQUES 

 202088933 202088937 DELARCO CONSTRUTORA E NEGOCIOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

202047853   DENIS EURICO DE OLIVEIRA MENEZES 
 2020104352  DORIVAL LINO DE FARIA 
 2020108698  DREISON WILLIAN RIBEIRO DOS ANJOS 
 2020104966  ELISIO DOS SANTOS GALO 

2020108218   ELPIDIO PANDIM JUNIOR 
 202062020  ERIC DELCOLE 
 202030525  EVA TRINDADE FERNANDES 

202077512   FABIO ALBERTO DE GRANDI MACIEL 
  2020124302 FABIO MAGRINI 
 202056469  FAJ NEGÓVIOS IMOBILIARIOS LTDA 

202059836   FERNANDA BRUNE DE JESUS IGNACIO 
 202088943  GESTÃO BLESSING BUSINESS EIRELI 
 2020108364  GLEICE ANTONIA DA SILVA 
 2020111400  GUILHERME HENRIQUE TEODORO 

BUARQUE DE LIMA 
202082289   GUILHERME SALGADO DO NASCIMENTO 
202085982 202086000  HENRIQUE MINGUETI 
202075713   IGOR BUSTOS MORENO 

 202046518  IRINEU PEDRO PERES 
  2020122468 ISAC TELO 
  2020122477 ISAC TELO 
 202074541  IVANDIR DA COSTA SOUZA 

2020116443   IZILDINHA APARECIDA DE SOUZA 
 2020110526  JACSONELA FERREIRA DA SILVA 

202083986   JAINE MIRANDA SANTOS 
  2020121648 

2020121653  
JAIRO RICHARD GIUSTI 

 202031064  JOÃO DE PAULA SERON 
202062774   JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO 

 2020112173  JOSE VICTOR MANIGLIA 
2020115077   JULIO CESAR DE FREITAS ROQUE 

 202064758  KATIA CRISTIANE BRAZOLIN 
202073863   LIDIANA PASSOS BRAGA 

 2020109881  LUCAS GABRIEL DOS SANTOS 
 202068589  LUCAS RENATO GARCIA 

202073380   LUCAS SANTOS TIGRE 
2020120083   LUIZ CARLOS LIGEIRO 

 2020109851  LUIZ RODRIGO LEME TREVIZAN 
2020107410   MAIARA FUZATTI NICOLAU 
2020119230   MAIRA FRANCIELI MARTINS 

 2020112007  MARA REGINA MACHADO 
  2020108732 MARA REGINA PAGLIUSO RODRIGUES 

2019424288   MARCELO LUIZ RUBIO 
2020424290   MARCELO LUIZ RUBIO 

 2020110035  MARCELO PARDO DIAS 
2020110323   MARCELO PERES ROCHA 
202086100   MARCELO POIT MACIEL 
2019341259  2019341267 MARCELO RODRIGUES PEREIRA 
2020117278   MARCIA MARTINS ALVES 
202079621   MARCO ANTONIO MARREGA 
2020118273   MARCOS FELIPE SANTOS GALDINO 

 2020111421  MARCOS NAVARRO MOLINA 
 2020116678  MARGARETE APARECIDA LOUZADA DE 

SOUZA 
 202074320  MARILZA APARECIDA MESQUITA 
 202088676 202088668 MARLENE DOS REIS CAETANO 
 202023105  MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA 

EPP 
 2020108331  NELSON ROSA ANTONIO 

2020120034   NELVO FACCHINI JUNIOR 
202056787   PALOMA MARTINS DA SILVA 
202046470   RAFAEL ANTONIO SILVA VERNUCCI FILHO 

 202086862  RAFAEL ROBERTO RODRIGUES MOROZINI 
2020111238   REGINALDO CARDOSO DE SOUSA 
202088508   RENATO FERNANDES TOBAL 
202080483   RENATO FERNANDO CARNEIRO DE 

OLIVEIRA 
2020116357   RICARDO DE FARIA BOZZOLA 
2020114026 2020114040  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
2020115616   RONEILSON APARECIDO FERREIRA 

RODRIGUES 
  2020109961 SARAH NOEMIA DE MELLO RIBEIRO 

2020107473   SEBASTIÃO CIRELLI 
2020115217   SIDERLEI DOS SANTOS 

 2020108371  SILVIO CESAR SOARES 
202033150   TEGO FRAME CONSTRUÇÃO E INOVAÇÃO 

LTDA 
 2020110645  THERMO EXPRESS REFRIGERAÇÃO 

AUTOMOTIVA LTDA ME 
2020110347   THIAGO DA SILVEIRA ANTONIASSI 

 2020108291  THUANY CALDEIRA DA SILVA SANTANA 
2020106729   VAGNER JOSE DA SILVA 
202085445   VILMA PIMENTA DE PAULA TORRES 

 2020111458  WATSON JOSE ALVES 
 2020107476  WEBER REGINALDO DOS SANTOS 
 2020107500  WELLINGTON ALVES IDALGO 
 2020119554  WILLIAN DANIEL DE SOUZA DA SILVA 

202062999 202063042 
 

202063003 
 WILSON CYPRIANO ALVES 

 2020118463  YOETI ARAKAWA 
 202082192 202082174 ZIGOMAR MUSSI JUNIOR 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 22 de maio de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
202087441 202087444 202087450 ALUIZIO DE PAIVA ROSSI 
2020117406  2020117407 ANA CRISTINA DE CAMPOS BICUDO 

OLIVEIRA 
  2020117410 ANA CRISTINA DE CAMPOS BICUDO 

OLIVEIRA 
 2020116462  ANA PAULA DE CARVALHO OLIVEIRA 

OLIVEIRA 
2020118158   ANTONIO CARLOS GUSTINELLI 
2020110643   ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 

LOTEAMENTO CONDOMINIO VILLAGE LA 
MONTAGNE 

2020115182   CARLOS JOSE RODRIGUES 
 2020122095  GERMANO LOPES 
 2020106679  GUILHERME THEODOSIO DE FERNANDO 
 2020115150  JOÃO FRANCISCO TOQUETI 

2020113515   JONAS DIAS DE CAMPOS SEVERI 
2020116691   JOSE FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 

 2020117366  LEILA NUNES GONZALES 
2020111994   MAGALI ROBERTA GONÇALVES FONSECA 
2020111399 2020111413 2020111416 MAGDIEL DA SILVA 

 2020118690  MARIA LUCIA DOS SANTOS DA ROSA 
  2020106610 NILDA FERREIRA MELCHIORI 
 2020112228  RENATO NAPOLEAO ZANETTI NETO 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

 
 

                         
PORTARIA SMTTS/Nº 018/2020                      

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

 
 
RESOLVE:  
Artigo 1º - Considerando a decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 1042979-
17.2019.8.26.0576, é o presente para REVOGAR a PORTARIA SMTTS/Nº 41/2019, publicada no 
Diário Oficial do Município do dia 08 de outubro de 2019. 
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.  
                 Registre-se; 
                            Publique-se; 
                                        Cumpra-se. 
                                         

                                                                     São José do Rio Preto, 22 de maio de 2020. 
  
 
 
                     

 

Editais de
LICITAÇÃO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

Contratante: Empro Tecnologia e Informação.
Contratada: Hewlett Packard Brasil Ltda.
Objeto: Contratação de prestação de serviços especializados 
de suporte técnico de hardware e software em equipamentos 
computacionais de Data Center.
Valor: R$ 269.435,28 (duzentos e sessenta e nove mil, qua-
trocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).
Ratificação: Fica ratificada a inexigibilidade de licitação, nos 
termos do art. 30, inciso I, da Lei Federal nº 13.303/16 e no 
que dispõe o art. 54, I, do Regulamento de Licitações e Con-
tratos da EMPRO.
São José do Rio Preto, 22 de maio de 2020 – João Pereira 
Curado Junior – Presidente.

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o 
Procedimento Licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA Nº. 001/2.020, empreitada do 
Tipo Menor Preço, com critério de julgamento menor preço global, que objetiva 
“EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO, REDE DE ÁGUA 
PLUVIAL, GUIAS E SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME MEMORIAIS, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO”. 
 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 26 de Junho de 
2020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Bálsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-
000, até as 09:00 horas, e sua abertura se dará as 10:00 horas do mesmo dia, na sala da 
Seção de Licitações desta Prefeitura Municipal de Bálsamo - SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão 
obter maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de 
Campos, nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal 
de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail 
cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o Edital com seus anexos que determinam as 
condições deste certame encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima, 
podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 22 de Maio de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 

 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
23 de maio de 2020

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE ADITIVO - PROCESSO Nº 20/2020 - ADITIVO CONTRATUAL Nº 
11/2020. 
CONTRATO Nº 05/2019. 
CONTRATADA: EMPRO Tecnologia e Informação. 
OBJETO: Prestação de serviços de informática à pessoa jurídica de direito público 
interno – Câmara Municipal de São José do Rio Preto, conforme catálogo de serviços 
constantes da proposta comercial apresentada pela empresa a ser contratada. 
Valor do Aditivo: Valor mensal dos serviços fixos: R$ 29.785,29 (Vinte e nove mil, 
setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos). 
Valor global dos serviços fixos: R$ 357.423,48 (Trezentos e cinquenta e sete mil, 
quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos). 
Valor global dos serviços sob demanda: R$ 207.368,58 (Duzentos e sete mil, 
trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). 
Valor global (serv. Fixo + serv. Sob demanda): R$ 564.792,06 (Quinhentos e 
sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e seis centavos). Vigência: 
23 de maio de 2020 a 23 de maio de 2021. Data da assinatura: 21 de maio de 2020. 
Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
e 3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica. 
Base Legal: Artigo 57, II, da Lei Federal n. 8.666/93. São José do Rio Preto, 22 de 
maio 2020. Ver. Paulo Roberto Ambrósio – Presidente da Câmara Municipal de São 
José do Rio Preto – SP. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE ADITIVO - PROCESSO Nº 21/2020 - ADITIVO CONTRATUAL Nº 
10/2020. 
CONTRATO Nº 13/2017. 
CONTRATADA: Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura – 
FULBEAS. 
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 13/2017, que visa a 
contratação de até 18 (dezoito) estagiários, nos termos previstos em suas cláusulas 
SÉTIMA, item 7.1 e QUINTA, item 5.1, respectivamente. 
Valor do Aditivo: R$ 10.584,00 (Dez mil quinhentos e oitenta e quatro reais). 
Vigência: 24 de maio de 2020 a 24 de maio de 2021. Data da assinatura: 20 de maio 
de 2020. Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. Base Legal: Artigo 57, II, da Lei Federal n. 8.666/93. São José do Rio Preto, 
22 de maio 2020. Ver. Paulo Roberto Ambrósio – Presidente da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto – SP. 
 
 
  

A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fim de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a 

Votação APROVADOS na 14ª Sessão Ordinária, realizada 
no dia 19 de maio de 2020.

Ver. Anderson Branco
01. 449/20: p/ intensificar o policiamento ostensivo na 
Rua Antônio Guerino de Lourenço e Rua Darci Schiavetto; 
Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
02. 433/20: de congratulações com Emily Nicole Ribeiro 
de Oliveira e Igor Tremura Tosi pela iniciativa de produção 
de máscara de proteção facial visando à inclusão de surdos 
e deficientes auditivos pela possibilidade de leitura labial; 
03. 447/20: de congratulações com a Drogaria Vitória 
pela iniciativa de doar máscaras à população;
04. 459/20: de congratulações com Maria de Fátima 
Alves Cruz Beno, Presidente da Associação de Moradores 
do Bairro Estância Alvorada; 
Ver.ª Cláudia De Giuli
05. 460/20: de congratulações com a Casa de Rações 
Alemão, pela contribuição na “Live dos Amigos da Cau-
sa Animal” idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à 
arrecadação de alimentos para auxiliar na alimentação de 
animais de famílias em vulnerabilidade social, assim como 
mantimentos e itens de higiene pessoal; 
06. 461/20: de congratulações com a Antunes Rações, 
pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Animal” 
idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecadação 
de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal; 
07. 462/20: de congratulações com o Petshop Athenas, 
pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Animal” 
idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecadação 
de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal; 
08. 463/20: de congratulações com o Bom Fim Pet e 
Pesca, pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Ani-
mal” idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecada-
ção de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal; 
09. 464/20: de congratulações com o Charlotte Petshop, 
pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Animal” 
idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecadação 
de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal; 
10. 465/20: de congratulações com a Confina Alimentos, 
pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Animal” 

idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecadação 
de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal; 
11. 466/20: de congratulações com a Dog 1000 Petshop, 
pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Animal” 
idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecadação 
de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal; 
12. 467/20: de congratulações com o Don Sushi Bar 
Food, pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Ani-
mal” idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecada-
ção de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal; 
13. 468/20: de congratulações com a Driele Modas, pela 
contribuição na “Live dos Amigos da Causa Animal” ideali-
zada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecadação de ali-
mentos para auxiliar na alimentação de animais de famílias 
em vulnerabilidade social, assim como mantimentos e itens 
de higiene pessoal; 
14. 469/20: de congratulações com o Espaço Pet Zan-
chetta, pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Ani-
mal” idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecada-
ção de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal; 
15. 470/20: de congratulações com a Frida Laços, pela 
contribuição na “Live dos Amigos da Causa Animal” ideali-
zada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecadação de ali-
mentos para auxiliar na alimentação de animais de famílias 
em vulnerabilidade social, assim como mantimentos e itens 
de higiene pessoal;
16. 471/20: de congratulações com o Deputado Estadu-
al Itamar Borges, pela contribuição na “Live dos Amigos da 
Causa Animal” idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando 
à arrecadação de alimentos para auxiliar na alimentação de 
animais de famílias em vulnerabilidade social, assim como 
mantimentos e itens de higiene pessoal; 
17. 472/20: de congratulações com a Kinino Indústria de 
Produtos Alimentícios, pela contribuição na “Live dos Amigos 
da Causa Animal” idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visan-
do à arrecadação de alimentos para auxiliar na alimentação 
de animais de famílias em vulnerabilidade social, assim 
como mantimentos e itens de higiene pessoal; 
18. 473/20: de congratulações com a Laticínios São 
José, pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Ani-
mal” idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecada-
ção de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal;
19. 474/20: de congratulação ao Nova Opção Petshop, 
pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Animal” 
idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecadação 
de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal; 
20. 475/20: de congratulação com o Pet Paz Cremató-
rio, pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Animal” 
idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecadação 
de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal; 
21. 476/20: de congratulação com o Rio Preto Pet Cen-
ter, pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Animal” 
idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecadação 
de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal; 
22. 477/20: de congratulação com a Specialle Pet, pela 
contribuição na “Live dos Amigos da Causa Animal” ideali-
zada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecadação de ali-
mentos para auxiliar na alimentação de animais de famílias 
em vulnerabilidade social, assim como mantimentos e itens 
de higiene pessoal; 
23. 478/20: de congratulação com o Stok Dog Petshop, 
pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Animal” 
idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecadação 
de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal; 
24. 479/20: de congratulações com a World Veterinária, 
pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa Animal” 
idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arrecadação 
de alimentos para auxiliar na alimentação de animais de 
famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimentos 
e itens de higiene pessoal;
25. 480/20: de congratulações com o Petstore Zanchetta 
Rações, pela contribuição na “Live dos Amigos da Causa 
Animal” idealizada pelo Instituto Vira-Latas, visando à arreca-
dação de alimentos para auxiliar na alimentação de animais 
de famílias em vulnerabilidade social, assim como mantimen-
tos e itens de higiene pessoal; 
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto 
26. 434/20: de congratulações à Polícia Militar, em nome 
do 9º BAEP - Batalhão de Ações Especiais de Polícia -, de 
São José do Rio Preto, por duas ocorrências que resultaram 
na apreensão de 208 tijolos de maconha, sendo setenta e 
sete (77) em São José do Rio Preto e outros cento e trinta e 
um (131) em Monte Aprazível, além das prisões de oito (08) 
pessoas, cinco (05) delas oriundas de Campo Grande/MS, 
responsáveis pelo transporte e posse dos entorpecentes;
27. 450/20: de congratulações ao Coronel PM Fábio Ro-
gério Cândido, Comandante do Policiamento do Interior – 5 
(CPI-5), pelo artigo “B.O. em tempos de Covid-19”, veiculado 
em jornal de nossa cidade; 
Ver. José Carlos Marinho 
28. 428/20: de congratulação aos motoristas de ambu-
lâncias e SAMU da Cidade de São José do Rio Preto; 
29. 429/20: de congratulações com os funcionários da 
limpeza e copa que realizam serviços em hospitais e postos 
de saúde de nossa cidade;
30. 430/20: de congratulação aos atendentes e porteiros 
que realizam serviços nos hospitais e postos de saúde de 
nossa cidade; 
Ver.ª Márcia Caldas 
31. 442/20: de congratulações à Chopperia Zero Grau, 
em parceria com o Instituto “As Valquírias”, pela iniciativa de 
contribuir com as pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, doando um prato de comida a cada prato pedido pelo 
cliente; 
Ver. Paulo Pauléra
32. 445/20: de congratulação com a empresa Facchini 

e o Hemocentro de Rio Preto, pela campanha de cadastra-
mento de doadores de medula óssea; 
33. 451/20: de congratulações com a Sobrancelhas 
Design, que completou 5 anos de existência em São José do 
Rio Preto; 
Ver. Renato Pupo de Paula 
34. 438/20: de congratulação com todos os Assistentes 
Sociais de São José do Rio Preto, pelo Dia do Assistente 
Social, comemorado em 15 de maio; 

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

1. OZIEL ALVES DA SILVA e TACIANA MARIA FER-
REIRA BARBOSA, sendo ELE filho de MANOEL ALVES DA 
SILVA e de MARIA LOURDES SANTANA DA SILVA e ELA 
filha de NELSON BARBOSA e de MAFALDA FERREIRA 
BARBOSA;

2. FÁBIO CARLOS CARNIELLI e MICHELLE ANNE 
MENDES CUCATO, sendo ELE filho de DERCIO CAR-
NIELLI e de IOLANDA GRIGORETO CARNIELLI e ELA filha 
de EDISON CUCATO e de MARILZA MENDES CUCATO; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 21/05/2020.

Vamos juntos #LutarContraACrise


