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

ATO CONCESSÓRIO nº 1479
(De 22 de agosto de 2019)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do Regi-
me Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Comple-
mentar 139, de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora CRISTINA HERRERO 
VALLE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível 
médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucio-
nal nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.6/0316/08/2019, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 22/08/2019 e revoga as disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1480
(De 22 de agosto de 2019)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do Regi-
me Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Comple-
mentar 139, de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR 
INATIVO, com valores teto RGPS e acréscimo, ao benefi ciário CELESTE 
PEREIRA DE SOUZA, na qualidade de companheiro, da extinta servidora 
DULCINEA PEREZ BROGNARA, ocupante do cargo efetivo de Professor - 
PEB II.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da Constituição 
Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
08.4/0317/08/2019, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 28/04/2019 e revoga as disposições em contrário.

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1481
(De 22 de agosto de 2019)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do Regi-
me Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Comple-
mentar 139, de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora SANDRA MARILDA 
ROCHA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, 
nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda Constitucio-
nal nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.4/0323/08/2019, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 22/08/2019 e revoga as disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1484
(De 22 de agosto de 2019)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do Regi-
me Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 

no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Comple-
mentar 139, de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA ESPECIAL, com pro-
ventos calculados de acordo com a Lei Federal nº 10.887/2004, ao senhor 
JOÃO DE CASTILHO CAÇÃO, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Médico Clínico Geral, nível superior, nos termos da Decisão Judicial no 
processo nº 0017319-38.2019.8.26.0576.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §4º, inciso III e §3º da 
Constituição Federal e de acordo com a Súmula Vinculante nº 33 do Supre-
mo Tribunal Federal e artigos 57 e 58 da Lei 8213/1991.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
05.1/0342/08/2019, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 22/08/2019 e revoga as disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1485
(De 22 de agosto de 2019)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do Regi-
me Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Comple-
mentar 139, de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR 
INATIVO, com valores integrais, à benefi ciária MARIA HELENA ALVES 
PEREIRA, na qualidade de companheira, do extinto servidor JOÃO RODRI-
GUES, ocupante do cargo efetivo de Motorista.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da Constituição 
Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
08.3/0343/08/2019, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRETOPREV, 
publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de Concessão, 
que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 11/07/2019 e revoga as disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios
 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: JASMIN MIGUEL DO CARMO ME
EMPENHO 17825/19
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 
dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará 
na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 14754/19
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total do 
empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei 
nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar 
pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência impli-
cará em rescisão contratual e penalidades administrativas. Com fundamento 
no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, II do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 1,3% do valor referente 
ao atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e 
o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da penalização. 
SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO
DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/19
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
OBJETO: Contratação de grupos formais da agricultura familiar detentores 
de DAP Jurídica para aquisição de hortifrutigranjeiros para abastecimento 
das unidades escolares, com dispensa de licitação, de acordo com o dispos-
to no art. 14 da lei 11.947 de 16/07/09, Res. nº 26 do FNDE, de 17/06/13 e 
Res. nº 04, do FNDE, de 02/04/15. 
Considerando-se a não entrega de amostras do item abacaxi, desclassifi -
ca-se o fornecedor COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERIOPRETO. Considerando-se que o 2º 
classifi cado nos termos do Parágrafo 6º do Art. 25 da Res. 04 de 02/04/15, 
que detém o maior percentual de agricultores familiares, ASSOCIAÇÃO 
DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDÓPOLIS, não apresentou 
projeto de venda para este item, nos termos do Art. 25 da referida resolução, 
convocamos o 3º lugar, COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DOS PRODU-
TORES DA REGIÃO DE JALES, a apresentar amostra de item “abacaxi” no 

prazo de 02 dias úteis, conforme previsto no item 7 do Edital, na Av. Geras-
sina Tavares, nº 500, Barracão 03, Jd. Yolanda. O inteiro teor dessa decisão 
se acha encartado nos autos do processo à disposição dos interessados. 
SMAA. A. Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/17
CONTRATO Nº DIL/0011/17
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Nos termos da cláus. 3ª, item 3.3 do contrato, fi ca reajustado o valor atual 
do contrato supramencionado em aproximadamente 4,65836%, correspon-
dente ao IPCA-IBGE apurado no período de Jun/18 a Mai/19. SME. Sueli P. 
A. Costa
EXTRATO 
1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 611/18
ATA Nº 0002/19 
CONTRATADA: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Fica retifi cado o CNPJ do contrato supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 293/2019
CONTRATO PRE/0290/19
CONTRATADA: UJX COMERCIO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO EIRE-
LI.
OBJETO: Aquisição de equipamentos para avaliação Diagnóstica de defi ci-
ência auditiva – Item 04 - SMS  - Prazo de vigência: 24 meses. Valor Total: 
R$13.610,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2019
CONTRATO PRE/0291/19
CONTRATADA: ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSPITALARES E 
ONCOLOGICOS LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos – Item 06 - SMS  - Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$592,200.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2019
CONTRATO PRE/0292/19
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos – Itens 08 e 09 – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$21.061,460.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2019
CONTRATO PRE/0293/19
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI.
OBJETO: Aquisição de medicamentos – Itens 13 e 27 – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$1.193,400.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2019
CONTRATO PRE/0294/19
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos – Item 18 – SMS - Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$48.243,600.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 316/2019
CONTRATO PRE/0295/19
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos – Item 05 – SMS - Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$12.562,560
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 323/2019
CONTRATO PRE/0296/19
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
- EIRELI
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais – 
Itens 01, 04, 12 e 13 – SMS - Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: 
R$1.592,82
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2019
ATA Nº 0623/19
CONTRATADA: CIRURGICA UNIÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar – Valor Unitário – Item 01 - 
R$14,00 – SMS– Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2019
ATA Nº 0624/19
CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da relação REMUME – 
Valor Unitário – Item 26 - R$3,650 – SMS– Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2019
ATA Nº 0625/19
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da relação REMUME – 
Valor Unitário – Item 05 - R$0,820 – SMS– Prazo de vigência: 12 meses
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2019
ATA Nº 0626/19
CONTRATADA: FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da relação REMUME – 
Valores Unitários – Item 17 - R$0,128; Item 24 – R$0,050 – SMS– Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2019
ATA Nº 0627/19
CONTRATADA: CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar – Valor Unitário – Item 08 - 
R$15,90 – SMS– Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2019
ATA Nº 0628/19
CONTRATADA: PAULO CÉSAR FLEURY DE OLIVEIRA – EIRELI “EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL”
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores Unitários – 
Item 01 - R$95,17; Item 26 – R$5,28 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 370/2019
ATA Nº 0629/19
CONTRATADA: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o efetivo do Corpo 
de Bombeiros – Valores Unitários – Item 01 - R$6,74; Item 02 – R$24,72 – 
Gab. Pref. – José Roberto Moreira – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 17865/2019
CONTRATO Nº: DPL/0058/19
CONTRATADA: GAIOLA LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI.
OBJETO: Prestação de serviços de locação de container para UBSF 
São Deocleciano  – SMS  - Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: 
R$4.200,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO 
O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE 
TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CON-
CEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, 
A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E 
A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER 
AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE 
DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU 
DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL – SEC. MUN. COMUNICAÇÃO 
SOCIAL. Informamos que foram disponibilizados esclarecimentos relativos 
a este procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action e fi cam, desde já, fazendo 
parte integrante do instrumento convocatório, sendo válido para todos os 
efeitos legais o documento original encartado nos autos a disposição dos 
interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos – 
Presidente de C.M.L.  
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://com-
pras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 442/2019, processo 
13.796/2019, objetivando a aquisição e instalação de brinquedos para 
crianças portadoras de necessidades especiais - PNE a serem instalados 
na Cidade da Criança. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O recebi-
mento das propostas dar-se-á até o dia 06/09/2019, às 08:30h e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se 
à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://com-
pras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 444/2019, processo 
13.800/2019, objetivando o registro de preços para aquisição de brocas 
odontológicas. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 09/09/2019, às 08:30h e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 403/2019 – Processo n.º 13.563/2019
Objeto – Registro de Preços para aquisição de barras de ferro, arames e 
caixas de ferramentas. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública 
realizada on-line com inicio dia 12/08/2019, sendo adjudicado os itens às 
empresas declaradas vencedoras:  GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, 
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP. (item 4); INDÚSTRIA DE 
MÓVEIS V.V. LTDA ME (itens: 1, 2, 3, 5, 6, 7).  Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Adriana Tápparo -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade. Sueli Petronilia Amâncio Costa -  Secretária Municipal de 
Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 391/2019 – Processo n.º 13.507/2019
Objeto – Registro de Preços para aquisição de suporte articulável para tv. 
Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line com 
inicio dia 13/08/2019, sendo adjudicado o item à empresa declarada vence-
dora:  AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA EPP. (item 
1).  Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade. Sueli Petronilia Amâncio Costa -  Secretária Municipal de 
Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 380/2019 – Processo n.º 13.480/2019
Objeto – Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza 
e varrição visando a realização do evento Expô Rio Preto no recinto de 
exposições. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão 
pública realizada on-line com inicio dia 05/08/2019, sendo adjudicado o item 
à empresa declarada vencedora: ALFA CLEAN BARBOSA EIRELI ME item 
1.  Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Mariana C Pedroso Fernandes-  
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior -  Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 383/2019 – Processo n.º 13.484/2019
Objeto – Aquisição de mobiliário para o Complexo de Doenças Crônicas 
Transmissíveis. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com inicio dia 08/08/2019, sendo adjudicados os itens à empresa 
declarada vencedora:  LIMERCY NANTES CARDÁ & CIA LTDA ME. (itens 
1, 2 e 3). Os itens 4 e 5 foram fracassados. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Com-
pras – Adriana Tápparo -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade. Aldenis A. Borim -  Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 301/2019 – Processo n.º 13.460/2019
Objeto – Aquisição de medicamentos para atender ações judiciais. Secre-
taria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
05/08/2019, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedo-
ras:  ACCORD FARMACEUTICA LTDA : (item 4); CM HOSPITALAR S/A ( 
itens 2, 3, 5 e 6); INTERLAB – FARMACEUTICA LTDA (item 9); NACIONAL 
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ( item 1) e PORTAL LTDA : (item 7). 
O item 8 foi deserto. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo 
-  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade. Aldenis A. Borim -  Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 422/2019 – Processo n.º 13.677/2019
Objeto – Registro de preços para contratação de empresa para prestação 
de serviços de reforma e construção de passeio público, com fornecimento 
de materiais, mão de obra e EPIS. Secretaria Municipal de Serviços Gerais.
IMPUGNANTES: UNIGRASS AMBIENTAL LTDA ME e SERGIO ELIAS 
TAMINI
Declaro improcedentes as impugnações interposta no pregão em epígrafe. 
Fica mantida a data de processamento do pregão. O interior teor da decisão 
encontra-se disponível no “Portal de Compras – Mariana C Pedroso Fer-
nandes-  Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 328/2019 – Processo n.º 13.469/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos manipulados. Se-
cretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
05/08/2019, sendo adjudicados os itens à empresa declarada vencedora: 
BOZZOLA & BOZZOLA LTDA. ME (itens 1, 2, 3, 4 e 5). Não houve manifes-
tação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 

de Compras”. Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 378/2019 – Processo n.º 13.468/2019
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de exame de radio-
grafi a panorâmica digital com traçado para implantes e de tomografi a seg-
mentadas. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com inicio dia 07/08/2019, sendo adjudicados os itens à empresa declarada 
vencedora: A.O.L. TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA LTDA (itens 1, 2 e 3). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 399/2019 – Processo n.º 13.558/2019
Objeto: Aquisição materiais hidráulicos para o Setor de Manutenção Predial  
em atendimento das Unidades, Departamentos e Setores da Secreta-
ria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
09/08/2019, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedo-
ras: COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA (itens 9, 10, 11, 
12, 13, 22, 23, 29, 30, 31), ELETROCLARA COMÉRCIO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA ME  (itens 1, 25, 28, 32), ER DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI  (item 4) e JADE LEPE-
RA PRESTES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (item 15). 
Os itens 2, 3, 6, 7, 8, 18, 19, 20 e 27 foram desertos e os itens  5, 14, 16, 
17, 21, 24 e 26 foram declarados fracassados. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 395/2019 - PRO-
CESSO 13.531/2019
Objeto: Aquisição de veículo utilitário camionete cabine dupla para o auxílio 
das demandas de serviços administrativos. Secretaria Municipal de Habita-
ção. Fica designada a data para a retomada da sessão do pregão em epí-
grafe para o dia 26/08/2019 às 15:00hs. Ficam todas as empresas intimadas 
a participarem. Adriana Tápparo - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 350/2019 – Processo n.º 13.158/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios (banana, 
batata e outros) para o abastecimento da Unidades Escolares. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública realizada on-line 
com inicio dia 30/07/2019, sendo adjudicados os itens às empresas decla-
radas vencedoras: JOÃO GABRIEL POLONI MARIN ME: item 4; MARIO 
DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO – ME : itens 1 e 2 e MM BRASIL 
ALIMENTOS LTDA : itens 3, 5, 6 e 7. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade. Antônio Pedro Pezzuto Júnior - Secretário Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 419/2019 – Processo n.º 13.674/2019
Objeto: Contratação de empresa de empresa com fornecimento de material 
e mão de obra para serviço de montagem de standes octanorm e car-
petes para a realização da 57ª Expo Rio Preto Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. Sessão pública realizada on-line com inicio 
dia 19/08/2019, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
WELLINGTON MIGLIARI BARBOZA (ITEM 1). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade. Antônio Pedro Pezzuto Júnior - Secretário Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CALÇAMENTO DO 
PROLONGAMENTO DA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 
NO TRECHO ENTRE A ESTRADA DA MATINHA ATÉ A RUA ULISSES 
JAMIL CURY E ADEQUAÇÃO DAS ROTATÓRIAS NO CRUZAMENTO EM 
DESNIVEL DA AVENIDA CLÓVIS OGER COM A RODOVIA WASHINGTON 
LUIZ (SP 310) – SEC. MUN. DE OBRAS. Informamos que foram disponibi-
lizados esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no seguinte 
endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action 
e fi cam, desde já, fazendo parte integrante do instrumento convocatório, 
sendo válido para todos os efeitos legais o documento original encartado 
nos autos a disposição dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor 
de Compras e Contratos – Presidente de C.M.L.  

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Retifi cação na publicação de Portaria de número 02/2019, publicado no 
Diário Ofi cial (D’Hoje) n° 4558 do dia 12/01/2019.  
 Onde se lê: Assessor da Presidência Jurídico 
 Leia-se: Assessor da Presidência
 São José do Rio Preto,  21 de Agosto de 2019.
Rodrigo Ildebrando Juliano
                                                                                                                        
Diretor-Presidente da EMURB

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 32.964 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
DISPENSA, ELIZABETH HISSAKO YANO, da Função de Gerente Nível 
I - FG.101.2, na Gerência de Capacitação da Secretaria Municipal de Edu-
cação, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 
598/2019 e alterações posteriores, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
agosto de 2019.
PORTARIA N.º 32.965 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer as GRATIFICA-
ÇÕES POR FUNÇÕES, conforme segue:
DIEGO MAHFOUZ FARIA LIMA, para exercer a Função de Assistente Téc-
nico - FG.102.1, na Coordenadoria do Centro Educacional de Esportes e 
Cultura "Aristides dos Santos" da Secretaria Municipal de Educação, cons-
tante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis 
Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019 e 
alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspon-
dente, retroagindo os efeitos desta a 22 de julho de 2019.
LUCIANA PERPETUO MAXIMO, para exercer a Função de Gerente Nível 
I - FG.101.2, na Gerência de Capacitação da Secretaria Municipal de Edu-
cação, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 
598/2019 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente, retroagindo os efeitos desta a 01 de agosto de 2019.
PORTARIA N.º 32.966 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
DISPENSA, o servidor MARCUS VINICIUS DE CARVALHO SCAFE das 
atribuições de DEPOSITÁRIO FIEL dos bens imóveis desta Prefeitura Mu-
nicipal, surtindo os efeitos desta a partir de 01 de setembro de 2019.
PORTARIA N.º 32.967 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
DISPENSA, os seguintes servidores de carreira das GRATIFICAÇÕES 
POR FUNÇÕES, retroagindo os efeitos desta a 01 de agosto de 2019, 
conforme segue:
DANIELA CRISTINA APARECIDA REIS, da Função de Assistente Técnico 
Administrativo, na Coordenadoria de Folha de Pagamento da Secretaria 

Municipal de Administração, criada pelo artigo 28 da Lei Complementar n.º 
329/2010.
GABRIELA LEILA BONFIM FELTRIN, da Função de Assistente Técnico 
Administrativo, na Coordenadoria de Folha de Pagamento da Secretaria 
Municipal de Administração, criada pelo artigo 28 da Lei Complementar n.º 
329/2010.
PORTARIA N.º 32.968 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer as GRATIFICA-
ÇÕES POR FUNÇÕES, conforme segue:
BRUNA ASSIS SCARELLI, para exercer a Função de Gerente Nível I - 
FG.101.2, na Gerência de Gestão de Multas e Acidentes da Frota Muni-
cipal da Secretaria Municipal de Administração, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019 e alterações posterio-
res, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, surtindo os 
efeitos desta a partir de 03 de setembro de 2019.
DANIELA CRISTINA APARECIDA REIS, para exercer a Função de Gerente 
Nível I - FG.101.2, na Gerência de Processamento da Folha de Pagamento 
e Apoio Técnico Operacional da Secretaria Municipal de Administração, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pe-
las Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 
598/2019 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente, retroagindo os efeitos desta a 01 de agosto de 2019.
GABRIELA LEILA BONFIM FELTRIN, para exercer a Função de Gerente 
Nível I - FG.101.2, na Gerência de Projetos e de Conferência de Cálculos 
Judiciais da Secretaria Municipal de Administração, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019 e alterações posterio-
res, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os 
efeitos desta a 01 de agosto de 2019.
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO SCAFE, para exercer a Função de 
Gerente Nível I - FG.101.2, na Gerência de Tecnologia da Informação da 
Secretaria Municipal de Administração, constante do Anexo I da Lei Com-
plementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 
538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019 e alterações posteriores, fazendo 
jus a retribuição remuneratória correspondente, surtindo os efeitos desta a 
partir de 01 de setembro de 2019.
RAFAEL MATHEUS DE ALMEIDA, para exercer a Função de Assisten-
te Técnico Administrativo, na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Administração, criada pelo artigo 28 da Lei Complementar n.º 
329/2010, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, retroa-
gindo os efeitos desta a 01 de agosto de 2019.
JORDAN KAMAEL PINHEIRO SILVA, para exercer a Função de Chefi a 
de Setor, no Setor de Controle de Acidentes de Trânsito da Secretaria 
Municipal de Administração, criada pelo artigo 25 da Lei Complementar n.º 
598/2019, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, retroa-
gindo os efeitos desta a 01 de agosto de 2019.
LUIZ GUSTAVO DONA, para exercer a Função de Chefi a de Seção, na Se-
ção de Controle de Multas da Secretaria Municipal de Administração, criada 
pelo artigo 26 da Lei Complementar n.º 598/2019, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos desta a 01 de agosto 
de 2019.
PORTARIA N.º 32.969 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
DETERMINA, que o servidor DAVI MAIA passe a desempenhar as atribui-
ções de DEPOSITÁRIO FIEL dos bens imóveis desta Prefeitura Municipal, 
surtindo os efeitos desta a partir de 01 de setembro de 2019.
PORTARIA N.º 32.970 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
DISPENSA, os seguintes servidores de carreira das GRATIFICAÇÕES POR 
FUNÇÕES, conforme segue:
FABIANA IZILDA FUNICELI LAREDONDO, da Função de Gerente Nível II 
- FG.101.3, na Gerência do Sistema Socioterritorial do SUAS – SISSUAS – 
Rio Preto da Secretaria Municipal de Assistência Social, constante do Anexo 
I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementa-
res n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019 e alterações 
posteriores, retroagindo os efeitos desta a 12 de agosto de 2019.
VANESSA GIMENEZ FERREIRA, da Função de Chefe de Centro de Refe-
rência de Assistência Social - CRAS - FG.101.1, no CRAS Lealdade e Ami-
zade da Secretaria Municipal de Assistência Social, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019 e alterações posterio-
res, retroagindo os efeitos desta a 12 de agosto de 2019.
LAURA LUIZON PADILHA BORGES, da Função de Chefi a de Setor, no 
Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social, criada 
pelo artigo 27 da Lei Complementar n.º 230/2007, com nova redação dada 
pela Lei Complementar n.º 300/2009, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
agosto de 2019.
ROBISON JULIANO GONÇALVES DA SILVA, da Função de Chefi a de 
Seção, na Seção de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, criada pelo artigo 27 da Lei Complementar n.º 230/2007, 
com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 300/2009, retroagindo 
os efeitos desta a 01 de agosto de 2019.
PORTARIA N.º 32.971 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer as GRATIFICA-
ÇÕES POR FUNÇÕES,  conforme segue:
VANESSA GIMENEZ FERREIRA, para exercer a Função de Gerente Nível 
II - FG.101.3, na Gerência do Sistema Socioterritorial do SUAS – SISSU-
AS – Rio Preto da Secretaria Municipal de Assistência Social, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019 e 
alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspon-
dente, retroagindo os efeitos desta a 12 de agosto de 2019.
CRISTIANE DE FATIMA POLTRONIERI, para exercer a Função de Chefe 
de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - FG.101.1, no 
CRAS Lealdade e Amizade da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pe-
las Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 
598/2019 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente, retroagindo os efeitos desta a 12 de agosto de 2019.
ROBISON JULIANO GONÇALVES DA SILVA, para exercer a Função de 
Chefi a de Setor, no Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, criada pelo artigo 27 da Lei Complementar n.º 230/2007, 
com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 300/2009, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos desta a 01 
de agosto de 2019.

LAURA LUIZON PADILHA BORGES, para exercer a Função de Chefi a de 
Seção, na Seção de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, criada pelo artigo 27 da Lei Complementar n.º 230/2007, 
com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 300/2009, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos desta a 01 
de agosto de 2019.
PORTARIA N.º 32.973 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
NOMEIA, EDGAR MARQUES DE SOUZA, para ocupar o Cargo em Co-
missão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotado na Divisão de Adminis-
tração do Teatro Municipal "Humberto Sinibaldi Neto" da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2018, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, surtindo os efeitos desta a partir de 21 de 
agosto de 2019.
PORTARIA N.º 32.974 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
CESSA, o afastamento do(a) servidor(a) CELI REGINA DA CRUZ, PEB-1, 
concedido através da Portaria nº 28.018 de 12 de janeiro de 2017, para de-
sempenho de mandato classista junto ao Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais e Autárquicos de São José do Rio Preto e Região, surtindo os 
efeitos desta a partir de 19 de agosto de 2019.
PORTARIA N.º 32.975 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
CESSA, o afastamento do(a) servidor(a) CELSO APARECIDO DE CER-
QUEIRA BARREIRO, PEB 2 - História, concedido através da Portaria nº 
25.417 de 22 de dezembro de 2014, para desempenho de mandato classis-
ta junto ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de 
São José do Rio Preto e Região, surtindo os efeitos desta a partir de 19 de 
agosto de 2019.
PORTARIA N.º 884 DE 09 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Luiz Gustavo Dona 
e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), 
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla 
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defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem 
como no procedimento anexo Memorando nº 61/2018 - SMA – Coordenado-
ria de Gestão de Pessoas, o servidor SIMAO PEDRO DE SOUZA, responda 
como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III e IV do 
artigo 204; incisos I e XV do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos 
da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a 
disposição do servidor, o qual será citado nos termos parágrafo 1º do artigo 
254 da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 32.981 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
CONCEDE, ao servidor estatutário JORGE LUIS GUERRA, Agente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Cultura, a 6ª (SEXTA) 
PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complemen-
tar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 13/08/2019.
PORTARIA N.º 32.982 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
CONCEDE, ao servidor estatutário JOSE ANTONIO CARVALHO, Enfer-
meiro, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos 
desta a 09/08/2019.
PORTARIA N.º 32.983 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
CONCEDE, ao servidor estatutário MARCIO DE VASCONCELOS PENHA, 
Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei 
Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 17/08/2019.
PORTARIA N.º 32.984 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
CONCEDE, a servidora estatutária MARIA ANGELICA MARTELLO DE 
MACEDO, Psicóloga, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei 
Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 09/08/2019.
PORTARIA N.º 32.985 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
CONCEDE, a servidora estatutária RENATA GALLI BARBOSA, Psicóloga, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
17/08/2019.
PORTARIA N.º 32.986 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, PATRICIA GONCALVES DE OLIVEIRA para substituir o(a) ser-
vidor(a) JONATHAN SANTOS GALVAO – ocupante da função de confi ança 
gratifi cada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença saúde, a 
partir de 09/08/2019.
PORTARIA N.º 32.987 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do Processo n.º 
1038829-61.2017.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda Pública do Município 
de São José do Rio Preto, a Portaria nº 31.202 de 25  de outubro de 2018, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) 
JAQUELINE GRACE PREMULI DE FREITAS, PEB-1, onde se lê “retroa-
gindo os efeitos desta a 22/10/2018”, leia-se “retroagindo os efeitos desta a 
04/10/2009”.
PORTARIA N.º 32.988 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
CONCEDE, aos servidores abaixo relacionadas, prêmio por assiduidade, 
conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119, com nova redação dada 
pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e nos termos do Decreto nº 
16.868 de 30 de agosto de 2013:
CINTIA RAQUEL PEREIRA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 15/07/2014 a 
13/07/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
14/07/2019 a 11/07/2024.
DANIELE CRISTINA DA SILVA BELEI, Assistente Social, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao período aquisitivo 
de 16/06/2014 a 02/01/2018 e de 03/01/2018 a 14/06/2019 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 14/08/2019 a 12/06/2024.
DENILSON VARGAS LIMA JUNIOR, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 
15/07/2014 a 13/07/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 14/07/2019 a 11/07/2024.
ELIZETE APARECIDA VERSSUTI, Técnico em Enfermagem, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
16/06/2014 a 14/06/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 14/08/2019 a 12/06/2024.
ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA PETRECA, Agente Fiscal de Posturas – 
N.Sup., lotado(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período 
aquisitivo de 21/07/2014 a 19/07/2019 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 20/07/2019 a 17/07/2024.
FABIANA RODRIGUES DE CARVALHO, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 
07/07/2014 a 05/07/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 05/08/2019 a 03/07/2024.
GREZIELE MATIAS DE PAULA DOMINGUES, Auxiliar de Enfermagem, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 
de 16/06/2014 a 14/06/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 14/08/2019 a 12/06/2024.
HELOISE MADUREIRA DE ALMEIDA RODRIGUES, Auditor Fiscal Tribu-
tário Municipal, lotado(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao 
período aquisitivo de 21/05/2014 a 19/05/2019 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 18/08/2019 a 17/05/2024.
LARYSSA CHAVES LIMA, Auditor Fiscal Tributário Municipal, lotado(a) 
na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 
21/05/2014 a 19/05/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 18/08/2019 a 17/05/2024.
LEANDRO BLANCO SOARES, Agente Fiscal de Posturas – N.Sup., lota-
do(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios 
de Turismo, referente ao período aquisitivo de 18/11/2013 a 16/11/2018 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 14/08/2019 a 
15/11/2023.
LEONARDO RODRIGUES PUERTAS, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 
07/07/2014 a 05/07/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 06/07/2019 a 03/07/2024.
MARCIA FONTANA, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Assistência Social, referente ao período aquisitivo de 
28/07/2012 a 26/07/2017 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 16/08/2019 a 25/07/2022.
MARCUS VINICIUS HENRIQUE DE ARAUJO, Agente Administrativo, lota-
do(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo 
de 21/07/2014 a 19/07/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 19/08/2019 a 17/07/2024.
RODRIGO LUIS TUTINI, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Cultura, referente ao período aquisitivo de 16/06/2014 a 
14/06/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
14/08/2019 a 12/06/2024.
SAMYA CAROLINA OLER PEREIRA, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
15/07/2014 a 13/07/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 13/08/2019 a 11/07/2024.
VALDERNICE BOTOSSI TRINDADE, Escriturário, lotado(a) no Gabinete 
do Prefeito, referente ao período aquisitivo de 13/06/2014 a 11/06/2019 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 12/06/2019 a 
09/06/2024.
VINICIUS CESAR DA SILVA SARAIVA, Psicólogo, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 05/07/2014 a 
03/07/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
04/07/2019 a 01/07/2024.

VIVIANE ANHETI PRADO, Médico Clínico Geral, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 16/06/2014 a 
14/06/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
14/08/2019 a 12/06/2024.
PORTARIA N.º 32.989 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, TATIANA FERREIRA para substituir o(a) servidor(a) CHRISTIA-
NE IAMACHITA LIMA DOS SANTOS - ocupante da função de confi ança 
gratifi cada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 26/08/2019.
PORTARIA N.º 885 DE 09 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, o(a) servidor(a) DIEGO FERREIRA PAULO, para atuar como 
DEFENSOR DATIVO, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 257, da Lei 
Complementar nº 05/90, do(a) servidor(a) indiciado(a) DAIANE OLIVEIRA 
GONÇALVES, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Por-
taria nº 856, de 29 de abril de 2019, publicada no D.O.M em 14 de maio de 
2019, a fi m de assegurar-lhe o contraditório e a ampla defesa. Outrossim, 

esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA N.º 32.990 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, JOAO RICARDO PAVANI para substituir o(a) servidor(a) RO-
BERTO CARLOS DOS SANTOS MANTOVANI - ocupante da função de con-
fi ança gratifi cada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 19/08/2019.
PORTARIA N.º 32.991 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, RODRIGO BENITEZ GOMES para substituir o(a) servidor(a) 
PEDRO SERGIO ROMEIRO - ocupante da função de confi ança gratifi cada 
– CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 
02/09/2019.
PORTARIA N.º 32.992 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, MARCILEI HELENA DA SILVA BORGES para substituir o(a) 
servidor(a) CLEIA AGUIAR GONCALVES GROCHOVSKI – ocupante da 
gratifi cação por função – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA PROCURA-
DORIA, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, a partir de 19/08/2019.
PORTARIA N.º 32.993 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, RONIERI ARAUJO COSTA para substituir o(a) servidor(a) JULIO 
CESAR BERTUGA - ocupante da função de confi ança gratifi cada – ASSIS-
TENTE TÉCNICO – FG.102.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complemen-
tar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 21/08/2019.
PORTARIA N.º 32.994 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, MARINA RICHARD PONTES ROZANI para substituir o(a) 
servidor(a) ALINE MIYAMOTO OHNO - ocupante da função de confi ança 
gratifi cada – ASSISTENTE TÉCNICO – FG.102.1, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a 
partir de 12/08/2019.
PORTARIA N.º 32.995 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, GUSTAVO ALVES BRUNOZI para substituir o(a) servidor(a) 
NATALIA DOS SANTOS LAZARO – ocupante da gratifi cação por função 
– CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 
05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir 28/08/2019.
PORTARIA N.º 32.996 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, EDNA FELIX CARVALHO DA SILVA para substituir o(a) servi-
dor(a) EDSON ANTONIO ROMAGNOLI – ocupante da função de confi ança 
gratifi cada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir 
de 14/08/2019.
PORTARIA N.º 32.997 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, JOSE ANTONIO CARVALHO para substituir o(a) servidor(a) 
RAFAEL MARCELO DE SOUZA – ocupante da função de confi ança gra-
tifi cada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 
12/08/2019.
PORTARIA N.º 886 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, 
Fabio Gioli e Luiz Gustavo Dona, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), 
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla 
defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem 
como no procedimento anexo ao Memorando nº 100/2019 – SMA - Coorde-
naria de Gestão de Pessoas, a empregada pública ROSANGELA BRAC-
CIALI VIEIRA, responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos 
incisos II e III do artigo 220, artigo 226 e artigo 227, com nova redação dada 
pela L.C. 539/2017, todos da Lei Complementar n.º 05/90; alínea “i” do arti-
go 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); e inciso I, do artigo 10, 
da Lei Complementar nº 413/2014. O inteiro teor desta Portaria encontra-se 
a disposição da empregada pública, a qual será citada nos termos parágrafo 
1º do artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90.

PORTARIA N.º 32.998 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, SIDNEI RICARDO DE ALMEIDA para substituir o(a) servidor(a) 
EDGARD ANTONIO BUOSI – ocupante da gratifi cação por função – CHE-
FIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, a partir de 26/08/2019.
PORTARIA N.º 32.999 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, CAROLINE MOREIRA SCATOLIN SANTOS para substituir o(a) 
servidor(a) ROGERIO ALVES – ocupante da gratifi cação por função – CHE-
FIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, a partir de 19/08/2019.
PORTARIA N.º 33.000 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, JOAO MARCOS CASA GRANDE TERENCIO para substituir o(a) 
servidor(a) FERNANDA NATES DA CUNHA ABUD – ocupante da gratifi -
cação por função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 
06/08/2019.
PORTARIA N.º 33.001 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, RITA FILOMENA DE ALMEIDA VIEGAS DO CARMO para substi-
tuir o(a) servidor(a) MARIA DE FATIMA DIAS – ocupante da gratifi cação por 
função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Complemen-
tar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 21/08/2019, e 
de 02/09/2019.
PORTARIA N.º 33.002 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, LUANY DA SILVA RAMOS para substituir o(a) servidor(a) ELIDA 
CRISTINA DOS SANTOS – ocupante da função de confi ança gratifi cada 
– CHEFE DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, a partir de 16/08/2019.
PORTARIA N.º 33.003 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
DESIGNA, RENAN CAZONATO CORREA para substituir o(a) servidor(a) 
FERNANDO FUKUNISHI – ocupante da gratifi cação por função – INSPE-
TOR FISCAL DE POSTURAS, nos termos do artigo 68, da Lei Complemen-
tar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 26/08/2019.

LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.394
DE 21 DE AGOSTO DE 2019.

Altera o Decreto nº 17.679, de 12 de janeiro de 2017, que nomeia membros 
para o Conselho Diretor do Fundo Pró-Esporte Amador.
DR. ELEUSES PAIVA, Prefeito do Município de São José do Rio Preto em 
exercício, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A :
Art. 1º – O inciso III do artigo 1º do Decreto nº 17.679, de 12 de janeiro de 
2017, que nomeia membros para o Conselho Diretor do Fundo Pró-Esporte 
Amador, passa a vigorar alterado, com a seguinte redação:
“Art. 1º - ...

...

III – Maria Stela Cruz da Silva” (NR)
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 21 de agosto de 2019, 167º Ano de 
Fundação e 125º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
DR. ELEUSES PAIVA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR – GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xação na 
mesma data e no local de costume e, pela Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.395
DE 21 DE AGOSTO DE 2019.

Altera dispositivo do Decreto nº 15.783, de 26 de maio de 2011, que dispõe 
sobre a administração do “Complexo Swift de Educação e Cultura”.

DR. ELEUSES PAIVA, Prefeito em Exercício do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica deste Município; e,
D E C R E T A :
Art. 1º - O art. 1º do Decreto nº 15.783, de 26 de maio de 2011, passa a 
vigorar alterado, promovendo-se, doravante, a renumeração do Parágrafo 
único como §1º e acrescido do §2º, com a seguinte redação:

“Art. 1º - ...

...
§ 2º Fica resguardado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negó-
cios de Turismo, o agendamento das atividades relativas a Congressos, Se-
minários, Simpósios, Fóruns, Conferências, Ciclos de palestras, Jornadas e 
assemelhados, Feiras de conteúdo específi co, Eventos Gastronômicos, de 
Lazer, Entretenimento, Esportivos e assemelhados.” (NR)
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 21 de agosto de 2019, 167º Ano de 
Fundação e 125º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
DR. ELEUSES PAIVA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
JORGE LUIS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DE TURISMO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registro no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa local.

DECRETO Nº 18.396
DE 21 DE AGOSTO DE 2019.

Nomeia membros para o Conselho Fiscal da EMCOP, biênio 2019/2021.
DR. ELEUSES PAIVA, Prefeito em Exercício do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica deste Município; e,

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Fiscal da Empresa Muni-
cipal de Construções Populares – EMCOP, nos termos da Lei nº 2.476, de 
22 de outubro de 1.979, alterada pela Lei nº 7.424, de 13 de abril de 1.999, 
para a gestão 2019/2021, os seguintes membros:

a) Titulares:
I – Rubens Andrade Ribeiro Filho – Presidente;
II – Marcos Antônio Assis Salvador – Membro Titular;
III – Ademar Pereira dos Reis Filho – Membro Titular.

b) Suplentes:
I – Raymundo de Souza Neto;
II – João Ricardo Martin dos Reis;
III – Tarso Baglioli de Jesus.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 06 de agosto de 2019, convalidando todos os atos até então 
praticados.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 21 de agosto de 2019, 167º Ano de 
Fundação e 125º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
DR. ELEUSES PAIVA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
ADÃO DA COSTA MORAIS
DIRETOR PRESIDENTE DA EMCOP
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xação na 
mesma data e no local de costume, e pela Imprensa local.

LEI Nº 13.288
DE 20 DE AGOSTO DE 2019.

Inclui a “Paixão de Cristo” no Calendário Ofi cial do Município de São José 
do Rio Preto.
DR. ELEUSES PAIVA, Prefeito em Exercício do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica incluída no Calendário Ofi cial do Município de São José do 
Rio Preto a “Paixão de Cristo”, encenada pelo Centro Cultural Vasco, a ser 
celebrada, anualmente, na Sexta-Feira Santa.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 20 de agosto de 
2019.
DR. ELEUSES PAIVA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.683/2019
Projeto de Lei nº 059/2019
Autoria da propositura: Vereador Marco Antônio Rillo

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNI-
CO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão 
Eletrônico SeMAE nº 63/2019, Processo SICOM 3301/2019 objetivando o 
registro de Preços para aquisição de reagentes para execução de análi-
ses físico-químicas e microbiológicas nos laboratórios da ETA/Palácio das 
Águas e ETE/Rio Preto.
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
04.09.2019, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no portal 
de compras. 
S. J. Rio Preto, 06.08.2019 – Jaqueline Freitas Reis – Gerente de Operação 
e Manutenção – Água e Wagner Castilho Botaro – Gerente de Operação e 
Manutenção – Esgoto.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNI-
CO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão 
Eletrônico SeMAE nº 67/2019, Processo SICOM 3315/2019 objetivando a 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
com fornecimento de mão de obra e matérias para manutenção corretiva e 
preventiva em transformadores de diversas potências.
Prazo de Execução: 60 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 05.09.2019, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no 
portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 09.08.2019 – Jaqueline Freitas Reis – Gerente de Operação 
e Manutenção - Água.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 48/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 60/2019
Objeto: Aquisição de válvulas de sucção e válvulas de injeção para utili-
zação com solução de hipoclorito de sódio 12% (m/V) e solução de ácido 
fl uossilícico 20% (m/V) para tratamento de água.
Contratada: PROMINENT BRASIL LTDA 
Ordem de Fornecimento nº 154 de 02.08.2019 recebida em 12.08.2019. 
Valor: R$ 28.000,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Itens: 1 e 2.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE REGISTRO DE 
PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 46/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 58/2019
Objeto: Registro de Preços de empresa especializada para fornecimento de 
120.000 kg (cento e vinte mil quilogramas) de Cloro Liquefeito (CAS 7782-
50-5) acondicionado em cilindros com capacidade de 900 kg para uso na 
desinfecção do efl uente fi nal (esgoto tratado) da ETE Rio Preto e serviços 
de inspeção e manutenção do sistema adutor de cloro liquefeito (manifold) e 
dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de propriedade do SeMAE de São José do 
Rio Preto – SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2019
Contratada: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A.
Ordem de Fornecimento nº 152/2019 recebida em 12.08.2019. Valor de 
R$407.925,00.
Prazo de entrega: 5 dias úteis. Item: 01.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
22 de agosto de 2019

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2019 – PROC. nº 62/2019
Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo 
de Interceptor de Esgotos Sanitários na Avenida Murchid Homsi, margem 
esquerda do Córrego Aterradinho, no município de São José do Rio Preto.
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, este Processo 
Licitatório, por entendê-lo como regular, ADJUDICANDO o objeto à licitante 
ENPROCON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, pelo valor de R$ 
32.174,14 em razão de ter oferecido o MENOR PREÇO GLOBAL para 
execução do objeto desta licitação. 
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 – PRO-
CESSO SICOM 3296/2019
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para reposição do estoque para 
eventuais manutenções de poços e reservatórios do SeMAE.
Fica designado o dia 28.08.2019, às 09:00 h, para a retomada da sessão do 
pregão eletrônico em epígrafe, para a continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 21.08.2019 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro 
- SeMAE. 
S. J. Rio Preto 21.08.2019 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 43/2019 – SMA

FICA o candidato abaixo citado, habilitado no CONCURSO PÚBLICO - EDI-
TAL N.º 01/2016, para preenchimento do cargo de EDUCADOR SOCIAL, 
cientifi cado que terá 30 (trinta) dias corridos, a partir da publicação deste 
edital, para apresentar toda documentação exigida conforme relação de do-
cumentos adiante elencados de forma que a Administração Pública possa 
examinar a prova do preenchimento das condições e posterior nomeação.
Se o candidato não entregar toda a documentação exigida dentro do prazo 
estabelecido na Coordenadoria de Pessoal, localizada na Av. Alberto Anda-
ló, n.º 3030, 3º andar do Paço Municipal, decairá do direito à nomeação. 
EDUCADOR SOCIAL – LC 362/12 alt. LC 511/16
Clas.
43  -  ZAIR GONCALVES DE FARIAS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL NOMEAÇÃO CONCUR-
SO - EDITAL 01/2016
Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente;
2) Currículo;
3) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) - Não será aceita a CNH;
4) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
5) Comprovante de endereço (cópia);
6) Carteira Profi ssional – 02 cópias das páginas onde constam a 
foto, os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, 
FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco 
(de todas as Carteiras de Trabalho) e Declarações de órgãos públicos (ref. 
Registros de Trabalho exercidos anteriormente, se houver);
7) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao 
Banco do Brasil, portando a Carteira de Trabalho; solicitar que sejam feitas 
as pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos que 
serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número de 
inscrição);
8) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.
jus.br;
9) Certifi cado de Reservista (cópia);
10) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
11) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.
inss.gov.br/Esocial/pages.index.xhtml e caso conste pendência no 
resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser sanada, confor-
me campo “orientação”, até a entrega da documentação.
12) Certidão de Nascimento ou R.G. dos fi lhos menores de 21 anos e 
dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universida-
de e dos fi lhos defi cientes de qualquer idade (cópia);
13) Carteira de vacinação de fi lhos menores de 14 anos (cópia);
14) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, 
elencados no Quadro 1 do item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo (Cópia);
15) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada 
no site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para a verifi -
cação de acúmulos. 
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos e que 
não constem a data da Demissão/Exoneração nas respectivas pesquisas, 
trazer a publicação da exoneração ou a baixa na Carteira de Trabalho;
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a 
devida qualifi cação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob 
as penas da lei:
16.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação comprobató-
ria;
16.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal em consequência de Processo Administrativo (por justa causa ou 
a bem do serviço público);
16.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia da última 
Declaração do Imposto de Renda;
16.4) Benefi ciário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positi-
vo, trazer comprovante;
16.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) anos; 
17) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. 
Em caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria de 
Segurança Pública);
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente).
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das cidades onde 
reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e residiu no 
período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e 
pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio Preto - SP: 
Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, no endereço 
https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de Distribuição de 
Ações 
Criminais OnLine, não serão aceitas de Execuções Criminais - Fórum Esta-
dual – Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro. 
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br - Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
19)  Exame Médico e de Sanidade Mental – dirigir-se ao 
SEESMT, após agendamento via telefone – Av. Alberto Andaló, 3030, térreo 
do Paço Municipal, Fone: 3203-1128, munido da cópia da Carteira de Vaci-
nação e do Formulário de Anamnese;
20) Após realização da perícia médica, retirar documento no SEES-
MT referente à abertura de conta e dirigir-se à Caixa Econômica Federal 
munido também de cópia do RG., CPF e 
              comprovante de endereço, para abertura de Conta Salário  (037)  
vinculada ao CNPJ da Prefeitura de S.J.Rio  Preto, Trazer cópia do compro-
vante de abertura da conta constando CPF e identifi cação do CNPJ;

21) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e 
preencher:
• Formulário de Dados Cadastrais e a Autodeclaração de Raça – 
Trazer no ato de entrega da documentação e
• Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico Admissional. 

22) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO julgar necessários.

OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
• Prazo para protocolo da documentação:
Edital:  43/2019         Publicado: 22/08/2019        Término: 21/09/2019
O atendimento para entrega da documentação para nomeação e posse 
será feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal 
pelo Telefone (17) 3203-1337;
• Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser 
entregues a qualquer momento, dentro do prazo estipulado, observado o 
disposto no item anterior.
São José do Rio Preto, 21 de agosto de 2019.

LUIS ROBERTO THIESI
     Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Protocolo n.º 2019000274628

Requerente: ATEM - SINDICATO DOS PROFESSORES, DIRETORES 
DE ESCOLA, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES 
DE ENSINO, INSPETORES DE ALUNO E SECRETÁRIOS DE ESCOLA, 
SERVENTES E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Objeto: Afastamento de Servidores.

Vistos, etc...

1- Indefi ro o pedido de imediato afastamento para representa-
ção sindical, tendo em vista que, em respeito ao  contraditório e a ampla 
defesa (C.F., art. 5º, LV), conforme despacho publicado por extrato no dia 
14/08/2019, no Diário Ofi cial do Município, o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais foi notifi cado para, em querendo, manifestar quanto ao 
pedido do protocolo nº 2019000252101, do mesmo requerente, tendo em 
vista que, até então, representavam todos os servidores públicos municipais 
e já possuíam 04 servidores afastados.
  
São José do Rio Preto, 21 de agosto de 2019.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário M. de Administração

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “Cancelamento de notifi cação”, a 
pedido de NILTON CESAR GREGO TORRON, localizada na rua Luzia 
Pereira Polotto, nº 1881, Jardim Antonieta - CEP: 15042-015, São José do 
Rio Preto/SP, emitiu-se OFÍCIO Nº 0605/2019 – SMAURB/IFP, em 01 de 
agosto de 2019, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francis-
co da Silva Junior e informou seu indeferimento, pois segundo informação 
fi scal, a notifi cação não será cancelada, apenas a fi scalização preventiva; 
e, caso exerça suas atividades em outro endereço; deverá providenciar as 
adequações necessárias. Publica-se o referido Ofício, uma vez que nos foi 
devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de 
registro do objeto AR JU 13236930 2 BR, acusando “desconhecido”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 41/2019

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, a todos que virem o presente EDITAL, ou dele tiverem 
conhecimento que, fi ca a empresa TARSILA PRADO PINTO RODRIGUES 
MARTINS 32551987806, inscrito no cadastro de pessoa jurídica sob nº 
19.038.582/0001-23, ciente de que FOI LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO 
E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 21982 EM 05/07/2019, EM VIRTUDE DE 
INFRAÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da publicação 
deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será concedido uma 
redução para recolhimento da multa de 50% (cinquenta por cento), para 
pagamento no prazo de 30 dias, contados a partir do 5º dia da publicação 
do presente EDITAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Com-
plementar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se dirigir a 
Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda para 
que seja emitida a guia de recolhimento do Auto de Infração e Imposição 
de Multa, cujo pagamento poderá ser efetivado nas Agências Bancárias 
conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lançado em dívida 
ativa, se não houver a quitação do débito ou apresentação de defesa 
administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do inte-
ressado na Inspetoria Fiscal de Posturas – Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse 
não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL que será 
publicado pela Imprensa local.  
  São José do Rio Preto, 20 de Agosto de 2019.

Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/DAFT/IFP

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- M A M Barreto -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendên-
cia de pagamento Multa da Vigilância Sanitária (div. 033), vencimento em 
09/04/2019.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 – centro) ou 
Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo Antonio de Oliveira 2077 
– Jd. Planalto) com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via correio e 
a mesma voltou por motivo de “mudou-se”, na data de 15/08/2019.
São José do Rio Preto, 21 de agosto de 2019.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Zito Siqueira Luciano ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendên-
cia de pagamento Multa da Vigilância Sanitária (div. 033), vencimento em 
01/03/2019.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 – centro) ou 
Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo Antonio de Oliveira 2077 
– Jd. Planalto) com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via correio 
e a mesma voltou por motivo de “mudou-se (segundo Ruam Gustavo)”, na 
data de 15/08/2019.
São José do Rio Preto, 21 de agosto de 2019.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Secretaria Municipal de Obras

Notifi cação ao condomínio situado na Avenida Arthur Roma, nº 361, Jardim 
Santa Lúcia, C.E.P. 15040-282.
Habite-se 606/2004 - PN 13/2019 – pasta 858.
            Com base nas Leis Municipais nº 7937/2000 e 8741/2002, as quais 
se referem a prédios com mais de 03 (três) andares  e com mais de 15 
(quinze) anos de Habite-se, vimos, por meio desta, notifi car o representante 
legal deste edifício a apresentar a documentação exigida dentro do prazo de 
90 (noventa) dias a partir da publicação desta.
             Informamos que a referida documentação deverá ser protocolada 
junto ao Poupatempo como “Entrega de Laudos e AVCB – prédios (Obras)” 
e dirigida a Secretaria Municipal de Obras.  
             O não cumprimento da presente notifi cação implicará em multa e 
demais medidas cabíveis de acordo com a ocasião.
             Informamos ainda que é de inteira responsabilidade dos proprietá-
rios e responsáveis no que se refere às leis acima citadas.

            Documentação solicitada:
* Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros;
* Laudo Técnico do engenheiro com A.R.T. (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) referente à elétrica do prédio (atualizados);
* Laudo Técnico do engenheiro com A.R.T.(Anotação de Responsabilidade 
Técnica) referente à hidráulica do prédio (atualizados);
* Laudo Técnico do engenheiro com A.R.T. (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) do sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA – 
(para-raios) (atualizados).
 São José do Rio Preto, 21 de agosto, 2019.
Moisés Augusto de Lima Aziz
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5453/2019

 
                  Fica notifi cado, Orlando Cardoso da Silva, proprietário do imóvel 
sito à Rua Macyr Amadeu, nº 637, quadra 02, lote 12P/, Jardim Residen-
cial Alba, que em virtude de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo  
nº 5453, datada em 05/07/2019, assinada pela fi scal Ana Paula Sanches 
Miguel Ferreira, tratando de obra em fase de alvenaria, acréscimo no 
pavimento superior, tem habite-se aprovado da edícula nº 1589/2017, em 
desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em 
desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, 
artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  pela Empresa de Correios e Telé-
grafos o AR JU 13234557 5 BR acusando "não procurado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada 
e sujeita as penalidades previstas nas citadas leis. Caso a construção não 
seja paralisada de imediato e providenciada no prazo de 15 (quinze) dias 
a eliminação da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 577,50(quinhentos e setenta e sete  reais e 
cinquenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 21 de agosto, 2019.
Ana Paula Sanches Miguel Ferreira 
Agente Fiscal de Posturas  - Obras

SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA Nº 20,

DE 21 DE AGOSTO DE 2019.
Cria no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde a Comissão de frota, 

e, no mesmo ato, designa os membros que a compõe. 

ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saúde, 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 – Fica criada, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a dora-
vante denominada Comissão de Frota.
Art. 2º – Compete a Comissão de Frota o planejamento, desenvolvimento, 
execução, gestão de assuntos pertinentes e correlatos a projeto de gestão 
dos veículos automotores (frota) do órgão do Município Secretaria Municipal 
de Saúde.
Parágrafo Único – Compete ainda, atuar em assuntos outros relativos à 
frota, conforme determinações do Secretário Municipal de Saúde.
Art. 3º – Ficam designados para compor a Comissão de Frota, os servido-
res, doravante denominados membros e a seguir arrolados:
1. Aldenis Albaneze Borim – matrícula nº 67083
2. André Luciano Baitello – matrícula nº 51786
3. Daniele Helena Soares Pinheiro – matrícula nº 58795
4. Ederval José de Souza – matrícula nº 52730
5. Rafaela Dinis Silva Rodrigues – matrícula nº 62989
6. Romeu Carlos Alvares – matrícula nº 51029
7. Aline Larzen de Melo – matrícula nº 57223
8. Rogério Perussini de Souza – matrícula nº 68130.
Art. 4º – Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma data e local 
de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, bem como registrada em 
livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo.
Art. 5º– Ficam revogadas as disposições em contrário
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
Secretário Municipal de Saúde

 

 

EGP – Escola de Gestão Pública 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA TERMO DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES 

EDUCACIONAIS nº 01/2019 
A Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA Ana Maria 

Vilela, instituída pela Lei Complementar nº 437/2014, visando implementar políticas públicas amplas que 
alcance na integralidade o servidor público, TORNA PÚBLICA a realização de chamamento público de 
credenciamento de instituições educacionais para celebração de Termo de Cooperação, tendo por objeto 
a concessão de descontos sobre as mensalidades de cursos por elas ministrados aos servidores da 
Prefeitura de Rio Preto e/ou aos seus dependentes, obedecendo aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e normas da legislação de regência.  
 
1. DO OBJETO  
1.1. Constitui objeto do presente chamamento o credenciamento para a formalização de Termo de 
Cooperação com instituições educacionais interessadas em oferecer aos servidores da Prefeitura de Rio 
Preto, ativos, e seus dependentes, em benefícios na forma de descontos na matrícula e/ou nas 
mensalidades dos seus cursos ou programas referentes à:  
1.1.1 Ensino Médio e Ensino Técnico;  
1.1.2 Cursos de Idiomas ou cursos de extensão e/ou complementação acima de 20 horas;  
1.1.3 Cursos Superiores de Tecnologia;  
1.1.4 Cursos Superiores de Graduação;  
1.1.5 Cursos de Pós-Graduação, lato sensu;  
1.1.6 Cursos de Pós-Graduação, scricto sensu;  
1.1.7 Programas de Educação Continuada.  
 
2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
2.1. Poderão participar deste certame todas as instituições educacionais credenciadas que ofereçam 
cursos autorizados e reconhecidos na forma da lei vigente no país. 
2.2. A instituição educacional que não estiver sujeita a algum dos atos autorizadores mencionados no 
item 2.1, ou cujos cursos não dependam de autorização e/ou reconhecimento, deverá apresentar prova 
conclusiva desta situação para análise da Diretoria da Escola de Gestão Pública.  
2.3. A apresentação de proposta pela interessada implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste edital.  
2.4. Será exigida comprovação de experiência de, no mínimo, 3 (três) anos na área de atuação.  
 
3. ENTREGA DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO (PRAZOS)  
3.1. A proposta de desconto e a documentação pertinente deverão ser enviadas exclusivamente por meio 
eletrônico, no E-mail: egp@riopreto.sp.gov.br, a partir da data de publicação deste edital. 
3.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo poderão ser realizados por forma 
eletrônica, pelo e-mail egp@riopreto.sp.gov.br, pelo telefone (17) 3224-0024, ou diretamente no 
endereço da EGP, Av. Duque de Caxias, 3900 – Complexo Swift – São José do Rio Preto – SP 
(atendimento presencial agendado).  
 
4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
4.1. Na proposta deve constar apresentação da Instituição incluindo: tempo de existência, estrutura, 
campi, certificações e conceito dos cursos no MEC, quando for o caso.  
4.2. As interessadas deverão apresentar propostas claras e objetivas especificando os incentivos 
financeiros, temporal e curricular aos servidores da Administração Direta e aos seus dependentes, 
especificando os cursos ou programas que serão oferecidos, bem como os Campi participantes, quando 
for o caso.  
4.3. As propostas deverão conter o percentual de desconto na matrícula e nas mensalidades dos cursos 
ou programas oferecidos e outros benefícios que eventualmente possam ser concedidos como forma de 
estímulo aos servidores da Administração Direta e aos seus dependentes, para aprimoramento técnico e 
profissional. 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO  
5.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, bem como ata de 
eleição da diretoria em exercício, se for o caso.  
5.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.).  
5.3. Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda do Estado de São Paulo.  
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5.4. Certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, expedida 
pela secretaria da Receita Federal.  
5.5. Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.  
5.6. Certidão Neg. de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo TST.  
5.7. Declaração de capacidade técnica e operacional.  
5.8. Caso a interessada não esteja cadastrada como contribuinte no Estado, deverá apresentar 
declaração, firmada pelo representante legal, sob as penas da lei, de que nada deve a Fazenda 
Estadual.  
5.9. Serão aceitas como provas de regularidade com a Fazenda, certidões positivas com efeito de 
negativas e as que noticiem, em seu corpo, ou por meio de Certidão de Objeto e Pé que os débitos estão 
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.  
5.9.1 Documentação comprobatória de que o curso ou programa objeto da proposta é reconhecido ou 
autorizado pelos órgãos competentes, conforme itens 2.1 e 2.2. 
 
6. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE  
6.1. Após a análise da documentação, se esta estiver de acordo com as exigências deste edital, as 
propostas serão analisadas de acordo com os seguintes critérios:  
6.1.1. Benefícios oferecidos;  
6.1.2. Cursos mantidos, conforme normas estabelecidas pela legislação pelos órgãos regulamentadores;  
6.1.3. Nota de avaliação da Instituição expedida pelo MEC, quando for o caso;  
6.1.4. Interesse da Administração nos cursos ofertados. 
 
7. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO  
7.1. As Instituições educacionais deverão: 
7.1.1. Estimular os servidores ativos da Prefeitura de Rio Preto e/ou os seus dependentes mediante 
oferecimento de bolsas de estudo, por meio de processo de avaliação quando necessário;  
7.1.2. Promover a divulgação dos cursos e modalidades constantes do Termo de Cooperação;  
7.1.3. Disponibilizar à Escola de Gestão Pública, material gráfico para divulgação dos cursos ou 
programas oferecidos;  
7.1.4. Permitir e facilitar o acompanhamento e a supervisão do Termo de Cooperação, conforme 
orientações da EGP;  
7.1.5. Informar semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto, a relação de servidores ou 
dependentes matriculados, de acordo com orientações da EGP. 
 
8. DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO  
8.1. Serão formalizados Termos de Cooperação com as instituições cujas propostas forem aceitas e que 
tenham comprovado, pela documentação apresentada, habilitação jurídica e regularidade fiscal.  
8.2. O despacho autorizatório relativo à celebração do Termo de Cooperação será exarado pelo Diretor 
Geral da Escola de Gestão Pública. 
8.3. A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Escola de Gestão Pública, convocará a instituição para 
assinar o Termo de Cooperação, conforme minuta constante do Anexo Único do presente.  
 
9. DA VIGÊNCIA  
9.1. O presente Edital tem validade de 01 ano, a partir da data de sua publicação. 
9.2. O Termo de Cooperação terá vigência de 05 anos, a partir da data da assinatura do Termo. 
9.3. O cumprimento das disposições contidas no Termo de Cooperação será submetido à avaliação 
anual. 
9.4. O Termo de Cooperação poderá ser extinto, a qualquer tempo, mediante denúncia de um dos 
partícipes, apresentada por escrito, até 30 (trinta) dias antes de sua extinção, garantindo aos servidores e 
seus dependentes regularmente matriculados nos cursos, os benefícios decorrentes deste Termo, até a 
conclusão respectiva.  
 
 

São José do Rio Preto – SP,  21 de agosto de 2019.  
Celso Tucci 
Diretor Geral 

Escola de Gestão Pública 
 
  

 

 

ANEXO ÚNICO 
 

MINUTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO N. XX/2019. 
 
De um lado, a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, representada pela ESCOLA DE GESTÃO 
PÚBLICA ANA MARIA VILELA, doravante denominada de EGP,  criada por Lei Complementar n.º 437 de 
2014, , C.N.P.J./M.F. n.º xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na Avenida Alberto Andaló, 3030 - Centro, São 
José do Rio Preto - SP, neste ato representada pelo(a) sua(seu) Diretor Geral, ___________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º _____ ___/__ e do C.P.F. n.º ___.___.___-__, nomeado(a) por 
Portaria nº, em __ de _____ de 2019, e, do outro lado, a XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada de 
XXXX, inscrita no C.N.P.J. n.° XXXXXXXXXXXXX, situada __________________, n.º ___, Bairro 
___________, C.E.P.: __.___-___, neste ato representada pelo(a) seu(sua) XXXXX, XXXXXXXXXXX, 
portador(a) do R.G.: XXXXXXXXXXX, emitida pela XXXX e inscrito(a) no C.P.F.: XXXXXXXXXXXX, 
resolvem celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO, mediante as seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
O presente Termo de Cooperação tem por objeto a parceria entre a EGP e a INSTITUIÇÃO, com vistas 
ao aprimoramento, formação e capacitação de:  
a) servidores ativos da Prefeitura de Rio Preto 
b) aos seus dependentes, por meio do incentivo à participação destes nos cursos oferecidos pela 
Instituição.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO 
2.1 - Compete à INSTITUIÇÃO conceder descontos aos servidores da prefeitura de Rio Preto, ativos e/ou 
aos seus dependentes, nas mensalidades dos seus cursos (especificar matrícula e/ou mensalidades), 
conforme especificado abaixo: 
 
Curso Modalidade Duração(meses/  

carga horária) 
Desconto% 
Mensalidade 

Desconto% 
Matrícula 

Outras 
Vantagens 

      
      
      
      
 
 Curso Modalidade Duração (meses/carga horária) Desconto% (mensalidades e matrículas).  
 
2.2 - O benefício em questão aplica-se, pelo período total de duração do curso escolhido ou até a sua 
conclusão pelo interessado, a partir da data de assinatura deste, tanto alunos novos como os que já se 
encontram ali matriculados, desde que estes últimos também comprovem sua condição de beneficiários 
do presente.  
2.3 - No ato da matrícula, além dos documentos exigidos pela INSTITUIÇÃO, o servidor deverá 
demonstrar tal condição, comprovando fazer parte do quadro ativo de servidores, apresentando, para 
esse fim, cópia de demonstrativo de pagamento (holerite).  
2.4 - No caso de dependentes, além da documentação anteriormente descrita, deverá ser também 
apresentado documento demonstrativo do vínculo de dependência com o servidor, tal como Cédula de 
Identidade, Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento.  
2.5 - As despesas relativas à divulgação, tais como produção, etiquetagem e distribuição de material 
correrão por conta da INSTITUIÇÃO.  
2.6 – A Instituição deverá:  
2.6.1 - estimular os servidores ativos da Administração Direta e/ou os seus dependentes mediante 
oferecimento de bolsas de estudo, por meio de processo de avaliação, quando necessário;  
2.6.2 - promover a divulgação dos cursos e modalidades constantes do Termo;  
2.6.3 - disponibilizar para a Escola de Gestão Pública, material gráfico para divulgação dos cursos ou 
programas oferecidos;  
2.6.4 - permitir e facilitar o acompanhamento e a supervisão deste Termo de Cooperação, conforme 
orientações da Escola de Gestão Pública;  
2.6.5 - informar semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto, a relação de servidores ou 
dependentes matriculados, de acordo com orientações da Escola de Gestão Pública;  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EGP 

 

 

3.1 – Compete, exclusivamente, à EGP divulgar, junto a seus servidores, a parceria ora estabelecida, 
sendo que as despesas referentes à utilização deste Termo de Cooperação são de inteira 
responsabilidade dos interessados.  
3.2 - A divulgação do benefício ora tratado, a cargo da EGP, será feita, internamente, por meio de sua 
rede de comunicação.  
3.3 - Fiscalizar o cumprimento das disposições constantes deste Termo de Cooperação, adotando as 
providências pertinentes em caso de descumprimento das cláusulas deste ajuste.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DA COORDENAÇÃO  
4.1 - Este Termo será coordenado, no tocante à INSTITUIÇÃO, por ___________________ e, no tocante 
à Prefeitura de Rio Preto, pela Escola de Gestão Pública.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO  
5.1 - As partes acompanharão, por meio de seus representantes, a execução do presente Termo, ficando 
a critério dos servidores e seus dependentes a utilização dos serviços educacionais oferecidos pela 
INSTITUIÇÃO.  
5.2 - A INSTITUIÇÃO permitirá e facilitará à EGP, acompanhamento e a supervisão do Acordo, conforme 
orientações da EGP disposto no item 2.6.4.  
5.3 - A EGP encaminhará à INSTITUIÇÃO eventuais reclamações dos beneficiários, relacionados à 
execução do presente Termo por parte da INSTITUIÇÃO, para que a mesma adote as medidas cabíveis.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO  
6.1 - O prazo de vigência do presente Termo será de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua 
assinatura.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO E DENÚNCIA  
7.1 - O Termo poderá ser extinto, a qualquer tempo, mediante denúncia de um dos partícipes, 
apresentada por escrito, até 30 (trinta) dias antes de sua extinção, garantindo aos servidores e seus 
dependentes regularmente matriculados nos cursos, os benefícios decorrentes deste Termo, até a 
conclusão respectiva.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES  
8.1 - Este Termo poderá ser alterado, de comum acordo entre os partícipes, durante sua vigência, 
mediante Termo Aditivo devidamente justificado, sendo vedada a alteração da natureza de seu objeto e 
de qualquer cláusula que implique em prejuízo aos beneficiários do presente Termo.  
 
CLÁUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS  
9.1 - Os casos omissos e as dúvidas, porventura surgidas, em decorrência da operacionalização deste 
Termo, serão resolvidos mediante acordo entre as partes.  
 
E, assim por estarem acordadas, as partes firmam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
São José do Rio Preto, SP, xx de xxxxxx de 2019. 
 
 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
REPRESENTADA POR 
CARGO 
DOCUMENTO 
 
 
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA 
REPRESENTADA POR 
CARGO 
DOCUMENTO 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 

 

EGP – Escola de Gestão Pública 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
CADASTRAMENTO DE EDUCADORES EXTERNOS PARA A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO 
 
A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DE RIO PRETO, com sede da Avenida Duque de Caxias, nº 
3900, Complexo Swift, São José do Rio Preto – SP, torna público, para ciência dos interessados, que estão abertas 
as inscrições para o Credenciamento de Educadores Externos para a Escola de Gestão Pública, conforme as 
condições estabelecidas neste Edital. O presente procedimento obedecerá às disposições fixadas neste Edital, e a 
Lei Complementar nº 577/2018, Artigo 2º, que altera a Lei Complementar nº 437/2014. 
 
1. DO OBJETO  
1.1. O presente edital tem como objeto a formação de um banco de educadores externos, credenciados à 
docência, presencial ou a distância, com bases nas necessidades contingenciais das respectivas ações educacionais 
desenvolvidas pela Escola de Gestão Pública, como Pessoas Jurídicas, para prestação de eventuais serviços de 
Formação Continuada aos Servidores Públicos Municipais, os quais  poderão ministrar os cursos realizados pela 
EGP, durante o período de validade, conforme critérios estabelecidos neste processo de credenciamento. 
1.2. A realização dos cursos pela EGP tem como objetivo a formação continuada de servidores públicos municipal 
e seus funcionários terceirizados, intensificar sua política de propiciar atualização e desenvolvimento de novas 
competências profissionais, considerando os desafios da administração pública, pelas constantes alterações na 
legislação, pela necessidade de modernização do serviço público, com a finalidade de uma prestação de serviços de 
excelência ao cidadão. 
1.3. Os credenciados integrarão o Banco de Educadores Credenciados da EGP - Escola de Gestão Pública na 
disciplina/área de interesse e poderão ser chamados a qualquer tempo, de acordo com a necessidade e 
disponibilidade financeira orçamentária, em função da programação das ações de formação continuada.  
1.4. O candidato que se credenciar, tem mera expectativa de direito de ser convocado e exercer, efetivamente, a 
docência na Escola de Gestão Pública, observando o prazo de validade deste edital. 
1.5. Este processo de credenciamento terá validade de 1(um) ano, contados a partir da data de sua publicação, 
podendo ser, a critério da EGP, prorrogado por igual período. 
 
2. DAS CONDICÕES DE PARTICIPAÇÃO  
2.1. Poderá participar do processo de credenciamento qualquer Pessoa Jurídica, podendo indicar 1 (um) ou mais 
profissionais como Educador(es), desde que seja Proprietário, Sócio e ou funcionário, com vínculo comprovado, que 
preencha as condições estabelecidas no presente Edital. 
2.2. Os Educadores habilitados neste processo de credenciamento constituirão um banco de dados para futura 
contratação, não significando o credenciamento qualquer compromisso de que o credenciado seja contratado, não 
cabendo, assim, qualquer indenização por parte da EGP se a contratação não vier a ocorrer.  
2.3. O credenciamento também não gera qualquer obrigação, inclusive, monetária por parte da EGP aos 
Educadores que porventura e/ou eventualmente, não sejam convocados a prestar serviços. 
2.4. Da mesma forma, o credenciamento não gera para o credenciado nenhuma obrigação na realização de 
cursos cujas datas e disponibilidade não sejam acordadas entre as partes. 
 
3. DAS CONDICÕES DE INSCRIÇÃO 
3.1. Os interessados, que atendam as condições deste Edital, deverão preencher o formulário e enviar a 
documentação indicada no item 5, no link de inscrição: bit.ly/EducadorExterno,  também disponibilizado no site da 
EGP, riopreto.sp.gov.br/egp no período de 22/08/2019 à 23/09/2019. Mais informações pelo telefone: (17) 3224-0024 
ou pelo e-mail: egp@riopreto.sp.gov.br. 
3.2. Os documentos deverão ser digitalizados e anexados.  
 
4. DAS FASES DO CREDENCIAMENTO  
4.1. O processo de Credenciamento compreenderá as seguintes fases:  
a) O Credenciamento;  
b) Pontuação e classificação;  
c) Convocação  
 
4.2. DO CREDENCIAMENTO 
4.2.1. Após o recebimento da inscrição, a documentação será conferida e encaminhada à Direção da EGP para 
análise e parecer.  
4.2.2. O Diretor terá até 30 (trinta) dias para analisar a documentação e emitir os seguintes pareceres: 
 Parecer pelo Indeferimento Parcial 
 Parecer pelo Indeferimento Total 
 Parecer pelo Deferimento 

 

 

4.2.2.1. Em caso de indeferimento Parcial, o Educador, será orientado pelo Diretor da EGP a complementar algum ou 
alguns documentos do processo de credenciamento, no prazo de 30 (trinta) dias para atender as regras instituídas no 
item 4.1.  
4.2.2.2. Em caso de Indeferimento Total, o Educador terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, que 
deverá ser analisado em até 30 (trinta) dias, contados da sua interposição.  
4.2.2.3. O Educador será oficiado acerca da decisão do Diretor da EGP que informará:  
a) Em caso de Indeferimento Parcial ou Total: os motivos nos quais se funda a decisão;  
b) Em caso de Deferimento: as áreas/disciplinas para os quais o educador foi credenciado e a data de início e 
término do seu credenciamento.  
 
4.3. DA PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
4.3.1. Após o credenciamento dará início a fase de pontuação com análise dos documentos protocolados.  
4.3.2. A análise documental será realizada pela EGP, para validação do processo de credenciamento e pontuação 
do(s) educador(es) por área de conhecimento escolhida, conforme critério previamente estabelecido no item 4.4 
deste edital.  
4.3.3. O prazo para análise da documentação será de até trinta (30) dias após a entrega da documentação.  
4.3.4. O sistema de credenciamento atribui a pontuação final conforme tabela de classificação.  
4.3.5. A classificação será constituída de forma decrescente e ficará disponível no site da Escola de Gestão Pública 
Ana Maria Vilela (EGP) para consulta dos interessados.  
4.3.6. Do resultado da classificação, poderá o educador que entender incompatível sua pontuação, apresentar 
pedido de revisão/esclarecimento, devidamente motivado, por escrito, através do e-mail egp@riopreto.sp.gov.br no 
prazo de 72 (setenta e duas) horas, que por sua vez, em igual período deverá apreciar e deliberar sobre o pedido do 
educador, também de forma escrita e fundamentada. 
 
4.4. DOS CRITÉRIOS DA PONTUAÇÃO  
4.4.1. A pontuação do(s) educador(es) credenciado(s) será realizada com base nos critérios estabelecidos na 
tabela a seguir. 
 
CRITÉRIOS PARA O 
CREDENCIAMENTO DE 
EDUCADORES  

PONTUAÇÃO  
 

Possuir título de doutor  
 

Na área da disciplina = 10 pts.  
Em área correlata = 8 pts.  
 

Possuir experiência como educador 
ou experiência profissional na área da 
disciplina 
 

Na área da disciplina, experiência profissional no serviço público ou 
como educador para a formação no serviço público 
1 a 3 anos = 5 Pontos 
4 a 6 anos = 8 Pontos 
Mais de 7 anos = 12 Pontos 
 
Na área da disciplina, setor privado 
1 a 3 anos = 3 Pontos 
4 a 6 anos = 5 Pontos 
Mais de 7 anos = 10 Pontos 
 
Em área correlata  
1 a 3 anos = 2 Pontos 
4 a 6 anos = 4 Pontos 
Mais de 7 anos = 6 Pontos 
 

Critérios de desempate  
 

1 Possuir maior titulação na área da disciplina 
2 Possuir maior experiência profissional no serviço público ou como 
educador para a formação no serviço público, na área da disciplina 
3 Possuir maior experiência profissional ou educador na área da 
disciplina, no setor privado. 

 
5. DA DOCUMENTAÇÃO 
5.1. A inscrição será realizada com o preenchimento do “FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE 
CREDENCIAMENTO”, através do link de inscrição e as declarações e documentos especificados no item 5.2 e 5.3.  
5.2. Documentos obrigatórios: 
a) Cartão de inscrição do CNPJ - Poderão participar as Pessoas Jurídicas inscritas no CNPJ – Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica que possuam CNAE na receita Federal para realização de treinamentos, cursos e eventos;  
c) CONTRATO SOCIAL correspondente a última alteração e consolidação contratual realizada nos casos de registro 
mercantil na JUNTA COMERCIAL do estado de domicilio;  

 

 

d) CONTRATO SOCIAL ou ESTATUTO SOCIAL correspondente a última alteração e consolidação contratual 
devidamente chancelada em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do estado de domicilio.  
e) Se o Educador for funcionário da empresa, a mesma deverá fazer declaração relatando o vínculo empregatício e 
enviar cópia da carteira de trabalho;  
f) Se o Educador for sócio da empresa a empresa deverá fazer uma declaração informando que ele é sócio e será o 
educador responsável pelos cursos contratados;  
g) Se o educador for Microempreendedor Individual, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 
(CCMEI), que é o documento comprobatório do registro como MEI (Microempreendedor Individual). 
5.3. Experiência profissional obrigatória dos Educadores:  
a) Curriculum Vitae do Educador;  
b) Experiência como Educador: 02 (duas) declarações de Entidade (Atestado de Capacidade Técnica), 
Instituições de Ensino ou Empresas em que comprovem experiência relacionada às áreas/disciplinas em que 
pretende ministrar, conforme o item "6.2" deste Edital. As declarações deverão ser em papel timbrado das referidas 
Entidades, Instituições de Ensino ou Empresas, e deverão conter: 
- Nome do curso ministrado;  
- Data da realização do curso;  
- Carga Horária;  
- Declaração de que o curso ministrado atendeu as expectativas da referida entidade, Instituição de ensino ou 
Empresa.  
- Razão social e assinatura de seu representante legal;  
- Anexa a Declaração, deverá constar o objetivo, o programa e a metodologia do curso ministrado. 
Experiência Profissional: Carteira de Trabalho e/ou Declaração de Trabalho/Vínculo Empregatício (setor público). 
Declaração de uma ou mais empresas onde trabalhou na área da disciplina. As declarações deverão ser em papel 
timbrado das referidas Entidades, Instituições de Ensino ou Empresas, e deverão conter: 
- Período no cargo 
- Funções do Cargo 
- Principais atividades 
- Razão social e assinatura de seu representante legal;  
c) Títulos e certificados do educador. 
5.3.1. Especificamente, no caso de professores de Instituição de ensino superior, os documentos previstos no item 
"b" e “c“ podem ser substituídos pela apresentação da cópia da carteira de trabalho profissional (página da 
identificação e página do contrato de trabalho) comprovando o vínculo empregatício ou declaração com a 
comprovação do vínculo para professores de Instituição de ensino pública, além da obrigatoriedade de anexar cópia 
Conteúdo Programático das disciplinas que leciona ou já lecionou na referida Instituição.  
5.3.2. Para os casos onde o EDUCADOR já na condição de credenciado após vencidas todas as etapas instituídas 
pelo edital necessitem comprovar a mudança de titulação em função dos critérios estabelecidos no item 8.2 deste 
edital que trata dos valores dos honorários, o educador deverá endereçar os documentos que atestem tal mudança 
seguindo os seguintes critérios: 
- Direcionar para o e-mail egp@riopreto.sp.gov.br o Diploma ou Certificado (“lato sensu” ou “stricto sensu”), para a 
EGP para a devida análise;  
- Após análise da EGP, o educador credenciado será notificado da mudança de seu cadastro em função de sua nova 
titulação em um prazo máximo de 30(trinta) dias contados a partir da data da documentação devidamente enviada.  
- Não serão aceitos declarações ou algum outro documento que substituía temporariamente os documentos oficiais e 
definitivos que atestem a mudança de titulação tratada neste item.  
5.4. Os documentos descritos nos itens 5.2 e 5.3 e seus subitens deverão ser apresentados conforme a seguir 
(art. 32 da Lei 8.666/93):  
a) em original; ou 
b) por qualquer processo de cópia autenticada por cartório; ou  
c) cópia simples atestada por servidor da EGP após conferência com o documento original.  
 
6. DOS CURSOS  
6.1. Os cursos deverão ser ministrados na Cidade de São José do Rio Preto - SP, em locais a serem 
providenciados pela EGP. 
6.2. Os participantes deverão identificar no Formulário de Solicitação de Credenciamento, as áreas de 
conhecimento que tem interesse em atuar como educadores, conforme descritos abaixo, podendo indicar ainda 
cursos de acordo com a sua área de atuação / rol de interesse. 
 

Áreas 
 
1 - Administração 

Finanças  
Recursos Humanos 
Compras (legislação e prática) 
Logística 

 

 

Gestão 
Motivação 
Gestão/mediação de conflitos 
Ética profissional 
Saúde do trabalhador (física e mental) 

 
2 - Direito 

Tributário 
Previdenciário 
Territorial 
Administrativo 

 
3 - Comunicação 

Oral 
Escrita 
Comunicação assertiva 
Media trainning 

 
4 - Letras 

Linguagem 
Redação - Documentos oficiais, ortografia, etc. 

 
5 - Gerenciamento de projeto 

 PMI 
 Metodologias de gerenciamento de projetos (Agile, Scrum, Kanban, PMBOK, Canvas, entre outras) 

 
6 – Acessibilidade 

Libras – Linguagem Brasileira de Sinais 
 
6.3. Os educadores deverão, após convocação, apresentar para cada curso a respectiva ementa, o conteúdo 
programático e a metodologia, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação. 
 
7. DOS IMPEDIMENTOS  
7.1. NÃO poderão se inscrever para credenciamento:  
a) Servidores Públicos do Município de São José do Rio Preto e qualquer Pessoa que com eles mantenham vínculo 
empregatício ou de sociedade;  
 
8. DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS  
8.1. A título de honorários, os valores da hora/aula (sessenta minutos) serão os definidos pela lei 437/2014 com 
as alterações da lei 539/2017, artigo 12. 
8.2. Com base na tabela de valores de vencimento, salários e outros, publicada como anexo da Lei 
Complementar nº 585/2019, vigente na data de publicação deste edital, segue valor da hora/aula: 
a) R$ 24,58 (vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) para docentes com nível médio;  
b) R$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos) para docentes com Curso Técnico;  
c) R$ 31,61 (trinta e um reais e sessenta e um centavos) para docentes com titulação Superior;  
d) R$ 35,12 (trinta e cinco reais e doze centavos) para docentes com titulação de Especialização ou MBA; 
e) R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos) para docentes com titulação de mestrado e;  
f) R$ 43,90 (quarenta e três reais e noventa centavos) para docentes com titulação de doutorado. 
 
*Os valores poderão sofrer alterações conforme leis municipais. 
 
8.2.1. Para os pagamentos da pessoa jurídica, nos honorários pela execução dos serviços, serão retidos os 
encargos relativos à IRRF, INSS e ISSQN, se aplicáveis. 
 
9. DAS RESPONSABILIDADES DO EDUCADOR  
9.1. Comparecer ao local de realização do curso 30 (trinta) minutos antes do início da atividade, para a 
adequação dos recursos instrucionais.  
9.2. Cumprir os horários estabelecidos, o cronograma, a carga horária de cada curso e respeitar a sequência das 
atividades.  
9.3. Elaborar o material para acompanhamento da atividade, incluindo a bibliografia no final e encaminhar o 
material didático a EGP com, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis de antecedência da realização do curso, para sua 
disponibilização, em meio lógico, aos servidores inscritos. 
9.3.1. Havendo atualização no material didático ou na bibliografia, o educador deverá encaminhar a EGP a versão 
atualizada em substituição a anterior.  

 

 

9.3.2. O material elaborado pelo educador passará a ser de propriedade da EGP que, a seu exclusivo critério, 
poderá utilizá-lo sem qualquer restrição ou custo adicional, respeitada a garantia quanto à citação de seu elaborador.  
9.4. Apresentar para cada curso de interesse, ementa, conteúdo programático e metodologia, no prazo de 10 
(dez) dias, contados do deferimento do seu pedido de credenciamento. 
9.5. Zelar pelos equipamentos disponibilizados no local da atividade.  
9.6. Responder as solicitações da EGP referentes a possibilidades de atuar como educador no curso demandado 
em até 2 (dois) dias úteis da convocação, por e-mail.  
9.7. Zelar por sua reputação pessoal e profissional, respeitando a Ética e o Código de Ética, quando cabível, 
pertinente a sua formação profissional.  
9.8. Empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional, buscando capacitação e 
atuando de acordo com os programas/projetos determinados pela EGP.  
9.9. Cumprir na integra a agenda e programa acordados com a EGP.  
9.10. Utilizar material (apostilas, apresentação) previamente aprovado pela EGP. 
9.11. Manter, em relação aos demais credenciados, cordialidade e respeito, bem como com relação aos servidores 
da EGP, Prefeitura e participantes do curso; 
9.12. Não fazer propaganda e divulgação de livros, produtos, serviços e outros.  
9.13. Autorizar a filmagem e o uso de sua imagem, quando em atividade contratada pela EGP, para divulgação de 
matérias de interesse aos servidores públicos, pelos meios disponíveis da Prefeitura, como site, portal do Servidor, e-
mails, e demais canais de comunicações.  
9.14. Comunicar da impossibilidade de ministrar o curso previamente acertado com a EGP, com no mínimo 20 
(vinte) dias de antecedência da sua realização.  
9.15. Os comunicados feitos com menos de 20 (vinte) dias da data de realização do curso terão que ser 
justificados e serão analisados pelo Diretor da EGP, que acatará ou não a justificativa. Se não for acatada a 
justificativa, o profissional deverá ministrar o curso, sob pena de exclusão do Credenciamento.  
9.16. Participar dos treinamentos promovidos pela EGP, quando convocado, a fim de obter as informações 
institucionais que deverão ser repassadas aos servidores durante os cursos ministrados. 
9.17. Ministrar pessoalmente o curso para o qual foi convocado, sendo vedado que o curso seja ministrado por 
outro educador que não aquele diretamente convocado pela EGP. 
 
10. DAS RESPONSABILIDADES DA EGP  
10.1. Promover a divulgação da atividade.  
10.2. Disponibilizar ao educador os recursos necessários à realização do curso.  
10.3. Fazer a inscrição e o controle dos participantes, disponibilizando o material preparado pelo educador para 
distribuição.  
10.4. Efetuar pagamento dos honorários do educador em até 30 (trinta) dias, contados do término do curso, de 
acordo com o estipulado neste Edital.  
10.5. Disponibilizar via on-line os certificados para os participantes dos cursos realizados.  
10.6. Providenciar e disponibilizar o local da realização de cada curso.  
10.7. Convocar o educador, por e-mail, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de realização do 
curso. 
10.7.1. Em caso de impossibilidade do educador convocado, a EGP poderá convidar novo educador, independente 
do prazo de antecedência. 
 
11. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO  
11.1. A convocação ficará a cargo da EGP, ocasião em que o educador credenciado, mostrar interesse e 
disponibilidade para assumir a atividade, deverá apresentar a documentação exigida para contratação, no prazo 
determinado pela Escola. 
11.2. A Pessoa Jurídica, já na condição de Credenciamento, após a convocação de Educador credenciado, deverá 
apresentar: Certidões Negativas referentes a regularidade da empresa: Certidão de Regularidade Municipal, Certidão 
Conjunta da Receita Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - 
CNDT, Certidão de Regularidade do FGTS- CRF, Certidão da Receita Estadual (SEFAZ) e Certidão Simplificada da 
Junta Comercial (para os casos de registro mercantil); 
11.3. Se o educador, por qualquer motivo, não assumir a atividade disponibilizada, a EGP convocará o próximo 
educador, observando a ordem de classificação deste credenciamento. 
11.4. A recusa pelo educador em assumir a atividade educacional que lhe for ofertada, deverá ser formalizada por 
escrito, e o documento será arquivado em sua pasta funcional, sendo-lhe resguardada a prerrogativa de ser 
convocado, prioritariamente, quando houver nova ação educacional na área de sua competência. 
11.5. Se o educador credenciado estiver executando atividade educacional para a qual foi convocado e surgir nova 
demanda na área de sua competência, a EGP poderá, a seu critério, dar oportunidade ao próximo credenciado, 
conforme lista de classificação, para que estabeleça um rodízio entre os educadores da área, seguindo o preceito da 
alternância de oportunidades e almejado pelo credenciamento. 
11.6. Para ministrar disciplinas no ambiente virtual, poderá ser exigido que o educador faça um curso de 
capacitação executado na plataforma virtual. 

 

 

11.7. Todos os credenciados deverão atualizar o Currículo Lattes e dados cadastrais, desde o deferimento do seu 
credenciamento. 
 
12. DAS PENALIDADES  
12.1. O educador que descumprir as condições previstas neste Edital ou no Contrato ficará sujeito às seguintes 
penalidades:  
a) multa penal de 10% (dez por cento), sobre o valor total da prestação dos serviços, pela não execução ou por 
atraso injustificado na realização do curso;  
b) exclusão do cadastro, caso não realize o curso no dia programado, sem justificativa aprovada. 
12.1.1. A EGP reserva-se ao direito de reter e compensar, dos pagamentos do contratado, a multa referida na alínea 
"a", assegurado o contraditório e a apresentação de defesa previa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, após o 
recebimento da notificação.  
12.1.2. As sanções poderão ser aplicadas de modo cumulativo.  
12.2. O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 da 
Lei n° 8.666/93.  
12.3. A EGP poderá, a qualquer tempo, descredenciar o educador por despacho fundamentado, sem direito a 
indenização ou ressarcimento de qualquer natureza e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver notícia de 
fato ou circunstância anterior ou posterior a análise dos documentos, que desabone a idoneidade ou capacidade 
técnica do educador.  
12.4. Caso o curso ministrado pelo educador não atinja o mínimo de 70% (setenta por cento) de satisfação nas 
avaliações realizadas pelos participantes, poderá ao EGP excluir o referido educador do seu cadastro. 
 
13. DA VIGÊNCIA  
13.1. O credenciamento vigorará pelo período de 1 ano, contados da data de publicação deste Edital, podendo ser 
prorrogado, a critério da EGP. 
 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. As informações relativas ao processo de credenciamento de que trata o presente Edital, serão divulgadas no 
Diário Oficial do Município e no sitio eletrônico “www.riopreto.sp.gov.br/egp”.  
14.2. Quaisquer informações e esclarecimentos adicionais relacionados a este Edital deverão ser encaminhados, 
por escrito, ao e-mail: egp@riopreto.sp.gov.br 
14.3. Não serão atendidas solicitações verbais. 
 
São José do Rio Preto, 21 de agosto de 2019. 
 

Celso Tucci 
Diretor 

Escola de Gestão Pública 
 
 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
22 de agosto de 2019 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 
 

Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas na Quadra nº 05 do Cemitério Municipal do 
Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais nelas sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

Antonio Carlos Sampaio dos 
Santos 05/08/1972 20/06/2016 N/C 

Valdomiro João 
dos Santos N/C 

928.260.246-
04 

Benedito Barbosa dos Santos N/C 10/06/2016 
Amélia Ferreira dos 

Santos 
Sebastião Barbosa 
dos Santos N/C N/C 

Iraci Antonio de Oliveira 
Moura 06/03/1967 28/05/2016 

Maria Violeta de 
Araujo Moura 

Abilio Antonio de 
Oliveira 21521139x 08918370865 

João Martins de Oliveira 30/05/1942 13/06/2016 Geronima Martins Juca Martins 9.707.003-8 
785.852.878-

53 

José Antonio da Silva 10/09/1931 03/07/2016 
Maria Madalena de 
Jesus 

Etelvino Antonio 
da Silva 7.843.294-7 

278.934.645-
34 

Neyde Di Santi 30/05/1931 01/07/2016 
Antonia Andrade da 
Silva 

Herculano José da 
Silva 3.884.406 

247.639.158-
19 

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 20 de agosto de 2019. 
LUÍS ROBERTO THIESI 
Secretário M. de Administração 

 

 
Convocação nº 60/2019 – SME 

 
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, convoca 20 (vinte) ESTAGIÁRIOS               

DE PEDAGOGIA, classificados no Processo de Seleção Simplificado para Estagiários de Pedagogia -             
Edital SME nº 004/2019, conforme lista de classificação publicada em 12/07/2019. 

Os convocados abaixo relacionados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação           
(Rua General Glicério – 3947 – Vila Imperial), no dia 23/08/2019, às 09h30. 

O convocado que não comparecer na data, hora e local supracitados, terá até o dia 27/08/2019,                
para comparecer na Secretaria Municipal de Educação. O não comparecimento no prazo acima,             
será considerado desistente. 

O candidato deverá ter disponibilidade de horário para cumprir carga horária de 25 (vinte e cinco)                
horas semanais. 

O candidato que comparecer no prazo e local acima citado, terá o prazo máximo de 10 (dez) dias                  
úteis a partir da data de publicação desta Convocação, para a entrega dos documentos abaixo               
relacionados no Poupatempo.  
 
Classif

. NOME 

1 CAROLINA MUNIZ GOMES 
2 LUANA MARIANI BRESSAN 
3 GABRIELA FREITAS SILVA 
4 LARISSA SILVA DE SOUZA 
5 GIOVANNA BANDEIRA FERREIRA 
6 THALYA GABRIELE DA SILVA 
7 ISABELLA NASCIMENTO GARCIA 
8 BIANCA VITÓRIA DE SOUZA 
9 BRUNA CRISTINA DA SILVA SILVANO 
10 ALESSANDRA PASOELO DE OLIVEIRA 
11 ANDREIA CHAVES BEZERRA 
12 JESSICA MARCHIOLI 
13 ANA LUCIA FACCO TREVISAN 
14 ANA CLAUDIA DA SILVA STURARO 
15 BRUNA LOPES PINHEIRO 
16 ISABELLA ALVES PIRES 
17 VANESSA STORK DOS SANTOS 
18 GREIKA CRISTINA MARTINS 
19 DANIELA MARTINEZ EDUARDO 
20 VITÓRIA GABRIELA DA SILVA 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ENTREGA NO POUPATEMPO 

1) Carteira de Identidade – RG (duas cópias reprográficas simples); 

2) Cadastro de Pessoa Física - CPF (duas cópias reprográficas simples); 

3) Certidão de Nascimento ou Casamento (duas cópias reprográficas simples); 

4) Comprovante de endereço (duas cópias reprográficas simples); 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Rua General Glicério, 3947 - Vila Imperial - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - Telefone (17)3211 4000 

gabinete.smedu@riopreto.sp.gov.br -  www.riopreto.sp.gov.br 

 

5) Declaração de matrícula    atualizada da Faculdade –    

original e uma cópia reprográfica simples (CONSTANDO INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO            

(MÊS/ANO), EM QUAL SEMESTRE ESTÁ CURSANDO, QUANTOS SEMESTRES TEM O CURSO,           

PERÍODO (MANHÃ/TARDE/NOITE OU EAD); 

6) Exame Médico – dirigir-se ao SEESMT, após agendamento – (Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do                

Paço Municipal) 

7) Abertura de conta salário na Caixa Econômica Federal (conta 037) vinculada ao CNPJ da               

Prefeitura de São José do Rio Preto, munido de fotocópia do RG, CPF e comprovante de endereço                 

(trazer cópia do comprovante de abertura da conta com identificação do CNPJ); 

São José do Rio Preto, 21 de agosto de 2019. 
 
 
 

Profª Sueli Petronilia Amâncio Costa 
Secretária Municipal de Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Rua General Glicério, 3947 - Vila Imperial - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - Telefone (17)3211 4000 

gabinete.smedu@riopreto.sp.gov.br -  www.riopreto.sp.gov.br 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal de Fazenda NOTIFICA os contribuintes abaixo 
relacionados, os quais tiveram suas correspondências (cartas) devolvidas ao remetente – 
Departamento de Tributos Mobiliários IFP/SMFAZ –  por algum dos motivos da devolução 
discriminados no formulário: “Aviso de Recebimento”, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
a consultarem e tomarem ciência de despachos e pareceres emitido para suas inscrições, acessando o 
Portal do Município em: www.riopreto.sp.gov.br, aba: “Acesse os serviços”, “FAZENDA-SEMFAZ” 
“consulta de protocolos”, e inserir o número do protocolo para consulta. 

O contribuinte também deve verificar a existência de débitos para o cadastro 
mobiliário junto as unidades: Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidadão, neste município. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

AGROPEÇAS RIO PREOT COMERCIO DE 
PEÇAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI 3590100 2019219806 INFORMAÇÃO 

BOLINA S COMERCIO DE AÇAI E SORVETES 
LTDA  3589960 2019247043 INFORMAÇÃO 

CESAR ROGERIO ARAUJO CORREA ME  3039650 2019270778 INFORMAÇÃO 
ELETRO TINTAS M M LTDA 1166680 2019270791 INFORMAÇÃO 
FABIO ALVES DE OLIVEIRA 35675617825 3336260 2019256298 INFORMAÇÃO 
J DALL’AGNOL RESTAURENRE ME   3106240 2019277886 INFORMAÇÃO 
MARLENE APARECIDA DA SILVA ROUPAS ME  1408890 2019227322 INFORMAÇÃO 
MASTER CURSOS CONGRESSOS E 
EVENTOS S/C LTDA  1197790 2019242502 INFORMAÇÃO 

RESIDENCIAL NATHAISA 3613180 2019222253 INFORMAÇÃO 
SONIA AROCA BATISTA DE ARAUJO  1451200 2019257634 INFORMAÇÃO 

São José do Rio Preto, 21 de agosto de 2019. 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 
Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no 
prazo de 30 dias contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

A L BERTINI DE SOUZA 1308050 
A SILVA SERRALHERIA 3556110 
AGRO VALLE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA 3548550 
ALEX VIEIRA DO NASCIMENTO EIRELI ME 3488510 
ANDRESSA VERGINIO DE TOLEDO MIRANDA 29419732819 3541550 
ART-MODAS NN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME 3113540 
ATLANTA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 3104410 
BOLINA'S COMERCIO DE AÇAI E SORVETES LTDA 3589960 
BONGIOVANI SORVETERIA LTDA 3519660 
BOSSOLANI, INACIO E NARDELLI COPIADORA E LIVRARIA LTDA 3049600 
CLIFF FABIO LEE ME 3033580 
CORIA E GASQUES SUPLEMENTOS ALIMENTARES E COSMETICOS 
LTDA ME 3499610 

DENISE R G BORTOLOTTI COMERCIO DE ALIMENTOS 3583410 
DIRCEU DE J LOPES VARIEDADES ME 3425040 
EDMAR MOYSES DA SILVA ME 3045650 
ERICA OCANHA DOS SANTOS GUEDES 27080181836 3539980 
G C MIGLIORANCA 3508950 
JOSÉ FREDERICO TEBAR FERNANDES ROSA ME 3109390 
JPLF CLINICA DE SAÚDE LTDA 3545460 
JULIANO PIVELLO ME 3543920 
L S DA SILVA S J DO RIO PRETO ME 1424310 
LILIAN ARAUJO MANZANARES ASSIS 3609560 
MARIA ISABEL ALVES PINTO ME 3056190 
MIRELA BARBOUR FERNANDES CALDEIRA 30080492819 3513640 
PEDRO DIAS LEMOS 43205103807 3607520 
PRIME RIO PRETO COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI ME 3512340 
R&M PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA 3609600 
RENOME COMERCIO DE ARGILA LTDA 3609690 
SMART RP REPRESENTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 3580120 
SUELY VOLTIAN 15603793830 3232860 
SUPERVOL RIO PRETO MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA ME 3037570 
V N LOPRETE ME 3063910 

São José do Rio Preto, 21 de agosto de 2019. 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

Editais de
NOTIFCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

JOAO CARLOS FERNANDES, Prefeito do Município de Mirassolândia, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram 
conferidas por lei, CONVOCA o seguinte candidato aprovado no Concurso 
Publico nº: 01/2016, para preenchimento de vaga disponível, por tempo 
determinado, a excepcional interesse público, a titulo precário, conforme 
dispõe a Lei Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 
021/2011, a comparecer no Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito 
a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias 
úteis a contar da data desta publicação, no horário das 12:00 às 18:00 ho-
ras, para manifestar interesse na Contratação, para atender necessidades 
do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho).
  
Nº de Inscrição: 228537-7
Candidato (a): GISLENE DE SOUZA GUIMARÃES
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 41°

Nº de Inscrição: 220218-2
Candidato (a): MARIA ELISIA DIAS VALEIRO DOS SANTOS
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 42°

Nº de Inscrição: 234678-1
Candidato (a): RENATA LUIZA XAVIER DOS SANTOS 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 43°

Nº de Inscrição: 232925-8
Candidato (a): ROZANGELA DE SOUZA BOSCHESI
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 44°

Nº de Inscrição: 221799-0
Candidato (a): MARLENE DA SILVA
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 45°

Nº de Inscrição: 219386-0
Candidato (a): PATRICIA REGINA BUENO FOLLA
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 46°

Nº de Inscrição: 235266-4
Candidato (a): VALERIA DE OLIVEIRA
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 47°

   O não comparecimento na referida data e horário implicará na desistên-
cia automática do convocado sem direito a qualquer reclamação futura ou 
interposição de recursos administrativos. 

Mirassolândia, 21 de Agosto de 2019.

JOAO CARLOS FERNANDES 
Prefeito Municipal

DECLARAÇÕES

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 
59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, parágrafo úni-
co, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar-ANS, notifi ca os consumidores abaixo relacionados, para regula-
rizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de 
atendimento ao cliente, localizado 1º andar do nosso prédio na Avenida Mur-
chid Homsi, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP: 
CPF: 169.712.388; contrato nº 26599, valor devido: R$ 337,51, referente às 
competências de 05/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 98. CPF: 308.902.518; contrato nº 37484, valor devido: R$ 476,21, 
referente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 109.338.338; contrato nº 39535, 
valor devido: R$ 408,40, referente às competências de 06/2019, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 064.808.748; con-
trato nº 40601, valor devido: R$ 1.546,16, referente às competências de 
05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 155. CPF: 347.685.458; contrato nº 41809, valor devido: R$ 910,07, refe-
rente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 175. CPF: 007.403.259; contrato nº 47068, valor 
devido: R$ 567,16, referente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 175. CPF: 855.747.244; 
contrato nº 50280, valor devido: R$ 351,47, referente às competências de 
05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 175. CPF: 550.500.928; contrato nº 50529, valor devido: R$ 435,71, refe-
rente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 155. CPF: 255.205.148; contrato nº 52751, valor 
devido: R$ 1.905,00, referente às competências de 05/2019, 12/2018, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 184.CPF: 183.414.248; 
contrato nº 56954, valor devido: R$ 451,88, referente às competências de 
05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 175. CPF: 492.888.978; contrato nº 74848, valor devido: R$ 852,92, refe-
rente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 175. CPF: 035.348.848; contrato nº 77610, valor 
devido: R$ 870,38, referente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 477.270.178; 
contrato nº 78013, valor devido: R$ 349,07, referente às competências de 
05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 155. CPF: 248.591.778; contrato nº 79828, valor devido: R$ 992,68, refe-
rente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 175. CPF: 428.031.418; contrato nº 80101, valor 
devido: R$ 363,32, referente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 145. CPF: 519.157.228; 
contrato nº 83964, valor devido: R$ 199,48, referente às competências de 
05/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 98. 
CPF: 519.735.658; contrato nº 84173, valor devido: R$ 214,22, referente às 
competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 165. CPF: 519.735.838; contrato nº 84174, valor devido: R$ 
214,22, referente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 523.127.738; contrato 
nº 85327, valor devido: R$ 286,25, referente às competências de 05/2019, 
06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. 
CPF: 353.922.788; contrato nº 85710, valor devido: R$ 451,68, referente às 
competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 165. CPF: 256.298.008; contrato nº 85739, valor devido: R$ 
217,07, referente às competências de 05/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 103. CPF: 464.214.018; contrato nº 88764, 
valor devido: R$ 232,86, referente às competências de 06/2019, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 462.029.348; con-
trato nº 89226, valor devido: R$ 260,01, referente às competências de 05/2019, 
06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 175. 
CPF: 028.646.825; contrato nº 90810, valor devido: R$ 401,82, referente às 
competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 155. CPF: 279.205.848; contrato nº 91208, valor devido: R$ 
213,92, referente às competências de 06/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 72. CPF: 395.518.588; contrato nº 91276, 
valor devido: R$ 332,30, referente às competências de 05/2019, 06/2019, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 175. CPF: 
540.413.588; contrato nº 92558, valor devido: R$ 667,19, referente às compe-
tências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 337.879.268; contrato nº 92885, valor devido: R$ 
213,47, referente às competências de 06/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 72. CPF: 540.629.278; contrato nº 92968, 
valor devido: R$ 270,03, referente às competências de 05/2019, 06/2019, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 
055.343.831; contrato nº 94016, valor devido: R$ 360,42, referente às compe-
tências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 175. CPF: 547.694.848; contrato nº 94331, valor devido: R$ 
396,36, referente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 496.974.948; contrato 
nº 95392, valor devido: R$ 369,65, referente às competências de 05/2019, 
06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. 
CPF: 550.531.268; contrato nº 95587, valor devido: R$ 202,30, referente às 
competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 175. CPF: 169.786.958; contrato nº 96810, valor devido: R$ 
199,07, referente às competências de 06/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 72. CPF: 333.960.458; contrato nº 97219, 
valor devido: R$ 556,35, referente às competências de 05/2019, 06/2019, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 175. CPF: 
545.639.968; contrato nº 97403, valor devido: R$ 492,22, referente às compe-
tências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 165. CPF: 513.949.868; contrato nº 97973, valor devido: R$ 
232,24, referente às competências de 05/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 515.920.998; contrato nº 98258, 
valor devido: R$ 463,71, referente às competências de 05/2019, 06/2019, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 175. CPF: 
413.287.708; contrato nº 98323, valor devido: R$ 347,98, referente às compe-
tências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 372.867.508; contrato nº 98531, valor devido: R$ 
363,98, referente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 154. CPF: 382.204.228; contrato 
nº 98558, valor devido: R$ 702,73, referente às competências de 05/2019, 
06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. 
CPF: 105.095.758; contrato nº 98634, valor devido: R$ 332,10, referente às 
competências de 05/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 93. CPF: 509.473.078; contrato nº 99255, valor devido: R$ 239,87, 
referente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 357.716.478; contrato nº 100063, 
valor devido: R$ 586,32, referente às competências de 05/2019, 06/2019, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 
502.786.678; contrato nº 100095, valor devido: R$ 237,87, referente às com-
petências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 175. CPF: 415.726.008; contrato nº 100143, valor devido: R$ 
174,85, referente às competências de 05/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 118.116.058; contrato nº 100405, 
valor devido: R$ 556,87, referente às competências de 05/2019, 06/2019, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 
332.087.348; contrato nº 100989, valor devido: R$ 328,06, referente às com-
petências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 443.267.398; contrato nº 101152, valor devido: R$ 
328,26, referente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 175. CPF: 448.430.698; contrato 
nº 101346, valor devido: R$ 231,71, referente às competências de 05/2019, 
06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. 
CPF: 420.667.988; contrato nº 101364, valor devido: R$ 115,47, referente às 
competências de 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 67. CPF: 425.218.718; contrato nº 101618, valor devido: R$ 371,53, 
referente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 175. CPF: 366.865.978; contrato nº 101902, 
valor devido: R$ 373,24, referente às competências de 05/2019, 06/2019, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 
481.354.248; contrato nº 102188, valor devido: R$ 463,41, referente às com-
petências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 458.873.088; contrato nº 102200, valor devido: R$ 
298,40, referente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 175. CPF: 292.920.208; contrato 
nº 102262, valor devido: R$ 1.037,01, referente às competências de 05/2019, 
06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. 
CPF: 367.123.508; contrato nº 102291, valor devido: R$ 410,09, referente às 
competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 160. CPF: 471.875.838; contrato nº 102324, valor devido: 
R$ 116,43, referente às competências de 05/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 469.285.628; contrato nº 102351, 
valor devido: R$ 243,58, referente às competências de 05/2019, 06/2019, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. 
CPF:481.405.878; contrato nº 102354, valor devido: R$ 445,08, referente às 
competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 175. CPF: 403.972.098; contrato nº 102637, valor devido: 
R$ 542,52, referente às competências de 05/2019, 06/2019, 07/2019, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 210. CPF: 455.752.808; 
contrato nº 102788, valor devido: R$ 243,19, referente às competências de 
05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 155. CPF: 313.542.968; contrato nº 899999, valor devido: R$ 384,10, refe-
rente às competências de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 155. Em caso de não comparecimento do consu-
midor no prazo indicado acima, o contrato em referência estará rescindido de 
pleno direito conforme cláusula contratual em face do atraso no pagamento da 
taxa de mensal de manutenção, além da cobrança da dívida judicial ou extra-
judicialmente e da inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC. Para maio-
res informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 3203-1418.


