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30 quilos
de drogas
apreendidas
em RP são
incineradas
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Cômodo em que a jovem era mantida refém.
Detalhe para janela tampada com blocos

RP prevê orçamento
de R$ 372 milhões e

RGS de R$ 107 milhões
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Jovem é mantida em
cárcere privado e é

abusada pelo namorado
Uma jovem de 23 anos

foi mantida em cárcere
privado e estuprada pelo
próprio namorado, de 27
anos, no Jardim Santa
Rosa, em Ribeirão Pires.

Os atos tiveram início
há cerca de dois meses e
tornaram-se ainda mais
agressivos nos últimos
dias.

A vítima conseguiu ser
libertada na manhã da
última quarta-feira (4),
após inúmeros pedidos
de socorro e tentativa de
contato com a Polícia
Militar.
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Drogas que foram levadas
para incineração
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO                        

Faço saber que pretendem se casar  e  apresenta-
ram  os  documentos exigidos pelo art. 1525 do Código
Civil Brasileiro.

MATEUS  HABERLER DOS SANTOS, estado civil
solteiro, profissão ajudante de  marceneiro,  nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia quatro de agosto de   mil  nove-
centos  e  noventa  e  nove  (04/08/1999),  residente  e
domiciliado Rua dos Imigrantes, 38, Colônia, Ribeirão
Pires, SP, filho de DANIEL CAETANO DOS SANTOS e
de ANGELA HABERLER PARRA DOS SANTOS. CÁS-
SIA  PARRA  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão
balconista,nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  dezenove  de
maio de mil novecentos e noventa  e  oito  (19/05/1998),
residente  e domiciliada Rua José dos Santos,  52,
Jardim  Santista,  Mauá, SP, filha de RONALDO AMÉ-
RICO DA SILVA e de TANIA GIL PARRA DA SILVA.                                  

LUCIANO   FRANCISCO  DOS  SANTOS,  estado
civil  solteiro,  profissão motorista,  nascido  em  Ribeirão
Pires, SP no dia três de dezembro de mil   novecentos   e
setenta  e  quatro  (03/12/1974),  residente  e domiciliado
Rua Colorado, 163, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho
de  MOACIR  FRANCISCO  DOS  SANTOS  e  de APA-
RECIDA REGINA CARDOSO DOS SANTOS. MARILZA
DE  NOVAIS CABRAL, estado civil solteira, profissão
operadora de  caixa,  nascida  em  Mauá, SP no dia vinte
e um de novembro de mil novecentos  e noventa e dois
(21/11/1992), residente e domiciliada Rua Colorado,
163,  Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de PEDRO
TELES CABRAL e de MARIA JESUS DE NOVAIS.                                    

LUAN  DOS  SANTOS  BATISTA  DO CARMO,
estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, nas-
cido em Mauá, SP no dia treze de outubro de mil nove-
centos  e noventa e três (13/10/1993), residente e domi-
ciliado Rua Báltico,  70,  Roncon,  Ribeirão Pires, SP,
filho de GILVAN BATISTA DO CARMO e de LUCIMAR
DOS SANTOS BATISTA DO CARMO. LARISSA  CRIS-
TINA  DOS  REIS, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida  em  São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e
oito de novembro de   mil  novecentos  e  noventa  e  seis
(28/11/1996),  residente  e domiciliada  Rua  Báltico,  70,
Roncon,  Ribeirão Pires, SP, filha de CARLOS ALBER-
TO DOS REIS e de ELAINE CRISTINA MORAES DE
LIMA.          

IGOR  PAULINO  GRACIO,  estado  civil  solteiro,
profissão operador de máquina,  nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos  e
noventa e três (11/12/1993), residente e domiciliado Rua
São  Bernardo do Campo (Vl Monteiro), 59, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de ALEX DOS SANTOS GRA-
CIO e de FLAVIA FERNANDES PAULINO GRACIO.
LETICIA   DE   ALMEIDA   NUNES,  estado  civil  divor-
ciada,  profissão fotógrafa,  nascida  em  Santo  André,
SP  no  dia  vinte  e cinco de fevereiro de mil novecentos
e noventa e três (25/02/1993), residente e domiciliada
Rua  São  Bernardo  do  Campo (Vl Monteiro), 59,
Aliança, Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  BENEDITO JULIO
NUNES FILHO e de IRIS CARLA DE ALMEIDA NUNES.                                               

RUI  ARAUJO  DE  SOUSA,  estado  civil  solteiro,
profissão tapeceiro, nascido  em  Santo  André,  SP  no
dia vinte e seis de setembro de mil novecentos  e oiten-
ta e oito (26/09/1988), residente e domiciliado Rua

Aurora Mendes Roncon (Jd Luzo), 426, Roncon,
Ribeirão Pires, SP, filho de CICERO ALVES DE SOUSA
e de TEREZINHA DE ARAUJO CAMPOS DE SOUSA.
RENATA   DOS   SANTOS   HELENA,  estado  civil
divorciada,  profissão vigilante,  nascida  em  Santo
André, SP no dia trinta de abril de mil novecentos  e
oitenta e nove (30/04/1989), residente e domiciliada Rua
Aurora Mendes Roncon (Jd Luzo), 426, Roncon,
Ribeirão Pires, SP, filha de RENATO APARECIDO
HELENA e de MARIA ADELIA NEVES DOS SANTOS
HELENA. 

GÊNESIS  FERREIRA  MIRANDA,  estado civil sol-
teiro, profissão líder de produção,  nascido em Manga,
MG no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e
setenta e cinco (22/09/1975), residente e domiciliado
Rua João  Lúcio de Moraes, 208, Aliança, Ribeirão Pires,
SP, filho de JOÃO MIRANDA RODRIGUES e de MARIA
DE LOURDES FERREIRA MIRANDA. ELISABETE
APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão
do lar, nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  oito
de agosto de mil novecentos  e oitenta e três
(28/08/1983), residente e domiciliada Rua João  Lúcio
de  Moraes,  208,  Aliança,  Ribeirão Pires, SP, filha de
HELCIO APARECIDO DA SILVA e de MARIA SOCOR-
RO DA SILVA.                

CLAUDEMIR BISPO DA SILVA, estado civil divor-
ciado, profissão vendedor, nascido  em  Suzano,  SP  no
dia seis de setembro de mil novecentos e setenta e sete
(06/09/1977), residente e domiciliado Rua Piracema, 67,
Quarta  Divisão,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de CLAU-
DIONOR PEREIRA DA SILVA e de ROGACIANA
BISPO DA SILVA. ANA  PAULA  BARREIRO,  estado
civil divorciada, profissão professora, nascida  em
Ribeirão Pires, SP no dia cinco de julho de mil novecen-
tos e  oitenta  e  dois (05/07/1982), residente e domicilia-
da Rua União do Oeste,  410, Quarta Divisão, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOÃO AUGUSTO BARREIRO e de
ROCILDA APARECIDA MENCK BARREIRO.                       

GABRIEL  SOUZA  BENJAMIM,  estado civil soltei-
ro, profissão desenhista projetista  mecânico,  nascido
em  São  Paulo,  SP  no  dia  treze de fevereiro de dois
mil (13/02/2000), residente e domiciliado Rua Osória
Valeriana  Martins,  379,  Tanque  Caio,  Ribeirão Pires,
SP, filho de VALDEMIR PEREIRA BENJAMIM e de
MARCIA REGINA DE SOUZA BENJAMIM. SARA
ARAUJO  DE  BARROS,  estado civil solteira, profissão
estudante, nascida  em  Ribeirão Pires, SP no dia pri-
meiro de junho de dois mil e um  (01/06/2001),  residen-
te  e domiciliada Rua Patagônia, 301, Quarta Divisão,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  JOSÉ NELSON DE BAR-
ROS e de VALDECI ARAUJO DO CARMO DE BAR-
ROS.                                    

MÁRCIO  SIMÕES  VIDAL,  estado  civil  solteiro,
profissão técnico em farmácia,  nascido  em  Santo
André,  SP no dia trinta de maio de mil novecentos  e
oitenta  (30/05/1980),  residente e domiciliado Rua Ana
Lacivita  Amaral  (Jd  Valentina), 38, Ponte Seca,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO PEREIRA VIDAL e de
CIRLENE SIMÕES VIDAL. JULIANA  MANSUR  MAR-
TINS  RIBEIRO,  estado civil divorciada, profissão pro-
fessora, nascida em São Paulo - 34º Subdistrito
Cerqueira César, SP no  dia três de julho de mil nove-
centos e oitenta e dois (03/07/1982), residente  e  domi-
ciliada  Rua Ana Lacivita Amaral (Jd Valentina), 38,
Ponte  Seca,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  OLIDIO
MARTINS RIBEIRO SOBRINHO e de MARIA DE

LOURDES MANSUR RIBEIRO.                        
FELIPE  RAMOS  RUFINO,  estado  civil  solteiro,

profissão  vendedor, nascido em Mauá, SP no dia três de
outubro de mil novecentos e noventa e  três
(03/10/1993),  residente e domiciliado Rua Angelino
Francisco Gianasi,  300,  Bairro  Santana,  Ribeirão
Pires, SP, filho de WAGNER APARECIDO RUFINO e de
SUELI RAMOS RUFINO.KAROLYN   RODRIGUES   DE
BRITO,  estado  civil  solteira,  profissão assistente  admi-
nistrativo,  nascida  em  Mauá,  SP no dia quatorze de
janeiro  de mil novecentos e noventa e cinco
(14/01/1995), residente e domiciliada Rua Roseira, 44,
Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSIAS
FERREIRA DE BRITO e de MARCIA RODRIGUES DE
BRITO.           

GUSTAVO  HENRIQUE  DE  SOUZA  BARROS,
estado civil solteiro, profissão auxiliar  de  produção, nas-
cido em Mauá, SP no dia primeiro de janeiro de   mil
novecentos  e  noventa  e  seis  (01/01/1996),  residente
e domiciliado  Rua  Domingos  Benvenuto,  99,  apto 01,
Centro, Ribeirão Pires,  SP, filho de CARLOS ALBERTO
DA CRUZ BARROS e de MARIA CRISTINA DE
SOUZA.LETÍCIA LOPES CALADO, estado civil solteira,
profissão manipuladora de alimentos,  nascida em Santo
André, SP no dia vinte e três de novembro de   mil  nove-
centos  e  noventa  e  oito  (23/11/1998),  residente  e
domiciliada  Rua  Domingos  Benvenuto,  99, apto. 01,
Centro, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ CARLOS
CALADO e de VIVIANE FERREIRA LOPES.   

VINÍCIUS  VERISSIMO  DOS  SANTOS,  estado
civil  solteiro,  profissão mecânico,  nascido  em  Santo
André,  SP no dia quatro de maio de mil novecentos  e
noventa e sete (04/05/1997), residente e domiciliado Rua
Antônio  Roncon,  86,  Roncon,  Ribeirão  Pires, SP, filho
de ROGERSON VERISSIMO DOS SANTOS e de MAR-
CIA TARREGA.BRUNA  RAFAELA  FRANCISCO  GLO-
ZER,  estado  civil  solteira, profissão manicure,  nascida
em  Mauá,  SP  no  dia  quatro  de novembro de mil nove-
centos  e noventa e sete (04/11/1997), residente e domi-
ciliada Rua Antônio  Roncon,  86,  Roncon, Ribeirão
Pires, SP, filha de RICARDO DE SOUZA GLOZER e de
ROSELI TEIXEIRA FRANCISCO.                          

RAFAEL   CLEBER   DE  OLIVEIRA,  estado  civil
divorciado,  profissão encanador  industrial,  nascido  em
Mauá,  SP  no dia vinte e dois de outubro  de  mil nove-
centos e oitenta e nove (22/10/1989), residente e domici-
liado  Rua Tanaby, 165, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP,
filho de ZULEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA.JULIANE
DE OLIVEIRA ALVES, estado civil divorciada, profissão
auxiliar de  monitoramento  eletrônico,  nascida  em Mogi
das Cruzes, SP no dia dezoito  de  janeiro  de mil nove-
centos e noventa e três (18/01/1993), residente  e  domi-
ciliada Rua Tanaby, 165, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP,
filha de JULIO CESAR DIONISIO ALVES e de JANETE
RAMOS DE OLIVEIRA.

MARCOS  VINICIUS  DOS  SANTOS  CAMPOS
OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão  autônomo,
nascido  em Mauá, SP no dia dois de fevereiro de mil
novecentos e noventa e sete (02/02/1997), residente e
domiciliado Rua São Caetano do Sul, 396, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filho de APARECIDO  DOS  SAN-
TOS  OLIVEIRA  e  de  ALAIDE  APARECIDA  DE  CAM-
POS OLIVEIRA. NICOLE  MORAES,  estado civil soltei-
ra, profissão autônoma, nascida em Mauá,  SP no dia
vinte e quatro de maio de dois mil e um (24/05/2001),
residente  e  domiciliada  Rua  São  Caetano do Sul, 396,

Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de SONIA REGINA
MORAES.                     

ADRIANO   GALDINO,   estado   civil  solteiro,  pro-
fissão  técnico  em logística,  nascido  em Ribeirão Pires,
SP no dia onze de julho de mil novecentos  e noventa e
três (11/07/1993), residente e domiciliado Rua
Caramuru,  78,  Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de
LAERTE GALDINO e de ROSA BALOGH GALDINO.
ESTER  SOUZA  ARAUJO,  estado  civil  solteira,  pro-
fissão  estudante, nascida em Mauá, SP no dia dezeno-
ve de junho de dois mil (19/06/2000), residente  e  domi-
ciliada Rua Cisplatina, 120, Roncon, Ribeirão Pires, SP,
filha  de  ARI  PINHEIRO  DE ARAUJO e de MARIA
APARECIDA DE SOUZA MORGADO.                                                              

LEONARDO  QUEIROZ GONÇALVES, estado civil
solteiro, profissão auxiliar de  movimentação,  nascido
em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  dois de fevereiro de dois
mil (02/02/2000), residente e domiciliado Rua Amadeu
Sachete,  70,  Pilar  Velho,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de
EDENIR GONÇALVES e de LUCIANA RODRIGUES
QUEIROZ GONÇALVES. JOYCE  FANTINATI RAMA-
LHO, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida
em  Santo  André,  SP  no  dia  dezenove  de  dezembro
de mil novecentos e noventa e cinco (19/12/1995), resi-
dente e domiciliada Rua Amadeu  Sachete,  70,  Pilar
Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de HELIO RAMALHO e
de GLAUCIA DE OLIVEIRA FANTINATI RAMALHO.                   

LUCAS  MARTINS  CORDEIRO,  estado civil sol-
teiro, profissão técnico em eletrônico,  nascido  em
Ribeirão Pires, SP no dia quatorze de outubro de   mil
novecentos  e  oitenta  e  oito  (14/10/1988),  residente  e
domiciliado  Rua  Júlio Prestes, 74, Roncon, Ribeirão
Pires, SP, filho de PEDRO MANOEL CORDEIRO e de
TERESA MARTINS GARCIA CORDEIRO. ELIZIANE
LEITE  BORGES,  estado  civil solteira, profissão geren-
te de marketing,  nascida  em Santo André, SP no dia
dezoito de junho de mil novecentos  e oitenta e nove
(18/06/1989), residente e domiciliada Rua Júlio  Prestes,
74,  Roncon, Ribeirão Pires, SP, filha de ELÍ EUGENIO
BORGES e de TEREZINHA SOCORRO LEITE BOR-
GES.                           

EDUARDO  MANOEL DOS SANTOS, estado civil
solteiro, profissão instrutor de  artes  marciais,  nascido
em São Caetano do Sul, SP no dia seis de agosto  de  mil
novecentos e setenta e nove (06/08/1979), residente e
domiciliado Avenida Santo André, 648, Centro Alto,
Ribeirão Pires, SP, filho  de  PEDRO  MANOEL  DOS
SANTOS  e  de TEREZINA DA CONCEIÇÃO DOS SAN-
TOS.  ANGELA  MARIA  CHAGAS  DE  LIMA,  estado
civil  divorciada, profissão doméstica,  nascida  em
Itaquari,  ES no dia onze de fevereiro de mil novecentos
e  sessenta  e cinco (11/02/1965), residente e domicilia-
da Avenida  Santo  André,  648, Centro Alto, Ribeirão
Pires, SP, filha de MANOEL LIMA DO ROSARIO e de
ALVINA LIMA DO ROSARIO.                   

BRUNO ALVES ARAUJO, estado civil solteiro, pro-
fissão autônomo, nascido em  Ourinhos,  SP  no  dia vinte
e quatro de março de mil novecentos e noventa  e  oito
(24/03/1998),  residente  e  domiciliado Avenida das
Aleluias  (Jd  Serrano),  25,  Aliança,  Ribeirão  Pires, SP,
filho de LAUDICEIA ALVES ARAUJO. VICTORIA
NOGUEIRA  SANTOS,  estado  civil solteira, profissão
do lar, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  quatorze  de
março de dois mil e dois (14/03/2002),   residente  e
domiciliada  Avenida  das  Aleluias  (Jd Serrano),  25,
Aliança,  Ribeirão  Pires, SP, filha de MARCOS ANTO-

NIO SILVA SANTOS e de ANA LUCIA NOGUEIRA
SANTOS.  

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
LUCAS WALLECE GOMES DE SÁ, de nacionali-

dade brasileiro, estado civil solteiro, profissão auxiliar de
estoque, natural de Ribeirão Pires-SP, nascido no dia
dezessete de maio de mil novecentos e noventa e qua-
tro, residente e domiciliado na Avenida Princesa Izabel,
nº 1337, Aliança, em Ribeirão Pires-SP, filho de CLIDE-
NOR GOMES DE SÁ e de ARLINDA DE OLIVEIRA
GOMES SÁ e TAMILY INAIÁ DOS SANTOS MAR-
QUES, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira,
profissão de prendas domésticas, natural de Mauá-SP,
nascida no dia doze de dezembro de dois mil, residente
e domiciliada na Rua dos Jasmins, nº 495, Jardim
Primavera, em Mauá-SP, filha de MARCOS MARQUES
e de SIMONE BATISTA DOS SANTOS.

CARTORIO  DE OURO FINO PAULISTA
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA

CRISTIANO  PAIXÃO  SOUZA,  estado civil soltei-
ro, profissão auxiliar de produção, nascido em São
Bernardo do Campo, SP no dia dois de novembro de   mil
novecentos  e  oitenta  e  seis  (02/11/1986),  residente  e
domiciliado  Rua Ubirajara, 36, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires,  SP,  filho  de  ELIS  DE OLIVE-
RA SOUZA e de QUITÉRIA REGINA DA PAIXÃO. GIL-
MARA JANUÁRIO MENINO, estado civil divorciada, pro-
fissão auxiliar de escritório,  nascida  em Paraíba do Sul,
RJ no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta e
cinco (20/10/1985), residente e domiciliada Rua
Ubirajara,  36, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSÉ MARIA MENINO e de FÁTIMA
REGINA JANUÁRIO MENINO.

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo
GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

Extrato de Aditamento

Primeiro termo de aditamento ao
Contrato n.º 003/19

– processo n.º 036.2019, para presta-
ção de serviços com Desenvolvimento
manutenção e atualização de portal (site)
diariamente, e transmissão ao vivo (on-
line) de todas as sessões da Câmara
Municipal, cumprindo todas as exigências
legais de órgãos municipais, estaduais e
federais, conforme orientação do tribunal
de contas do estado de São Paulo.

Contratado: MARIO HENRIQUE
BARRETO ROSSI RODRIGUES – ME 

Valor Estimado Global: R$ 13.200,00
(Treze Mil e Duzentos Reais). 

Prazo 12 meses, prorrogável. 
Vigência 18 de outubro de 2020 a 17

de outubro de 2021. 
Ébio Viana de Oliveira  

Presidente

E d i t o r i a l d a F o l h a

Pesquisa eleitoral: fotografia do momento
Em uma semana tudo pode mudar. E foi

isso que vimos com a nova pesquisa eleitoral
divulgada na última quinta-feira (5), pelo
Diário do Grande ABC, sobre o cenário da dis-
puta à Prefeitura de Rio Grande da Serra.  

Quem leu a última edição da Folha viu a
Professora Marilza (PSD) largar na frente na
primeira pesquisa realizada, com
31,8% das intenções de votos. Em
seguida aparecia o ex-vereador
Claudinho da Geladeira (Podemos)
com 26,7% e o vereador Akira
Auriani (PSB) com 19,5% dos votos. 

O resultado apontado na última semana
não agradou algumas pessoas, que chega-
ram ao ápice de sua fúria e protagonizaram
cenas, de certo modo, desnecessárias - mas
não é sobre esse episódio, no mínimo curio-
so, que pretendemos falar, e sim sobre o
papel das pesquisas eleitorais.  

O cenário não é mais o apresentado há

sete dias e, provavelmente, não será o que
veremos na próxima sexta-feira. O motivo
para isso é o fato de as pesquisas de inten-
ções de votos mostrarem como anda a situa-
ção do candidato naquele momento. Ela não
crava o resultado das urnas, muito menos
prevê o futuro. 

Tudo é muito incerto quando se
trata de eleições. Hoje, temos
Claudinho despontando com 39%
da intenção de votos, seguido por
Marilza. De acordo com a pesquisa,
a atual vice-prefeita está empatada

tecnicamente com o vereador Akira -  22% e
21% respectivamente. Amanhã, já não sabe-
mos quem estará à frente na corrida.  

Assim como uma simples fotografia. A pes-
quisa registra aquele momento e acabará
servindo também como uma espécie de ter-
mômetro, que medirá quão acirrada será a
disputa do próximo dia 15. 

““EEllaa  nnããoo  ccrraavvaa  oo
rreessuullttaaddoo  nnaass
uurrnnaass  ee  nneemm
pprreevvêê  oo  ffuuttuurroo””
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Que a propagação sobre o
indeferimento da candidatura
à reeleição do prefeito Kiko
(PSDB) e a posterior propaga-
ção da informação incorreta
de que Kiko não iria constar na
urna pode ter influenciado
diretamente às intenções de
voto conforme mostra pesqui-
sa Ibope divulgada ontem pelo
jornal Diário do Grande ABC.

* * *

Que na pesquisa aparece
com folga o ex-prefeito Clóvis
Volpi (PL) com 43% das inten-
ções de voto, enquanto Kiko
aparece na segunda posição
com 25%.

* * *
Que Clóvis também está

tendo problema com seu
registro de candidatura, tanto
que aparece no status do TRE
como “deferido com recurso”.

* * *
Que o pedido de impugna-

ção de Volpi está no TRE e
aguarda julgamento para os
próximos dias.

* * *

Que nesta sondagem a can-
didata Marisa das Casas
Próprias (Solidariedade) está
com 8% das intenções de voto.

* * *

Que o petista Felipe
Magalhães está com 5% e
Carlos Sacomani (PSL) com 2%
das intenções de voto.

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..

Apesar de queda acentuada
nas arrecadações municipais
nos últimos sete meses em
decorrência da pandemia de
Covid-19, a Prefeitura de
Ribeirão Pires tem projeção de
R$ 372,8 milhões em investi-

mentos para 2021. 
Já em Rio Grande da Serra, o

Executivo estima para o próxi-
mo ano arrecadar R$ 107
milhões.

Anualmente, cada
Prefeitura atualiza a projeção

de receita e gastos para o
período de janeiro a dezembro
do ano subsequente, e visa
atender todas as secretarias
municipais, a previdência e a
Câmara de Vereadores. 

Na Estância, o montante de
R$ 372,8 milhões representaria
R$ 49 mil reais a mais do que
os R$ 372.751 milhões aprova-
dos para 2020.

A informação consta junto
aos projetos da LOA (Lei
Orçamentária Anual) encami-
nhados para apreciação da
Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra e da Estância,
na última semana. 

O texto estipula as metas e
as prioridades da
Administração Pública, poden-
do também indicar ações para
os bairros ou destinamento de
verbas para áreas de Cultura,
Esporte, Lazer ou Segurança,
por exemplo.

Em Ribeirão Pires, a discus-
são do Projeto de Lei do
Executivo nº 033/2020, que
dispõe sobre as diretrizes para
elaboração da Lei
Orçamentária de 2021, está
marcada para a próxima terça-
feira (10) às 14h, na Câmara
Municipal. 

Em virtude das medidas de
enfrentamento da pandemia
causada pela Covid-19, a apre-
sentação acontecerá online, ou
seja, de forma não presencial.
Por isso, a população ribeirão-
pirense e entidades represen-
tativas poderão acompanhar a
Audiência Pública Virtual atra-
vés do link
www.facebook.com/camararp. 

A Câmara de Rio Grande da
Serra ainda não definiu a data
para discutir o Orçamento
Municipal.

Ribeirão Pires prevê R$ 372 milhões
em investimentos em 2021

Para Prefeitura de Rio Grande da Serra o montante previsto no orçamento do ano que vem é de R$ 107 milhões

Orçamento para 2021 será votado pela Câmara Municipal nesta terça (10)
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Pesquisa publicada pelo jor-
nal Diário do Grande ABC,
ontem (5), encomendada pelo
periódico ao Ibope trouxe o
segundo retrato da corrida
municipal de Rio Grande da
Serra, registrada no Tribunal

Superior Eleitoral (TSE). A pri-
meira foi realizada pela Data
News Brasil Opinião Pesquisa e
Consultoria Ltda e publicada
pela Folha, na última sexta-
feira (30).

Há menos de nove dias para

as eleições, o ex-vereador
Claudinho da Geladeira (Pode)
aparece em primeiro na pes-
quisa estimulada (quando é
apresentado nome dos candi-
datos ao eleitor), com 39% das
intenções de votos. 

Na segunda colocação está a
vice-prefeita Marilza de
Oliveira (PSD), candidata do
Governo do prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania). Ela tem
22% das intenções de voto,
mas está em empate técnico
com o vereador Akira Auriani
(PSB), numericamente na ter-
ceira posição, com 21% das
citações.

Os ex-prefeitos José Teixeira
(PSL) e Ramon Velasquez (PT)
surgem com 3% e 2%, respecti-
vamente. 

9% dos entrevistados avisa-
ram que vão anular ou votar
em branco. Não sabem ou não
responderam somam 4%.

A margem de erro é de cinco
pontos percentuais.

No quesito de intenções de
voto espontâneas, sem a apre-
sentação do leque de postulan-
tes ao cargo, Claudinho segue
na liderança, com 44%.
Empatados na segunda coloca-
ção, Marilza e Akira têm 25%.
Zé Teixeira e Ramon encerram
a listagem com 4%, cada um. 

No quesito rejeição, os ex-
prefeitos Ramon Velásquez e
José Teixeira lideram com 35%
e 30%, respectivamente. 

A sondagem mostra Marilza
com 26%. Em seguida vem
Claudinho com 20% e Akira
com 15%.

A pesquisa ouviu 406 pes-
soas, de maneira presencial,
entre os dias 1 e 3 de novem-
bro. O resultado está registra-
do no TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) com o número SP-
05569/2020.

Os entrevistados foram
ainda indagados sobre quais
áreas deveriam receber maior
atenção por parte do próximo
prefeito (a). Os entrevistados
puderam mencionar mais de
uma opção.               

A preocupação com a saúde
foi levantada por 73% dos elei-
tores, seguido pela educação
(30%), melhorias no transporte
coletivo (26%), geração de
empregos (25%), segurança
pública (22%), limpeza pública
(17%), impostos e taxas (15%).

Candidato aparece com 39% das intenções de votos na segunda pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Ibope aponta Claudinho da Geladeira
liderando em Rio Grande da Serra

Claudinho da Geladeira, Marilza de Oliveira e Akira Auriani são os três primeiros colocados na disputa
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Uma jovem de 23 anos foi man-
tida em cárcere privado e estupra-
da pelo próprio namorado, de 27
anos, no Jardim Santa Rosa, em
Ribeirão Pires. Os atos tiveram iní-
cio há cerca de dois meses e tor-
naram-se ainda mais agressivos
nos últimos dias. A vítima conse-
guiu ser libertada na manhã da
última quarta-feira (4), após inú-
meros pedidos de socorros e ten-
tativa de contato com a Polícia
Militar.  

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, o casal mantém
um relacionamento amoroso há
cerca de cinco meses e, nos últi-
mos dois meses, a relação tornou-
se abusiva. O homem teria come-
çado a agredí-la e impedí-la de
entrar em contato com familiares.
Ao longo de suas declarações, a
jovem afirmou que, após pedir o
término do namoro, passou a ser
coagida e obrigada a manter rela-
ções sexuais com o namorado.
Uma das ameaças era em relação
à filha e a família da vítima. O
agressor dizia que a garota deveria
comportar-se como sua esposa
para que pudesse vê-los nova-

mente. Além disso, o homem afir-
mava que se não ficassem juntos,
iria perseguí-la.  

A situação da jovem tornou-se
ainda mais complicada no último
(1), quando foi amarrada com cor-
das pelo companheiro - permane-
cendo assim por pelo menos três
dias. Apenas na última quarta-
feira (4), após a vítima prometer
que não iria fugir, o homem a sol-
tou. Ela ainda ressaltou que che-
gou a ficar sem acesso a comida e
água por uma semana. 

Foram três tentativas de conta-
to com a Polícia Militar realizadas
de domingo até terça-feira desta
semana. Apenas na quarta-feira,
com auxílio da irmã da vítima, os
militares conseguiram localizar a
residência, que fica em um local
de difícil acesso. A irmã da jovem
relatou aos policiais que há alguns
dias realizou uma chamada de
vídeo com a tia do autor das agres-
sões. Na ocasião, a vítima conse-
guiu pedir socorro, afirmando que
estava sendo violentada e mantida
na casa contra a sua vontade. 

Ao perceber a presença da
Polícia Militar, o autor das agres-

sões tentou fugir, enquanto a
garota correu em direção ao mili-
tares em busca de ajuda. Apesar
de tentar se livrar da abordagem
policial, o homem acabou detido e
encaminhado a Delegacia da cida-
de, onde permaneceu em silêncio
durante todo o interrogatório.

No imóvel onde a jovem era
mantida em cárcere privado,
foram encontradas unidades de
diferentes drogas, além utensílios
e anotações utilizadas pelo tráfico.
De acordo com informações da
Polícia Militar, o homem é um dos
gerentes das vendas de entorpe-
centes no bairro. 

A Polícia Civil também realizou
diligências no local e acompanhou
os trabalhos de perícia, que com-
provaram os estupros cometidos
contra a mulher. Um dos cômodos
ainda chamou atenção das autori-
dades, uma vez que uma das jane-
las estava vedada por blocos. 

Diante dos depoimentos e das
provas, a Polícia Civil decretou a
prisão em flagrante pelos crimes
de sequestro, estupro, violência
doméstica e tráfico de drogas,
tendo representado também pela
prisão preventiva do indiciado.

Jovem mantida em cárcere
é abusada pelo namorado
Autor dos atos que duraram dois meses, tem 27 anos e foi preso no Santa Rosa

Cômodo em que a jovem era mantida pelo namorado 

Foto: Divulgação/Polícia Civil 
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O motorista envolvido no aci-
dente de trânsito que vitimou os
jovens Cristian Daniel Souza
Monteiro, 22 anos, e Patrick
Santos Pellatti, 25 anos, na Rodovia
Índio Tibiriçá, no último dia 25, afir-
mou que um dos motivos que o
levou a fugir sem prestar socorro

às vítimas foi o medo de ser agre-
dido por eventuais motociclistas
que passassem pela via. O jovem
se apresentou à Polícia Civil de
Ribeirão Pires, no último dia 29, e
contou sua versão dos fatos. 

Acompanhado por seu advoga-
do, o motorista afirmou que retor-
nava de uma festa quando a coli-
são ocorreu, por volta das 5h. Nas
proximidades do Barro Branco,
seguindo sentido Suzano - Ribeirão
Pires, ao passar pela ponte que
possui uma curva, avistou a moto-
cicleta conduzida por Cristian
vindo em sentido contrário.
Segundo o investigado, a moto
estava em alta velocidade e teria
invadido a contramão. Ele ainda
teria tentado desviar, mas não
houve tempo para impedir a coli-
são.  

Durante seu depoimento, o
rapaz declarou que chegou a
desembarcar de seu veículo, mas
devido à escuridão não conseguiu
observar a motocicleta e os ocu-
pantes. Além disso, por não ser
habilitado e temer que outros
motociclistas pudessem lhe agre-
dir, optou por deixar o local. O

jovem teria ido até uma rua locali-
zada no Barro Branco, onde preci-
sou deixar seu veículo, uma vez
que não rodava mais devido aos
danos causados pela colisão, tendo
acionado um conhecido para aju-
dar a guinchá-lo.  

Com a colisão, a dupla, que
também retornava de uma festa,
foi arremessada ao acostamento
da faixa. Amigos que estavam na
mesma confraternização pararam
para prestar auxílio às vítimas.
Cristian teve uma de suas pernas
amputada em razão do forte
impacto. O jovem que era morador
do Santa Luzia chegou a ser socor-
rido com vida e levado ao Hospital
Nardini, em Mauá, mas não resis-
tiu aos graves ferimentos.  Já
Patrick, que era morador de Ouro
Fino, morreu ainda no local do aci-
dente.  

Um dia após o ocorrido, a
Polícia Civil já contava com indícios
que levaram até a identidade do
suspeito. Por meio de conversas
com o advogado, ficou acertado
pela apresentação do jovem na
Delegacia na quinta-feira da última
semana. 

Motorista diz que fugiu
por medo de agressão

Acidente matou duas pessoas na Rodovia Índio Tibiriçá

Patrick Pellati e Cristian Monteiro
morreram no acidente 
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Cerca de 30 quilos de entorpe-
centes apreendidos pela Polícia
Civil de Ribeirão Pires foram inci-
nerados juntamente com demais
drogas recolhidas pelos distritos
policiais da Seccional de Santo
André, que também compreende
as cidades de Rio Grande da Serra
e Mauá, no último dia 29. A quei-
ma das substâncias aconteceu na
cidade Cosmópolis, no interior de
São Paulo, e contou com um
montante de aproximadamente
duas toneladas de drogas.  

O trabalho de incineração
ocorre geralmente uma vez ao
ano e tem como principal objeti-
vo esvaziar os depósitos onde os
entorpecentes apreendidos
durante ocorrências e operações
de cada cidade são armazenados.
A última ação deste porte prota-
gonizada pela Seccional de Santo
André ocorreu em julho de 2019,
onde cerca de três toneladas de

diferentes tipos de entorpecen-
tes foram queimados.

Para incineração da última
semana, a Delegacia da Estância
enviou 23,3 kg de maconha, 10,1
kg de cocaína e 8,5 litros de
lança-perfume. Representantes
do Distrito Policial de Ribeirão
Pires estiveram presentes e
acompanharam todo o processo
de incineração.

Ação reuniu drogas apreendidas pelas delegacias da Seccional de Sto. André

30 quilos de drogas são
incinerados pela Civil de RP

Drogas apreendidas pela Polícia
Civil de RP nos últimos meses 



1122 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,    0066  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22002200CCiiddaaddeeFFoollhhaa  

A Secretaria de Assistência
Social e Cidadania (SASC) da
Prefeitura de Ribeirão Pires tem
fortalecido as ações de prote-
ção às moradoras. 

Na cidade, mulheres em
situação de violência (física; psi-
cológica; sexual; moral e até

patrimonial), contam com o
serviço de proteção às vítimas
realizado pela Coordenadoria
de Mulheres (equipamento que
integra os serviços realizados
pelo Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social – CREAS).

Em junho deste ano, a
Prefeitura criou novo canal de
atendimentos às mulheres víti-
mas de violência pelo
Whatsapp (11) 9.3058-7421
(que também atende ligações a
cobrar/ 24h). 

A ampliação do atendimento
segue novas diretrizes do
Governo Federal estabelecidas
neste período de combate ao
coronavírus.

A Coordenadoria de
Mulheres está localizada na Rua
Batista Lion, 108 – Centro. 

O serviço também pode ser
acessado pelo telefone 4828-
6434/ e-mail creasrp@ribeirao-
pires.sp.gov.br. O atendimento
presencial e por telefone para
os casos de emergência no local
é feito de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h.

Denúncias de violência con-
tra a mulher também podem
ser feitas pelos canais 153 –
GCM; 190 - Polícia Militar; e
180 – Central de Atendimento à
Mulher, ligada ao Ministério da
Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos do Governo
Federal.

RP reforça serviço de combate
à violência contra a mulher

Prefeitura reforça divulgação de canais para denunciar violência doméstica

Ação tem objetivo de promover a humanização do acolhimento e suporte
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DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.746, DE 26 DE OUTU-
BRO DE 2.020

“Regulamenta a modalidade de licitação Pregão, na
forma eletrônica, para aquisição de bens e contratação ser-
viços comuns, inclusive os serviços comuns de engenharia,
no âmbito da Administração Municipal de Rio Grande da
Serra, e dá outras providências.”

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar
a modalidade licitatória Pregão por meio da utilização de
recursos de tecnologia da informação no âmbito da
Administração Municipal de Rio Grande da Serra;

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei

DECRETA
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Objeto e âmbito de aplicação
Art. 1º. - Este Decreto regulamenta a modalidade de

licitação pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens
e contratação de serviços comuns, inclusive os serviços
comuns de engenharia, qualquer que seja o valor estimado,
no âmbito da Administração Pública Municipal de Rio
Grande da Serra.

§ 1º. - Nas licitações para aquisição de bens e contra-
tação de serviços comuns realizadas pelo Município com a
utilização de recursos da União oriundos de convênios, con-
tratos de repasse ou de transferências fundo a fundo, será
obrigatória a utilização da modalidade pregão, na forma ele-
trônica, nos termos deste Decreto, exceto nos casos em que
a Lei ou regulamentação específica que trata da modalida-
de de transferência discipline forma diversa para a realiza-
ção das contratações com os recursos do repasse.

§ 2º. - Será admitida a utilização da forma presencial
nas licitações de que trata o caput desde artigo, a juízo de
conveniência e oportunidade da Administração, desde que
não haja a utilização de recursos da União oriundos de con-
vênios, contratos de repasse ou de transferências fundo a
fundo.

Princípios norteadores
Art. 2º. - A licitação na modalidade de pregão é condi-

cionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalida-
de, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade
administrativa, desenvolvimento sustentável, vinculação ao
instrumento convocatório, julgamento objetivo, razoabilida-
de, competitividade, proporcionalidade, e dos que lhes são
correlatos.

Parágrafo único - As normas disciplinadoras da licita-
ção serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que resguardados o
interesse da administração, o princípio da isonomia, a finali-
dade e a segurança da contratação.

Definições
Art. 3º. - Para os efeitos deste Decreto, consideram-

se:
I - Aviso do edital: documento contendo a definição pre-

cisa, suficiente e clara do objeto; a indicação dos locais, dias
e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edi-
tal; bem como o endereço eletrônico no qual ocorrerá a ses-
são pública, a data e hora de sua realização.

II - Bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente defini-
dos pelo edital, por meio de especificações usuais do mer-
cado.

III - Bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta
heterogeneidade ou complexidade, não possam ser descri-
tos na forma do inciso II deste artigo.

IV - Estudo técnico preliminar: documento constitutivo
da primeira etapa do planejamento de uma contratação e
que dá base ao termo de referência, que somente é elabo-
rado se a contratação for considerada viável.

V - Obras: toda construção, reforma, fabricação, recu-
peração ou ampliação de bem imóvel, realizada por execu-
ção direta ou indireta.

VI - Serviços: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou
material, de interesse para a Administração.

VII - Serviços comuns de engenharia: toda a atividade
ou conjunto de atividades que necessite da participação e
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado
conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e qua-
lidade possam ser objetivamente definidos pela
Administração, mediante especificações usuais de merca-
do.

VIII - Termo de referência - documento elaborado com
base nos estudos técnicos preliminares, que deverá conter
elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela
administração, a partir dos padrões de desempenho e qua-
lidade estabelecidos e condições de entrega do objeto, dian-
te de orçamento detalhado, definição dos métodos, estraté-
gia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo
com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se
for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do con-
tratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e
gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções,
de forma objetiva, suficiente e clara, vedadas especificações
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem
ou frustrem a competição ou a realização do certame.

Vedações
Art. 4º. - A licitação na modalidade pregão, na forma

eletrônica, não se aplica a:
I - contratações de obras;
II - locações imobiliárias e alienações em geral, e
III - bens e serviços especiais, inclusive os serviços

especiais de engenharia.
CAPÍTULO II
Dos Procedimentos
Forma de realização
Art. 5º. - O pregão, na forma eletrônica, realizar-se-á

quando a disputa pelo fornecimento de bens ou contratação
de serviços comuns for feita à distância e em sessão públi-
ca, por meio do Sistema de Compras do Banco do Brasil,
acessado no endereço eletrônico https://www.licitacoes-
e.com.br

Etapas
Art. 6º. - Serão observadas as seguintes etapas para a

modalidade de licitação que trata este Decreto, nesta ordem:
I – preparatória ou planejamento da contratação; 
II - publicação do aviso de edital;
III - apresentação de propostas e de documentos de

habilitação; 
IV - abertura da sessão e envio de lances, ou fase com-

petitiva;
V - julgamento; 
VI - habilitação; 
VII - recursal;
VIII - adjudicação; e 
IX - homologação.

Critério de Julgamento das propostas
Art. 7º. - Para a seleção da proposta mais vantajosa

para Administração Pública, serão utilizados os critérios de
julgamento pelo menor preço ou maior desconto, previa-
mente definidos no edital.

Parágrafo único - Serão fixados critérios objetivos para
balizamento do melhor preço, considerando os prazos para
a execução do contrato e do fornecimento, as especifica-
ções técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e
de qualidade e as demais condições definidas no edital.

Documentos
Art. 8º. - O processo de contratação relativo ao pregão,

na forma eletrônica, deverá ser instruído com os seguintes
documentos:

I – justificativa da contratação;
II - termo de referência;
III - planilhas de custo;
IV - previsão de recursos orçamentários, com a indica-

ção das respectivas rubricas; 
V - autorização de abertura da licitação;
VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio;
VII - edital e respectivos anexos;
VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equi-

valente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o
caso;

IX - parecer jurídico;
X - documentação exigida para a habilitação; 
XI - proposta de preços do licitante;
XII - ata contendo os seguintes registros:
a) os licitantes participantes;
b) as propostas apresentadas;
c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;
d) os lances ofertados, na ordem de classificação;
e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;
f) a aceitabilidade da proposta de preço;
g) a habilitação;
h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na

proposta ou na documentação;
i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as

decisões; e
j) o resultado da licitação;
XIII - comprovantes das publicações:
a) do aviso do edital;
b) do extrato do contrato; e
c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e
XIV - ato de homologação.
§ 1º. - Os procedimentos que instruem o processo lici-

tatório poderão ser realizados por meio de sistema eletrôni-
co, de modo que todos os atos e documentos referidos
neste artigo constantes dos arquivos e registros digitais
serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para
comprovação e prestação de contas.

§ 2º. - A ata da sessão pública será disponibilizada na
internet para acesso livre, imediatamente após o seu encer-
ramento.

CAPÍTULO III
Do Acesso ao Sistema Eletrônico

Credenciamento
Art. 9º. - Deverão ser previamente credenciados,

perante o provedor do sistema eletrônico: a autoridade com-
petente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, os
membros da equipe de apoio e os licitantes que participam
do pregão na forma eletrônica.

Parágrafo único - O credenciamento dar-se-á pela atri-
buição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema.

Licitante
Art. 10 - O credenciamento do licitante, bem como a

sua manutenção, dependerá de registro prévio e atualizado
no sistema Licitações-e do BANCO DO BRASIL

Art. 11 - O credenciamento no sistema Licitações-e do
BANCO DO BRASIL permite a participação dos interessa-
dos em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando,
por solicitação do credenciado, seja inativado ou excluído o
seu cadastro. 

§ 1º. - É de responsabilidade exclusiva do licitante qual-
quer transação efetuada diretamente ou por seu represen-
tante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido do certificado digital, ainda que
por terceiros.

§ 2º. - O credenciamento junto ao provedor do sistema
implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção
de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica.

CAPÍTULO IV
Da Condução do Processo
Órgão ou entidade promotora da licitação
Art. 12 - O pregão, na forma eletrônica, será conduzido

pelo Município de Rio Grande da Serra, com apoio técnico
e operacional, que atuará como provedor do Sistema de
Compras do Banco do Brasil. 

Autoridade competente
Art. 13 - Caberá à autoridade competente, de acordo

com as atribuições previstas na legislação municipal vigen-
te:

I - designar o pregoeiro e os componentes da equipe
de apoio;

II - indicar o provedor do sistema;
III - determinar a abertura do processo licitatório;
IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro quan-

do este mantiver sua decisão;
V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recur-

so;
VI - homologar o resultado da licitação; e 
VII - celebrar o contrato.
CAPÍTULO V
Da Fase Preparatória
Orientações gerais
Art. 14 - Na fase preparatória do pregão, na forma ele-

trônica, será observado o seguinte:
I – justificativa da contratação e termo de referência;
II - elaboração do edital, estabelecendo critérios de jul-

gamento das propostas, modo de disputa, aceitação das
propostas e, se houver, valor ou percentual de redução ou
acréscimo mínimo entre os lances;

III - definição das exigências de habilitação, das san-
ções aplicáveis, inclusive no que se refere aos prazos e às
condições que, pelas suas particularidades, sejam conside-
radas relevantes para a celebração e execução do contrato
e o atendimento das necessidades da administração; e

IV - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.
Valor estimado ou valor máximo aceitável
Art. 15 - Se não constar do edital, o valor estimado ou

valor máximo aceitável para a contratação possuirá caráter
sigiloso e será disponibilizado estrita e permanentemente
aos órgãos de controle externo e interno.

§ 1º. - Para efeito do disposto no caput, o valor estima-
do ou valor máximo aceitável para a contratação será tor-
nado público apenas e imediatamente após o encerramen-
to da fase de lances, sem prejuízo da divulgação do deta-
lhamento dos quantitativos e das demais informações
necessárias para a elaboração das propostas.

§ 2º. - Nas hipóteses em que for adotado o critério de
julgamento por maior desconto, o valor estimado ou valor
máximo aceitável constará obrigatoriamente do instrumen-
to convocatório.

Designações do pregoeiro e da equipe de apoio
Art. 16 - As designações do pregoeiro e da equipe de

apoio ocorrerão através de portarias de nomeação dos ser-
vidores do Município de Rio Grande da Serra.

§ 1º. - A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua
maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou per-
tencentes aos quadros permanentes do Município de Rio
Grande da Serra.

§ 2º. - A designação do pregoeiro, a critério da autori-
dade competente, poderá ocorrer para uma licitação espe-
cífica, para um período determinado, admitindo-se recondu-
ções, ou por período indeterminado, podendo ser revogada
a qualquer tempo.

§ 3º. - O Município de Rio Grande da Serra estabele-
cerá planos de capacitação contendo iniciativas de treina-
mento para a formação e a atualização técnica de pregoei-
ros, membros da equipe de apoio e demais agentes encar-
regados da instrução do processo licitatório, a serem imple-
mentadas com base em gestão por competências.

Responsabilidade do Pregoeiro
Art. 17 - Caberá ao pregoeiro, em especial:
I - conduzir a sessão pública;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e con-

sultas ao edital, apoiado pelos setores responsáveis pela
sua elaboração e de seus anexos;

III - verificar a conformidade da proposta com os requi-
sitos estabelecidos no edital; 

IV - dirigir a etapa de lances;
V - verificar e julgar as condições de habilitação;
VI - receber, examinar e decidir os recursos, encami-

nhando à autoridade competente quando mantiver sua
decisão;

VII - indicar o vencedor do certame;
VIII -  adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
IX - sanear erros ou falhas que não alterem a substân-

cia das propostas, dos documentos de habilitação e sua vali-
dade jurídica;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à

autoridade competente e propor a homologação.
Parágrafo único - O pregoeiro poderá solicitar manifes-

tação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do
Município, a fim de subsidiar sua decisão.

Responsabilidade da equipe de apoio
Art. 18 - Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro

em todas as fases do processo licitatório.
Responsabilidade do licitante
Art. 19 - Caberá ao licitante interessado em participar

do pregão, na forma eletrônica:
I - credenciar-se previamente no sistema Licitações-e

do BANCO DO BRASIL;
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via

sistema, os documentos de habilitação e a proposta e,
quando necessário, os documentos complementares;

III - responsabilizar-se formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadei-
ras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pratica-
dos diretamente ou por seu representante, excluída a res-
ponsabilidade do provedor do sistema ou do Município por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão;

V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou
a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso;

VI - utilizar a chave de identificação e a senha de aces-
so para participar do pregão na forma eletrônica; e

VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação
ou da senha de acesso por interesse próprio.

CAPÍTULO VI
Da Publicação do Aviso do Edital

Publicação
Art. 20 - A fase externa do pregão, na forma eletrônica,

será iniciada com a convocação dos interessados por meio
de publicação de aviso de edital, no Diário Oficial do
Município de Rio Grande da Serra e no sítio oficial na inter-
net.

Edital
Art. 21 - O edital será disponibilizado, na íntegra, em

meio eletrônico, no Portal de Compras do Banco do Brasil,
sítio www.licitacoes-e.com.br , bem como no Portal de
Licitações do Município de Rio Grande da Serra, sítio
www.riograndedaserra.sp.gov.br .

Modificação do Edital
Art. 22 - Qualquer modificação no edital exige divulga-

ção pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabele-
cido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.

Esclarecimentos
Art. 23 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao

processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até
03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via inter-
net, no endereço indicado no edital.

§ 1º. - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor
demandante e pela equipe de apoio, responder os pedidos
de esclarecimentos no prazo de até dois dias úteis.

§ 2º. - As respostas aos pedidos de esclarecimentos
devem ser divulgadas pelo sistema e possuem caráter vin-
culante a todos os participantes e à própria Administração.

Impugnação
Art. 24 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada

para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar os termos do edital do pregão, na forma eletrôni-
ca.

§ 1º. - A impugnação não possui, a priori, efeito sus-
pensivo, cabendo ao pregoeiro, auxiliado pelo setor deman-
dante, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis.

§ 2º. - Eventual necessidade de efeito suspensivo
decorrente de impugnação deverá ser motivado pelo pre-
goeiro, nos autos do processo de contratação.

§ 3º. - Acolhida a impugnação contra o edital, será defi-
nida e publicada nova data para realização do certame.

CAPÍTULO VII
Da Apresentação da Proposta e Documento de

Habilitação

Prazo
Art. 25 - O prazo fixado para a apresentação das pro-

postas e dos documentos de habilitação, contado a partir da
publicação do aviso, não será inferior a 08 (oito) dias úteis.

Apresentação da proposta e documentos de habilita-
ção pelo licitante

Art. 26 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico,
os licitantes deverão encaminhar, juntamente com os docu-
mentos de habilitação exigidos no edital, proposta contendo
a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e hora
marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por
meio do sistema, quando, então, encerrar-se-á, automatica-
mente, essa fase.

§ 1º. - O envio da proposta, juntamente com os docu-
mentos de habilitação exigidos no edital, de que trata o
caput, dar-se-á por meio de chave de acesso e senha.

§ 2º. - O licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habi-
litação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do edital.

§ 3º. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Decreto

§ 4º. - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão
retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilita-
ção anteriormente inseridos no sistema.

§ 5º. - Observado o disposto no caput deste artigo, na
fase de apresentação de proposta e dos documentos de
habilitação pelo licitante interessado, não haverá ordem de
classificação das propostas, ocorrendo somente após os
procedimentos estabelecidos no Capítulo IX.

§ 6º. - Os documentos de habilitação exigidos no edital
e encaminhados pelos licitantes somente serão disponibili-
zados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento da fase de lances.

§ 7º. - Os documentos complementares à proposta,
quando necessários, serão encaminhados pelo licitante
melhor classificado após a fase de lances.

CAPÍTULO VIII
Da Abertura da Sessão e Envio de Lances

Horário de Abertura
Art. 27 - A partir do horário previsto no edital, a sessão

pública na internet será aberta por comando do pregoeiro
com a utilização de sua chave de acesso e senha.

§ 1º. - Os licitantes poderão participar da sessão públi-
ca na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e
senha.

§ 2º. - O sistema disponibilizará campo próprio para
troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

Conformidade das propostas
Art. 28 - O pregoeiro verificará as propostas apresenta-

das, desclassificando aquelas que não estejam em confor-
midade com os requisitos estabelecidos no edital.

Parágrafo único - Somente as propostas classificadas
pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

Ordenação e classificação das propostas
Art. 29 - O sistema ordenará, automaticamente, as pro-

postas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente
estas participarão da fase de lance.

Início da fase competitiva
Art. 30 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará

início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico.

§ 1º. - O licitante será imediatamente informado do
recebimento do lance e do valor consignado no registro.

§ 2º. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos,
observados o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no edital.

§ 3º. - O licitante somente poderá oferecer valor inferior
ou maior percentual de desconto ao último lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando hou-
ver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de per-
centuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir
a melhor oferta.

§ 4º. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, pre-
valecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

§ 5º. Durante a sessão pública, os licitantes serão infor-
mados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificação do licitante.

Envio de lances
Art. 31 - Serão adotados para o envio de lances no pre-

gão eletrônico os seguintes modos de disputa:
I - Aberto: os licitantes apresentarão lances públicos e

sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julga-
mento adotado no edital; ou

II - Aberto e Fechado: os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com proposta final fechada, confor-
me o critério de julgamento adotado no edital.

§ 1º. - A etapa de lances da sessão pública, de que
trata o inciso I, terá duração de 15 (quinze) minutos e, após
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quan-
do houver lance ofertado nos últimos dois minutos do perío-
do de duração da sessão pública.

§ 2º. - A prorrogação automática da etapa de lances,
de que trata o § 1º, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

§ 3º. - Não havendo novos lances na forma estabele-
cida nos §§ 1º e 2º, a sessão pública encerrar-se-á automa-
ticamente.

§ 4º. - Encerrada a fase competitiva sem que haja a
prorrogação automática pelo sistema de que trata o § 3º,
poderá o pregoeiro, em conjunto com a equipe de apoio,
admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da
consecução do melhor preço disposto no parágrafo único
do art. 7º, mediante justificativa.

§ 5º. - A etapa de lances da sessão pública, de que
trata o inciso II, terá duração de 15 minutos.

§ 6º. - Encerrado o prazo de que trata o § 5º, o sistema
encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoria-
mente determinado, a recepção de lances será automatica-
mente encerrada.

§ 7º. - Encerrado o prazo de que trata o § 6º, o sistema
abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor

mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10%
(dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso
até o encerramento deste prazo.

§ 8º. - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas
condições definidas no § 7º, poderão os autores das melho-
res propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer uma pro-
posta final em até 05 (cinco minutos), a qual será sigilosa até
o encerramento deste prazo.

§ 9º. - Após o término dos prazos estabelecidos nos §§
7º e 8º, o sistema ordenará as propostas segundo a ordem
crescente de vantajosidade.

§ 10 - Não havendo classificados na forma estabeleci-
da nos §§ 7º e 8º, haverá o reinício da etapa fechada para
que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na
ordem de classificação, possam ofertar um lance final e
fechado em até 05 (cinco minutos), que será sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o
disposto no § 9º.

§ 11 - Na hipótese de não haver licitante classificado na
etapa de lance fechado que atenda às exigências para habi-
litação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio,
mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada,
nos termos do disposto no § 10.

Desconexão do sistema na etapa de lances
Art. 32 - Se houver desconexão do sistema eletrônico

para o pregoeiro, no decorrer da etapa de envio lances, e o
sistema permanecer acessível aos licitantes, os lances con-
tinuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

Art. 33 - Quando a desconexão do sistema eletrônico
para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e rei-
niciada somente após 24 (vinte e quatro) horas da comuni-
cação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado
para divulgação.

Critérios de desempate
Art. 34 - Após a etapa de lances, haverá a aplicação

dos critérios de desempate previstos no art. 44, §§ 1º. e 2º.
da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2.006,
se houver licitante que atenda a esse requisito, seguido da
aplicação do critério art. 3º., § 2º. da Lei nº. 8.666, de 1993,
se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

Art. 35 - Caso não haja envio de lances, após o início
da fase competitiva, haverá a aplicação dos critérios de
desempate, conforme estabelecido no art. 34.

Parágrafo único - Persistindo o empate, haverá o sor-
teio pelo sistema eletrônico entre as propostas empatadas.

CAPÍTULO IX
Do Julgamento
Negociação da proposta
Art. 36 - Após o encerramento da etapa de lances da

sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo siste-
ma eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apre-
sentado o melhor preço, para que seja obtida melhor pro-
posta, não se admitindo negociar condições diferentes
daquelas previstas no edital.

§ 1º. - A negociação será realizada por meio do siste-
ma, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

§ 2º. - O instrumento convocatório deverá estabelecer
o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da soli-
citação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta
adequada ao último lance ofertado após a negociação de
que trata o caput.

Julgamento da proposta
Art. 37 - Encerrada a etapa de negociação de que trata

o art. 37, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação
ao máximo estipulado para contratação, observado o dis-
posto no parágrafo único do art. 7º., o § 8º. do art. 27 e veri-
ficará a habilitação do licitante conforme disposições do edi-
tal, observado o Capítulo X.

CAPÍTULO X
Da Habilitação
Documentação obrigatória
Art. 38 - Para habilitação dos licitantes, será exigida,

exclusivamente, a documentação relativa:
I - à habilitação jurídica; 
II - à qualificação técnica;
III - à qualificação econômico-financeira; 
IV - à regularidade fiscal e trabalhista;
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual

e Municipal, quando for o caso; e
VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do

caput do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do caput do
art. 78 da Lei nº. 8.666, de 1993.

Art. 39 - Quando permitida a participação de empresas
estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão
atendidas mediante documentos equivalentes, incialmente
apresentados com tradução livre.

Parágrafo único - Na hipótese de o licitante vencedor
ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata
de registro de preços, os documentos de que trata o caput
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e aposti-
lados nos termos do dispostos no Decreto Federal nº. 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substi-
tuí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

Art. 40 - Quando permitida a participação de consórcio
de empresas, serão exigidos:

I - comprovação da existência de compromisso públi-
co ou particular de constituição de consórcio, com indicação
da empresa-líder, que deverá atender às condições de lide-
rança estipuladas no edital e será a representante das con-
sorciadas perante o Município de Rio Grande da Serra;

II - apresentação da documentação de habilitação
especificada no edital por empresa consorciada;

III - comprovação da capacidade técnica do consórcio
pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado, na
forma estabelecida no edital;

IV - demonstração, por empresa consorciada, do aten-
dimento aos índices contábeis definidos no edital, para fins
de qualificação econômico-financeira;

V - responsabilidade solidária das empresas consor-
ciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de licitação
e durante a vigência do contrato;

VI - obrigatoriedade de liderança por empresa brasilei-
ra no consórcio formado por empresas brasileiras e estran-
geiras, observado o disposto no inciso I; e

VII - constituição e registro do consórcio antes da cele-
bração do contrato.

Parágrafo único - Fica impedida a participação de
empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio
de mais de um consórcio ou isoladamente.

Procedimentos de verificação
Art. 41 - A habilitação dos licitantes será verificada por

meio do sistema Licitações-e do Banco do Brasil, quando
dos procedimentos licitatórios realizados pelo Município de
Rio Grande da Serra.

§ 1º. - Os documentos exigidos para habilitação serão
enviados conforme disposto no art. 26.
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§ 2º. - Após o julgamento da proposta, caso haja a

necessidade de envio de anexos, estes deverão ser apre-
sentados de forma digital, via sistema, no prazo definido no
edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

§ 3º. - Para fins de habilitação, a verificação pelo
Município de Rio Grande da Serra nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio
legal de prova.

§ 4º. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante
não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro exami-
nará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao edital.

§ 5º. - No caso de contratação de serviços comuns em
que a legislação ou o edital exija apresentação de planilha
de composição de preços, esta deverá ser encaminhada
por meio eletrônico, no prazo fixado no edital, com os res-
pectivos valores readequados ao lance vencedor.

§ 6º. - No pregão, na forma eletrônica, realizado para o
sistema de registro de preços, quando a proposta do licitan-
te vencedor não atender ao quantitativo total estimado para
a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão
ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários
para alcançar o total estimado, observado o preço da pro-
posta vencedora, precedida de posterior habilitação, con-
soante Capítulo X.

§ 7º. - A comprovação de regularidade fiscal e traba-
lhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte será exigida nos termos do disposto no art. 4º do
Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015.

§ 8º. - Constatado o atendimento às exigências esta-
belecidas no edital, o licitante será declarado vencedor. 

CAPÍTULO XI
Do Recurso
Intenção de recorrer e prazo para recurso
Art. 42 - Declarado o vencedor, qualquer licitante pode-

rá, durante prazo concedido em sessão pública, de forma
imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de
três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.

§ 1º. - A falta de manifestação imediata e motivada do
licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do caput,
importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vence-
dor.

§ 2º. - O acolhimento de recurso importará na invalida-
ção apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

CAPÍTULO XII
Da Adjudicação e Homologação
Autoridade competente
Art. 43 - Decididos os recursos e constatada a regula-

ridade dos atos praticados, a autoridade competente adjudi-
cará o objeto e homologará o procedimento licitatório, con-
soante inciso VI do art. 14.

Pregoeiro
Art. 44 - Não havendo recurso, caberá ao pregoeiro

adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente
instruído à autoridade superior e propor a homologação,
conforme inciso XI do art. 17.

CAPÍTULO XIII
Do Saneamento da Proposta e da Habilitação
Erros ou falhas
Art. 45 - No julgamento da habilitação e das propostas,

o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação, observado o dispos-
to na Lei Municipal, que regula o processo administrativo no
âmbito do Município de Rio Grande da Serra.

CAPÍTULO XIV
Da Contratação
Art. 46 - Após a homologação, o adjudicatário será con-

vocado para assinar o contrato ou a ata de registro de pre-
ços no prazo definido no edital.

§ 1º. - Na assinatura do contrato ou da ata de registro
de preços, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da
ata de registro de preços.

§ 2º. - Quando o vencedor da licitação não fizer a com-
provação referida no § 1º ou quando se recusar a assinar o
contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser convo-
cado outro licitante, desde que respeitada a ordem de clas-
sificação, para, após comprovados os requisitos habilitató-
rios, analisados os eventuais anexos da proposta e feita a
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de pre-
ços, sem prejuízo das sanções previstas em edital e no con-
trato e das demais cominações legais.

§ 3º. - O prazo de validade das propostas será de ses-
senta dias, podendo-se estabelecer outro prazo, desde que
fixado em edital.

CAPÍTULO XV
Da Sanção
Impedimento de licitar e contratar
Art. 47 - Ficará impedido de licitar e de contratar com o

Município de Rio Grande da Serra, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no con-
trato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta:

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
Parágrafo Único - As sanções descritas no caput deste

artigo também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convoca-
dos, não honrarem o compromisso assumido sem justifica-
tiva ou com justificativa recusada pela administração públi-
ca.

CAPÍTULO XVI
Da Revogação e Anulação
Revogação e Anulação
Art. 48 - A autoridade competente para aprovação do

procedimento licitatório de que trata este Decreto somente
poderá revogá-lo em face de razões de interesse público,
por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qual-
quer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

§ 1º. - A anulação do procedimento licitatório induz à do
contrato ou da ata de registro de preços.

§ 2º. - Os licitantes não terão direito à indenização em
decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressal-
vado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do con-
trato.

CAPÍTULO XVII
Do Sistema de Dispensa Eletrônica
Aplicação
Art. 49 - As unidades gestoras adotarão o sistema de

dispensa eletrônica, para aquisição de bens e contratação
de serviços comuns realizadas pelo Município com a utiliza-
ção de recursos da União oriundos de convênios, contratos
de repasse ou de transferências fundo a fundo, exceto nos
casos em que a Lei ou regulamentação específica que trata
da modalidade de transferência discipline forma diversa
para a realização das contratações com os recursos do
repasse, nas seguintes hipóteses:

I - contratação de serviços comuns de engenharia, nos
termos do disposto no inciso I do caput do art. 24 da Lei nº.
8.666, de 1993;

II - aquisição de bens e contratação de serviços
comuns, nos termos do disposto no inciso II do caput do art.
24 da Lei nº 8.666, de 1993; e

III - aquisição de bens e contratação de serviços
comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, nos
termos do disposto no inciso III e seguintes do caput do art.
24 da Lei nº. 8.666, de 1993, quando cabível.

CAPÍTULO XVIII
Das Disposições Finais
Orientações gerais
Art. 50 - Todos os horários estabelecidos no edital, no

aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os
efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.

Art. 51 - Os participantes de licitação na modalidade de
pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à
fiel observância do procedimento estabelecido neste
Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu
desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.

Art. 52 - Os arquivos e registros digitais, relativos ao pro-
cesso licitatório, deverão permanecer à disposição dos
órgãos de controle interno e externo.

Art. 53 - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 26 de
outubro de 2.020 – 56º. Ano de Emancipação politico-
Administrativa do município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL Nº. 2.383, DE 26 DE OUTUBRO DE

2.020
“Estabelece diretrizes para instituição do Programa de

Atendimento e Apoio à Entidades Privadas com fins não
econômicos no Município denominado PRÓ-ONG”.

Autoria: Vereador Maciel Manoel de Oliveira e da
Presidência da Câmara Municipal

Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do
Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI
Art. 1º. - O Programa de Atendimento e Apoio à

Entidades Privadas com fins não econômicos - PRÓ-ONG
é um serviço de orientação e informação aos cidadãos inte-
ressados em constituir entidades do Terceiro Setor e será
norteado pelos seguintes princípios e diretrizes:

I - importância das entidades do terceiro setor na cons-
trução de uma sociedade mais justa e fraterna;

II - práticas de condutas em prol do desenvolvimento
sustentável e com fundamento na responsabilidade
socioambiental;

III - promoção de aproximação, articulação e o diálogo
entre entidades do Terceiro Setor, empresas e o governo
municipal e a sociedade;

IV - manutenção de uma rede social de informações e
orientações voltadas ao Terceiro Setor;

V - promoção de atendimento de alto padrão com qua-
lidade e eficiência.

Art. 2º. - Sem prejuízo de outros serviços, o PRÓ-ONG
deverá oferecer:

I - orientação jurídica a respeito da constituição das pes-
soas jurídicas de direito privado, associações e fundações,
com fins não econômicos;

II - orientação sobre os produtos, serviços e demais ins-
trumentos que norteiam as atividades e o mercado do
Terceiro Setor;

III - informações de editais para prestação dos serviços
de assistência social, meio ambiente, cultura, esporte e edu-
cação publicados pelo Poder Executivo Municipal;

IV - acesso, apoio e orientação na obtenção de certifi-
cados de capacidade técnica e de estrutura física, necessá-
rios para a celebração de convênios e parcerias;

Art. 3º. - As unidades de atendimento do PRÓ-ONG
serão implantadas com objetivo de concentrar em um único
espaço físico, a prestação de serviços de orientação:

I - jurídica para constituição e manutenção das pessoas
jurídicas de direito privado com fins não econômicos;

II - contábil para prestação de contas das entidades
que mantenham convênios e para a confecção do balanço
anual;

III - administrativa. 
Art. 4º. - Esta Lei deverá ser regulamentada no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da sua publicação. 
Art. 5º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 26 de

outubro de 2.020 - 56º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL Nº. 2.384, DE 26 DE OUTUBRO DE

2.020
"Dispõe sobre o Programa de Fomento ao

Desenvolvimento de Atividade Econômica em Bens
Tombados e dá outras providências".

Autoria: Vereador Maciel Manoel de Oliveira e da
Presidência da Câmara Municipal

Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do
Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI
Art. 1º. - Fica instituído, no âmbito Municipal, o

Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico em
Bens Tombados, denominado Memória Ativa, com o obje-
tivo de apoiar a realização de atividade econômica em bens
municipais tombados por seu valor cultural.

Parágrafo único - O termo tombamento significa um
conjunto de ações técnicas, administrativas e jurídicas reali-

zadas pelo poder público com o objetivo de preservar, atra-
vés da aplicação de legislação específica, bens materiais e
imateriais de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental
e também de valor afetivo para a população, impedindo que
venham a ser demolidos, destruídos ou descaracterizados.

Art. 2º. - Constituem objetivos fundamentais a serem
alcançados com a implementação do programa Memória
Ativa, dentre outros:

I - incentivar o uso produtivo de espaços tombados,
ocupando-os e integrando-os à atividade econômica da
cidade;

II - propiciar a realização de ações articuladas para
melhoria de infraestrutura, turismo, da economia criativa e
de desenvolvimento sustentável;

III - fomentar o uso e acesso públicos ao patrimônio cul-
tural;

IV - resguardar a identidade dos bairros e áreas de inte-
resse histórico, paisagístico e cultural, valorizando as carac-
terísticas históricas, sociais e culturais;

V - dar celeridade aos processos relativos à interven-
ções em bens tombados;

VI - apoiar empreendedores no desenvolvimento e
crescimento de seus negócios;

VII - promover e incentivar a preservação, conserva-
ção, restauro, manutenção e valorização do patrimônio cul-
tural no âmbito do Município;

VIII - incentivar o desenvolvimento urbano planejado da
Cidade.

Art. 3º. - O Programa Memória Ativa tem como esco-
po instituir incentivos e instrumentos adequados à consecu-
ção de seu objetivo, qual seja, fomentar a atividade econô-
mica em bens municipais tombados por seu valor cultural.

Art. 4º. - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
isenção fiscal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSQN e/ou Imposto Predial e Territorial Urbano
- IPTU, aos proprietários, pessoas físicas ou jurídicas, de
bens tombados pela Administração Pública Municipal.

I - será respeitando o limite de 80% (oitenta por cento)
da arrecadação potencial anual do IPTU e/ou ISSQN;

II - a isenção terá validade de 5 anos a partir da data da
aprovação do projeto, podendo ser renovada após este
período;

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica
a contribuinte que não esteja em situação regular perante o
Fisco, no que se refere ao cumprimento das obrigações
principal e acessórias, e não satisfaça os requisitos estabe-
lecidos pelo Poder Executivo.

Art. 5º. - A Secretaria Municipal de Cultura e a
Secretaria Municipal da Fazenda, em conjunto e anual-
mente, publicarão editais de chamamento público para a
apresentação de projetos que visem a preservação, con-
servação, restauro, manutenção ou valorização do bem
tombado a serem contemplados com a isenção fiscal.

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Cultura e a
Secretaria Municipal da Fazenda poderão delegar as fun-
ções de elaboração de edital através de ato administrativo
próprio.

Art. 6º. - O enquadramento no Programa Memória
Ativa se dará em três etapas:

I - aprovação de projeto arquitetônico pelo Conselho
Municipal do Patrimônio Histórico;

II - admissibilidade de proposta de ocupação econômi-
ca do bem tombado pelo Conselho Municipal do Patrimônio
Histórico; 

III - aprovação de concessão de incentivos fiscais pela

Secretaria Municipal da Fazenda. 
§ 1º. - A não aprovação do projeto arquitetônico pelo

Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, inviabiliza por
completo a análise da concessão de isenção fiscal pela
Secretaria Municipal da Fazenda.

§ 2º. - É facultada a apresentação de projeto arquitetô-
nico sem solicitação de concessão de incentivos fiscais. 

Art. 7º. - O edital considerará, cumulativamente ou não,
as categorias abaixo para seleção e habilitação de bens
tombados que serão contemplados com os benefícios:

I - região geográfica;
II - categoria de uso do bem;
III -tipologia do bem tombado.
Art. 8º. - A resposta dos editais de chamamento púbi-

co deverá, minimamente, considerar:
I - Projeto arquitetônico:
a - projeto arquitetônico de restauração, recuperação e

conservação do bem tombado assinado por responsável
técnico;

b - lista de intervenções planejadas para a execução da
atividade econômica no patrimônio;

c - recursos orçamentários necessários para a execu-
ção da obra;

d - situação atual de ocupação e estado de conserva-
ção do imóvel.

II - Projeto de ocupação econômica;
a) descrição da atividade econômica a ser desenvolvi-

da no bem tombado;
b) potencial de atração de público;
c) capacidade de geração de emprego e renda;
d) previsão de faturamento e arrecadação tributária. 
Art. 9º. - Os projetos inscritos no edital do Programa

Memória Ativa serão avaliados pelo Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico de acordo com os objetivos descritos
nesta Lei, mas também com outros critérios a serem defini-

dos no edital. 
§ 1º. - O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico

avaliará os projetos em reunião extraordinária específica,
com poder de deliberação; 

§ 2º. - O prazo máximo para análise e seleção das pro-
postas é de 60 (sessenta) dias. 

Art. 10 - Após aprovação pelo Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico, os projetos selecionados serão enca-
minhados para a Secretaria Municipal da Fazenda que ana-
lisará o percentual de isenção fiscal a ser concedido. 

Parágrafo único - O prazo máximo para aprovação de
concessão de incentivos fiscais pela Secretaria Municipal da
Fazenda é de 30 (trinta) dias. 

Art. 11 - O beneficiário da isenção fiscal que não pres-
tar contas, tiver suas contas rejeitadas ou for declarado ina-
dimplente, ficará sujeito aos seguintes procedimentos e san-
ções, aplicadas, isolada ou cumulativamente;

I - suspensão da análise e arquivamento de outros pro-
jetos que estejam em tramitação junto ao Conselho
Municipal do Patrimônio Histórico;

II - inscrição no Cadastro Informativo Municipal -
CADIN Municipal;

III - impedimento de apresentar novo projeto por um
período de 5 (cinco) anos, sem prejuízo das sanções crimi-
nais e civis cabíveis.

Art. 12 - O Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua publi-
cação. 

Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 26 de
outubro de 2.020 - 56º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.

Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
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Muita gente já ouviu falar da
Ozonioterapia, uma das terapias
alternativas aplicadas e estudadas
há mais de 150 anos. Ela é enqua-
drada nas PICs - Práticas
Integrativas Complementares, em
conjunto com outras técnicas
terapêuticas, como acunpuntura,

reiki e aromaterapia. 
Segundo o Ministério da

Saúde, a Ozonioterapia é uma
prática comprovada e reconheci-
da, que utiliza a aplicação de uma
mistura dos gases oxigênio e ozô-
nio, por diversas vias de adminis-
tração, com finalidade terapêuti-
ca, e promove melhorias de várias
doenças.  

“A Ozonioterapia consiste em
oxigênio (O2) em potência.
Utiliza-se o oxigênio medicinal em
um gerador com descarga elétri-
ca, onde este irá se transformar
em O3 ao receber uma nova
molécula”, explica a fisioterapeu-
ta e ozonoterapeuta, Dra. Melissa
Castelani, proprietária do Espaço
O3 Vida. 

Ozonioterapia pode ser aplica-
da de modo isolado e comple-
mentar. Segundo a especialista,
cada quantidade definirá o tipo de
efeito biológico e irá variar de
acordo com a patologia. Podem

ser tratadas doenças inflamató-
rias, infecciosas e, também, de
caráter sanguíneo. Pode também
ser utilizado no tratamento de
doenças circulatórias, devido ao
estímulo de circulação sanguínea
possibilitado pelo ozônio.  

A terapia também é usada para
desinfetar e tratar as feridas, lim-
pando a área ao redor delas,
melhorando a ingestão e o uso de
oxigênio pelo corpo e ativando o
sistema imunológico.  

Alguns setores de saúde ado-
tam regularmente esta prática em
seus protocolos de atendimento,
como a estética, que utiliza a tera-
pia para retardar o envelhecimen-
to da pele. 

Para saber mais, basta agendar
uma consulta com a Dra. Melissa
Castelani pelo telefone (11)
99890-8066. 

O Espaço O3 Vida está localiza-
do na rua Renato Andreoli, 180,
Centro de Ribeirão Pires.

Ozonioterapia: suas 
propriedades e aplicações

A mistura gasosa é produzida 
pelo gerador de ozônio
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