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Ribeirão Preto, 19 de Outubro de 2021.

Camara Municipat de Ribeirao Protote miProtocolo Geral nº

Senhor Presidente Data: 2611012021+Horário: 09:07

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) DUDA HIDALGO cumprimos o dever de encaminhar a Vossa
Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es)
competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a

Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemos-nos.

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 6922, 6924, 6947 a 6949/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP
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Trânsito

TRA RP
Transporte

Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A

Processo PMRP 2021/137272 - Requerimento 6922/2021

À ASTEL,

Informamos que o uso de ondulações transversais às vias públicas como dispositivos redutores de
velocidade só deve ser adotado quando esgotadas todas as outras medidas de engenharia de tráfego
associadas às de fiscalização e, desde que obedecidas as disposições contidas na Resolução nº
600/2016 do Conselho Nacional de Trânsito. Esclarecemos ainda que, nos locais que apresentam
condições muito peculiares no âmbito do sistema viário, ensejando efetivamente situações de risco,
tem-se aplicado sinalização de advertência e regulamentação visando conscientizar e alertar os
motoristas para a existência detais condições.
Assim, proceder-se-á a devida análise da potencialidade de acidentes ao longo da via objeto do
presente requerimento, para a obtenção de subsídios que indiquem a efetiva necessidade e
viabilidade da implantação de dispositivo redutor de velocidade, conforme requer.

Ribeirão Preto, 14 de Outubro 2021.

Eng Milt
Gerente de Plandfamento e Pretos

TRANSERP S/A

Rua General Câmara, 2910 - Jardim Presidente Dutra - PABX (16) 3934-9500
14060-570 - Ribeirão Preto/SP - www.ribeiraopreto.sp.gov.br/transerp
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Processo: PMRP 2021/137273

Ao Infra 30.

Temosa informar que a referida praça foi alvo de
furto de fios e cabos de energia elétrica, com
registro de ocorrência lavrado em plantão policial.

Sua regularização encontra-se em nossa
programação para o serviço de reposição de cabos
e reparos nas instalações.
Att,

Fernando de Almeida
Seção de Manut. de Próprios Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura
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Secretaria de Esportes

Sobre a área em questão, informo: Se trata de sistema de lazer, sob
titularidade da prefeitura e cadastro nº 502. 368.Não existe previsão de
dotação orçamentária para investimento de melhorias naquele local. Por
fim, é mister destacar que as áreas dos cadastros 502368, 502357 e
502694são áreas fruto de invasão.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Sistema de Gestão de Processos Digitais

Origem

Órgão:
Unidade:

Responsável:
Data encam.:

Destino

Órgão:
Unidade:

Encaminhamento

Encaminhamento:

Processo PMRP 2021/137311 Vol.: 1

PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
PDU-S1 - SECRETARIO ADJUNTO
Laurindo Antonio Da Silva
15/10/2021 às 17:56

PMRP- Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
GP-4 ASTEL1 - DIVISAO DE ELABORACAO LEGISLATIVA

Com relação aos questionamentos da nobre Vereadora, passamosa informar:
1. O imóvel onde funciona a rodoviária pertence a SOCICAM.
2. Existe a concessão da exploração dos serviços do terminal para a empresa
SOCICAM.
3. Com relação às pessoas em situação de rua e rondas pelo locai sugerimos
ao sejam consultados a Secretaria Municipal de Assistência Social e Guarda

ivil Metropolitana.
Obs: Segue no anexo cópia dos extratos de concessão e seus aditamentos,
esclarecendo que segundoo último aditamento o contrato de concessão se
encerra em novembro de 2036.
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Estado de São Paulo

INSTRUMENTO DE ADITAMENTO DE CONTRATODE
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO TERMINAL

RODOVIÁRIO DE RIBEIRÃO PRETO

Instrumento Particular de Aditamento de Contrato de Concessão de
Exploração Comercial do Lerminal Rodoviário de Ribeirão Preto quefazem:

De um lado,

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, Estado de São
Paulo, com sede na Praça Rio Branco s/n, neste ato representada pelo
Pretfeno Mumeipal Gilberto Sidnei Maggrom, brasileiro, casado, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.622.371-2 SSP/SP e do CIC nº
27.873,328-87,

E, de outro lado,

SOCICAM TERMINAIS RODOVIÁRIOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA.. estabelecida à Rua Dr. Alberto de Cerqueira Lima, nº 657, sala À,
Cidade de Camprmas, Estado de São Paulo, com seus atos constitutivos
egastrados na Junta Comercial do Fstado de São Paulo sob o n
35.209.114.346, em sessão de 12/02/90, e última alteração registrada sob o nº
176ITWOS 6, em sessão de 27/08/03, insenta no CNP ME sob o nº

62596. 296/00] 69, neste ato representada por seu procurador Altar Moreira
de Souza tilho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Ceduly de Identidade RG nº 5.173.477 SSP/SP e do CIC nº 429,933.708-12,
tsessdente « domicihado na Capital do Lstado de são Paulo, onde tem
escrtóorio à Rua Bela Cintra, nº 1.149 8º andar

y + PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO firmou
com a FEPASA — FERROVIA PAULISTA S/A, no ano de 1976. Contrato
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de Concessão de Lixploração Comercial do Terminal Rodoviário de Ribeirão
Prero;

:

“
By O Contrato de Concessão em tela, por força da Lei Municipal nº” 8.890,
de 3 de agosto de 2000, for transfendo, por Termo de Transferência de
Contrato, à—SOCICAM TERMINAIS RODOVIÁRIOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA,, de ora em cante simplesmente SOCICAM,
que adquimu, por meio de heitação pública, o imovel do centro histórico, onde
se encontra instalado o Terminal Rodovtário de Ribeirão Preto, junto à Rede
Herroviania Federal S.A — REFSA, empresa adquirente da FEPASA;

E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, após
aprofundados estudos, pretendendo revitalizar o centro hustónico, de formaatorná-lo vocacionado ao comércio, à prestação de serviços, à arte e à cultura
entendeu ser necessária a transferência do Terminal Rodoviário de sua
localização atual, no centro histórico, para outra localização, o que demanda a
construção de um novo Terminal Rodoviário,

1D)j Após elaborados os estudos para indicação do local mais adequado paraconstrução do novo Terminal Rodoviário, verificou-se que a melhor
localização, compatível com o Plano Diretor instituído pela Le
Complementar nº 501/95, de 31 de outubro de 1995, é à área discriminada
no Anexo | do presente instrumento, de propriedade da [Fundação
Educandário “Cel Quito Junqueira”, que sera doada ao Muniepão de
Ribeirão Preto aofinal do prazo estabelecido neste instrumento:

1) A SOCICAM obriga-se à construir, no imóvel em questão, às suas
próprias custas, o novo Terminal Rodoviário, bem como arcar com a quanta
de RS 400 000,08 Cquatrocentos mil reais) como parte dos custos necessanos à
ideeuação do sistema viário;

t €)s investimentos para a construção do novo Uermmnal Radovtário,
conforme Anexo LH do presente instrumento, bem como a participação nos
custos para adequação do sistema viano, não estavam muctalmente previstos
no Contraro de Concessão firmado. « para que seja mantido o equilibrio
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econômico e financeiro do referido Contrato é necessário adirá lo conformesegue
o

“

4 Partes têm entresi justos e contratados os seguintes termos:
l Às Partes aditam o Contraio de Concessão de Exploração Comercialdo “Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto Para constar a prorrogação doprazo do mesma por mais Hi (tnnta) anos, contados q partir da data devencimento do contrato original, ou seja, a parar do dia 30 de novembro de2(N16, nas ec indições previstas no presente Instrumento.

>
2 A prorrogação Prevista no item supra está condicionada à construção emudança do atual Lermnal Rodoviário de Ribeirão Preto para o imóvelIncalizado na área deserta no Anexo 1, no prazo de 12 (doze) meses a contarda aprovação do Projeto do Novo Terminal pela Prefeitura, Prazo este quepodera ser prorrogado Por motivo justificado pela SOCICAM, desde que aConstrução seja concluída até 41 de maio de 2006.

3 A SOCICAM, com exclusividade « Por motivos operacionaisjustificáveis, poderá estabelecer pontos de embarque, de sembarque e venda depassagens fora do Terminal Rodox tario, em locais convementes para atender ademanda do servico & mcedido, a serem autorizados previamente pelaPrefeirura

! 4 fim de restabelecer equilibrio econômico e financeiro original do( entralo, uma vez «ue  mivestimentos necessanos para a construção doNovo Perminal Rodo tino, em área diversa daquela do atual terminalRodoviário, c a par Paco +» nã cc msequente adequação do sestema vino, mãoestavam previstos no contrato original, c considerando eventual múcessidadede a SOCIC AM firmar és mto de locação do imóvel desento no Anexo| maqualidade de lócarária, a Pa fertura Municipal tomará as medidas necessárias àpessibibtar a isenção d imposto Predial Territorial Urbano é taxas cobradasvelativas ao imóvel, durante o prazo da concess:;

41 Às Partes estabelecem. tinda, que, em caso de alteração de aliquotas ouincidência de novos tributos sobre as atividades desenvol das pela
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SOCICAM, será necessário renegociar se o presente CONTRATO paratestabelecer à equilibrio econômico e financeiro do mesmo:

= As Partes, tendo em vista à mudança Futura do terminal rodovia de
Ribeirão Preto, estabelecem que caberá à Prefeitura Muntcipal, com a
participação da SOCICAM. nós termos da alínea “PP, aresponsalihdade pela
adequação viária, a delinicão é à regularização dos itinerários de acesso dos
ómbus todoviános e urbanos, assegurando-se que os embarques e
desembarques dos ônibus rodoviários ocorram no novo terminal rodo tário

6. As Partes ratificam expressamente todas as demais cláusulas do
Contrato de Concessão não expressamente alteradas por este aditivo

E, assim, por estarem justos é contratados, assinam o presente aditivo em3(três) vias de igual teor c forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo
identificadas

Ribeirão Preto, 21 de novembro de 2003,

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Socicam Terminais Rodoviários € Representações | tda

Vestemunhas:
nai

dicSi cs opa ERA indicarnome: nome:
RG nº RG nº
CPE na CrrAo 2



4091360

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da “dministração

INSTRUMENTO PÚBLICO DE ADITAMENTO DE
CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO
COMERCIAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE
RIBEIRÃO PRETO.

Instrumento Público de Aditamento de Contrato
de Concessão de Exploração Comercial do Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto que
fazem:

De um lado,

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Estado
de São Paulo, com sede na Praça Rio Branco sínº, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal Dr. Welson Gasparini, advogado, casado, residente e domiciliado à
Rua Redenção, 189 Jardim Mosteiro — Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, portador
do RG nº 1.914.477-5 SSP/SP ce CPF nº 074.342.198-15

E, de outro lado,

SOCICAM Terminais Rodoviários e
Representações Ltda., estabelecida à Rua Dr. Alberto de Cerqueira Lima, nº 657, sala
A, Cidade de Campinas. Estado de São Paulo, com seus atos constitutivos registrados
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35.209.114.346, em sessão de
12/02/90 e última alteração registrada sob nº 270.537/07-7, em sessão de 01/08/07,
inserita no CNPJ sob nº 62.396.296/0001-69, neste ato representada por seu procurador
Altair Moreira de Souza Filho. brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG nº 5.173.477 - SSP/SP e do CPF nº 029.933,708-
12, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, onde tem escritório à
Rua Bela Cintra nº 1.149, 8º andar.

Considerando que:
a) À Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto firmou com a FEPASA — Ferrovia Paulista
S/A, no ano de 1976, Contrato de Concessão de Exploração Comercial do Terminal
Rodoviário de Ribeirão Preto;

bj O Contrato de Concessão em tela, por força da Lei Municipal nº 8.890, de 30 de
agosto de 2.000, foi transferida por Termode Transferência de Contrato, a SOCICAM
terminais Rodoviários c Representações Ltda. ora em diante simplesmente
SOCICAM. que adquinu por meo de licitação pública, o imóvel do centro histórico.
onde se encontra instalado o Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto, junto à Rede
Ferroviária Federal S.A

—
RFFSA, empresa adquirente da FEPASA:

/

n nie nene casca mofo AL Sa

Departamento de Administração Geral tt
Viu São Bento sen” Jardim Mosteiro Fome: (164 3977-4833 Po Rfimal fixa 1
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauto

Secretaria du Administração

e) A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, após aprofundados estudos do Conselho
Municipal de Urbanismo COMUR, concluiu que a atual localização do Terminal
Rodoviário de Ribeirão Preto é adequada e de prelerência dos usuários, na região
central, devendo entretanto o prédio onde o mesmo está localizado ser remodelado para
atender a contento aos usuários:

d) Após elaborados os estudos e anteprojetos de remodelação do Terminal Rodoviario
de Ribeirão Preto c sua consegiiente aprovação pelas Secretarias Municipais
responsáveis por todos os aspectos técnicos envolvidos, conforme Processo
Administrativo nº 02.2.003.041472-1. o valor do investimento da Concessionária foi
orçado em R$ 9.0000.0000,00 (nove milhões de reais);

e) a SOCICAM obriga-se a realizar este investimento e executar as obras de
modernização e remodelação completa, de acordo com o anteprojeto apresentado.
constante do Anexo | deste Instrumento, às suas próprias custas. no prazo de 12 (doze)
meses:

f) Os investimentos mencionados para modernização e remodelação completa do
lerminal Rodoviário não estavam inicialmente previstos no Contrato de Concessão
firmado e que para que scja mantido o equilíbrio econômicoe financeiro do referido
Contrato é necessário aditá-lo com o intuito de restabelecer o equilíbrio econômico e
financeiro;

g) a SOCICAM apresentou estudos elaborados pela Fundação Getúlio Vargas. fixando
o prazo necessário de prorrogação do contrato para restabelecer o equilibrio econômico
e financeiro da Concessão;

h) A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto por sua vez contratou a Fundação para
Pesquisa e Desenvolvimento da Administração Contábil c Economia — FUNDACI
para verificar o estudo de avaliação financeira do projeto de reforma da Rodoviária de
Ribeirão Preto, com o objetivo de analisar os dados levantados no estudo executado
pela Fundação Getúlio Vargas:

Aspartes têm entre si justos e contratados o que segue:

À. As Partes aditam o Contrato de Concessão de Exploração Comercial do Terminal
Rodoviário de Ribeirão Preto pura constar a prorrogação do prazo do mesmo por mais
30 (trinta) anos. contados a partir da data do vencimento da contrato original, ou
seja, a partir do dia 30 de novembro de 2.006, nas condições previstas neste

1.1. Ao final do prazo em questão. a SOCICAM obriga-se a entregar ar Pretenura
Municipal de Ribeirão Preto o imóvel de sua propricdade onde se encontra instalado o
Ferminal Rodoviário de Ribeirão Preto, transferindo ao Poder Público Municipal a

Departamento de Administração €

ViuSão Bent s/n? sardiso Mosteiro Pome (16) 3977-8833 Faso Rammul 8841
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

propriedade e benfeitorias todas que o imóvel contiver, obrigando-se a entregá-lo em
prefeitas condições de uso

2. A prorrogação prevista na item |. estará condicionada à realização das reformas e
adaptações no [erminal Rodoviário de Ribeirão Preto conforme anteprojeto constante
no Anexo 1, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da aprovação formal pelos órgãos
técnicos responsáveis da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, do projeto definitivo
do Terminal, prazo este que poderá ser prorrogado por motivo justificado pela
SOCICAM e aceito pela Prefeitura Municipal.

24. O prazo de prorrogação da concessão estará condicionado à comprovação dos
investimentos previstos. podendo ser reduzido na hipótese dos investimentos serem
inferiores aos valores ora orçados.

2.1.1, A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto auditará os investimentos realizados.
por meio de engenheiro fiscal nomeado pela Secretaria de Obras Públicas e
Particulares, juntamente com um fiscal fazendário nomeado pela Secretaria da Fazenda
e. na hipótese destes serem inferiores ao valor orçado a redução do prazo da concessão
será proporcional ao valor não investido. de acordo com as planilhas c os
levantamentos já efetuados pela FUNDACE, mencionados no considerando (FI) deste
Instrumento e constantes no Processo Administrativo da Prefeitura Municipal já citado
neste Instrumento.

3. A SOCICAM poderá. por motivos operacionais justificados. estabelecer pontos de
embarque. desembarque e venda de passagens fora do Terminal Rodoviário. em locais
convencionais aos usuários aprovados pela Prefeitura Municipal, para atender ao
incremento da demanda do serviço concedido ao longo do prazo ora estabelecido para a
concessão.

4. A fim de restabelecer o equilíbrio econômicoe financeiro original do Contrato, uma
vez que a entrega do imóvel de propriedade da SOCICAM,ao final do Contrato, e os
investimentos necessários para a realização das obras de modernização e remodelação
completa do Terminal Rodoviário não estavam previstos no contrato original. a
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. implantará a cobrança de tarifa de acostamento
para ônibus suburbanos que utilizem o Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto. para o
embarque ou desembarque de passageiros, conforme previsto no anteprojeto de
remodelação do Terminal. cujo valor total deverá ser de R$ 7,00 (sete reais) por veículo
estacionado. devendo tal tarifa ser repassada à SOCICAM para ressarcimento de seus
investimentos ao longo do tempo. conforme demonstrado pelas planilhas apresentadas
pela FUNDACH

4.1. Para que a implantação desta tarifa de acostamento possa a ser feita de maneira
ordenada e gradual, nos primeiros 12 (doze) meses será concedido um desconto de R$

Departamento de Administração €

Via São Bento sm - Hardim Mosteiro Vote (6) 497783

—
Fax Ramal 8E41
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Púulo

Secretaria da Administração

5.00 (cinco reais). entre o décimo terceiro mêse ofinal do segundoano será concedido
um desconto de R$ 3.00(três reais) e a tarifa integral será cobrada a partir do início do
terceiro ano, contado do final das obras de remodelação do Terminal

4.2. No Anexo Il estão estipuladas as Tarifas de Utilização (TU T) em vigor na data de
assinatura deste instrumento, aprovada pela Prefeitura Municipal de RibeirãoPreto,

4.2.1. Anualmente. as TUT's serão corrigidas monetariamente de acordo com a

variação do IGP-M. ou na sua falta, por outro índice oficial que apure a variação do
custo de vida para os consumidores ou a inflação doperiodo.

4.2.2, Na hipótese de ocorrer variação dos custos de prestação dos serviços concedidos
em descompasso com a variação dos indices previstos no item 4.2.1. supra, a
SOCICAM poderá apresentar à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. proposta
justificada de reajuste de tal tarifa, ficando sua implantação, no entanto. condicionada «

aprovação expressa da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. nos termos dalegislação
reguladora do regime de concessão de serviços públicos. em vigor.

43. A SOCICAM. no prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura deste
Instrumento, deverá apresentar à Secretaria de Planejamento c Gestão Ambiental o
plano de operação dos ônibus suburbanos que utilizarão o Terminal Rodoviário.

5. As Partes, tendo em vista as obras de modernização e remodelação completa do
Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto. acordam em instituir um Grupo de Trabalho, a

ser coordenado por representantes desta Secretaria, TRANSERP e da SOCICAM com
intuito de, em até 90 (noventa) dias, contados da assinatura deste Instrumento. definir
os itinerários a serem utilizados dentro do Município de Ribeirão Preto, pelos ônibus de
transporte rodoviário de passageiros, que chegam e partem do Municipio.

5.1. Os referidos itincrários deverão ser sancionados por Decreto Municipal no prazo
de 30 (trinta) dias após a sua apresentação pelo Grupo de Trabalho.

6. O Contrato de concessão não poderá ser cedido ou de qualquer forma transferido «
terceiros sem a expressa anuência da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, exceto no
caso de transferência para empresa do mesmo grupo econômico em decorrência de
sucessão societária. Nesta hipótese a concessionária deverá apresentar ao Poder
Concedente a documentação comprobatória desta sucessão societária

7. A Secretaria Municipal de Planejamento c Gestão Ambiental é expressamente
nomeada comocoordenadora desta Concessão. devendo todos os documentos, ofícios «

correspondências oriundos do Contrato de Concessão c deste Adnamento serema cla
encaminhados.

Departamento de Administração Geral
Viu São Bento su" = Sasdim Musteiro

—
Fone: (Los MITTRKES Fox Ramal S$41
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8. As Panes ratificam expressamente todas as demais cláusulas do Contrato de
concessão não expressamente alteradas. por este aditivo.

E. assim por estarem justos c contratados. assinam
o presente aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das 02 (duas)
testemunhas abaixo.

Ribeirão Preto. [5 de agosto de 2.007

liderNÃ et
Welson Gasparini
Prefeito Municipal

éWEZ LiviaWilson Lui Lagana
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Ambiental

Xa a aaa
+ “Yen CelRes:PM Antonio Carlos Muniz

Diretor Superintendente e Diretor de Trânsito ,

Empresa de Trânsito e Transpórte Urbano de Ribeirão Preto S/A.

Altair Moreira de Souza Filho
SOCICAM Terminais Rodoviários e Representações Lida.

y

A (Cetéce (
1. Antônio Nami
Secretário Municipal da Administração — (C)

dp Ação Efetiçedo RA

2. Carolina Maria Garcia Queiroz
Diretora do Departamento de Administração Geral

Departamento de Administração Geral
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LEI Nº 1989

de 29 de setembro de 1967

REFERENDA ACORDO CC: A COMPANHIA MOGIANA
DE ESTRADAS DE FERRO, AUTORIZA CONCESSÃO
DE SERVIÇO FÚBLICO E/ Dá OUTRAS TROVIDEN-
CIAS,

Faço seber que 6 Cêmara Munícipel aprovou e eu
promulgo a seguinte Lei:
ARTIGO 1º —

ARTIGO 28 —

ARTIGO 3º —

ARTIGO 4º —

Por este lei fica referendado o acôrdo firmado,
em 2 de agôsto de 1967, entre a Prefeitura Muni
cipal de Ribeirao Prêto e a Compenhis Mogiana
de Estradas de Ferro, referente so aproveitamento de tôdos as áreas da antiga Estação de vreça
Francisco Schmidt.
Na forme do ecôrdo referido no ertigo enterior,
e que fico fazendo perte integrante deste lei,
a Prefeitura Municipal fica eutorizada a rece-ter em doaçeo de Compenhie Mogiana de Estradas
de Ferro, as árcas que lhe forem destinedes va
ra e abertura de vies públicas e construção dos
seus próprios,
Desde que a Companhia Mogiena de Estrades de -
Ferro, mediante projeto enrovedo promove no -
prazo de 18 (dezoito) mêses a construção de uma
esteção rodoviéria que etenda sos interêsses
urbanísticos e demográficos desta cidede, e Prefçiture Municipal conceder-lhe-dg e sua explore—

ção comerciel, velo vrezo de 30 (trinta) anos,
ne forma de concessão de serviço público,
Esta lei entreré em vigor nºdete de sue vublicação, revogedes as disposições em contrário,

Palécio Rio Branco
8) Dr, Welson Gesperini

Frefeito Municipel

etapas 45%/6+
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AUTORIZA A RETIFICAÇÃO DE ACORDO FIRMADO PEIA
PREFEITURA MUNICIPAL COM A COMPANHIA|MOGIANA
DE ESTRADAS DE FERRO, HOJE FEPASA — FERROVIA
PAULISTA S/A,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu pro
go a seguinte lei:

NRTIGO 1º - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a retificar o
E acordo firmado em 02 de agosto de 1.967, com a Compa,

nhia Mogiana de Estradas de Ferro, hoje sucedida pela
FEPASA — Ferrovia Paulista S/A., acordo esse referenda
do pela Lei Municipal nº 1.989, de 29 de setembro de
1.967, - referentemente ao aproveitamento das áreas da
antiga Estação Ferroviária da Praça Francisco Schmidt 4
nos termos constantes do instrumento anexo à presente
Lei, e dos levantamentos nela referidose
Na forma da autorização ora concedida, fica a Prefeitu
ra Nunicipal autorizada a receber, em doação, as áreas
de terras que lhe forem destinadas, para a abertura de |

vias públicas e construção dos seus próprios, bem como
.

a outorgar à FEPASA a concessão para exploração comer
cial da Estação Rodoviária, pelo prazo de 30 ( trinta )
anos.

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrários

Dr. Welson Gasbarini
Prefeito Municipal
cd éemceveerosEaresram5 3

Adalberto Teixeira de Andrade
Secretário de Negócios Jurídicos

e Internos

576/76
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. INSTRUMENTO PÚBLICO DE ADITAMENTO DE
CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO
COMERCIAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE
RIBEIRÃO PRETO.

Instrumento Público de Aditamento de Contrato
de Concessão de Exploração Comercial do Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto que
fazem:

De um lado,

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Estado
de São Paulo, com sede na Praça Rio Branco s/nº, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal Dr. Welson Gasparini, advogado, casado, residente e domiciliado à
Rua Redenção, 189 — Jardim Mosteiro — Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, portador
do RG nº 1.914.477-5 SSP/SP e CPF nº 074.342.198-15

E,de outro lado,

SOCICAM Terminais Rodoviários
Representações Ltda., estabelecida à Rua Dr. Alberto de Cerqueira Lima, nº 657, sala
A, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com seus atos constitutivos registrados
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35.209.114.346, em sessão de
12/02/90 e última alteração registrada sob nº 270.537/07-7, em sessão de 01/08/07,
inscrita no CNPJ sob nº 62.396.296/0001-69, neste ato representada por seu procurador
Altair Moreira de Souza Filho, brasileiro. casado, administrador de empresas.
portador da Cédula de Identidade RG nº 5.173.477 — SSP/SP e do CPF nº 029.933.708-
12, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, onde tem escritório à
Rua Bela Cintra nº 1.149, 8º andar.

Considerando que:
a) A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto firmou com a FEPASA

-—
Ferrovia Paulista

S/A, no ano de 1976, Contrato de Concessão de Exploração Comercial do Terminal
Rodoviário de Ribeirão Preto;

b) O Contrato de Concessão em tela, por força da Lei Municipal nº 8.890, de 30 de
agosto de 2.000, foi transferida por Termo de Transferência de Contrato, a SOCICAM
Terminais Rodoviários e Representações Ltda. ora em diante simplesmente
SOCICAM, que adquiriu por meio de licitação pública, o imóvel do centro histórico.
onde se encontra instalado o Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto. junto a Rede
Ferroviária Federal S.A — RFFSA, empresa adquirente da FEPASA:

Departamento de Administração Geral // x

Via São Bento s/nº - Jardim Mosteiro Fone: (16) 3977-8833 Fak: Rbmal 8841) |
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e) A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. após aprofundados estudos do Conselho
Municipal de Urbanismo - COMUR. concluiu que a atual localização do Terminal
Rodoviário de Ribeirão Preto é adequada e de preferência dos usuários, na região
central, devendo entretanto o prédio onde o mesmo está localizadoser remodelado para
atender a contento aos usuários;

d) Após elaborados os estudos € anteprotetos de remodelação do Terminal Rodoviário
de Ribeirão Preto e sua consequente aprovação pelas Secretarias Municipais
responsáveis por todos os aspectos técnicos envolvidos, conforme Processo
Administrativo nº 02.2.003.041472-1. «o xalor do investimento da Concessionária foi
orçado em R$ 9.0000.0000,00 (nove milhões de reais);

e) a SOCICAM obriga-se a reaiizar este investimento e executar as obras de
modernização e remodelação completa. de acordo com o anteprojeto apresentado.
constante do Anexo | deste Instrumento. às suas próprias custas, no prazo de 12 (doze)
meses;

f) Os investimentos mencionados para modernização e remodelação completa do
Terminal Rodoviário não estavam iniciaimente previstos no Contrato de Concessão
firmado e que para que seja mantido à equilíbrio econômico e financeiro do referido
Contrato é necessário aditá-lo com q intuito de restabelecer o equilíbrio econômico e
financeiro;

g) a SOCICAM apresentou estudos elaborados pela Fundação Getúlio Vargas. fixando
o prazonecessário de prorrogação do contrato para restabelecer o equilíbrio econômico
e financeiro da Concessão:

h) A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto por sua vez contratou a Fundação para
Pesquisa e Desenvolvimento da Administração Contábil e Economia — FUNDACE
para verificar o estudo de avaliação financeira do projeto de reforma da Rodoviária de
Ribeirão Preto, com o objetivo de analisar os dados levantados no estudo executado
pela Fundação Getúlio Vargas;

As partes têm entre si justos e contratados o que segue:

1. As Partes aditam o Contrato de € oncessão de Exploração Comercial do Terminal
Rodoviário de Ribeirão Preto para constar a prorrogação do prazo do mesmo por mais
30 (trinta) anos. contados a partir da data do vencimento do contrato original, ou
seja, a partir do dia 30 de novembro de 2.006. nas condições previstas neste.

1.1. Aofinal do prazo em questão. a SOCICAM obriga-se a entregar à Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto o imóvel de sua propriedade onde se encontrainstalado o
Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto. transferindo ao Poder Públicg” Municipal a

se = ae » E mc + f PA
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propriedade e benfeitorias todas que o imóvel contiver, obrigando-se a entregá-lo em
prefeitas condições de uso.

2. A prorrogação prevista na item 1. estará condicionada à realização das reformas e

adaptações no Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto conforme anteprojeto constante
no Anexo 1, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da aprovação formal pelos órgãos
técnicos responsáveis da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, do projeto definitivo
do Terminal, prazo este que poderá ser prorrogado por motivo justificado pela
SOCICAM e aceito pela Prefeitura Municipal.

2.1. O prazo de prorrogação da concessão estará condicionado à comprovação dos
investimentos previstos. podendo ser reduzido na hipótese dos investimentos serem
inferiores aos valores ora orçados.

2.1.1. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto auditará os investimentos realizados,
por meio de engenheiro fiscal nomeado pela Secretaria de Obras Públicas e

Particulares, juntamente com um fiscal fazendário nomeado pela Secretaria da Fazenda
e, na hipótese destes serem inferiores ao valor orçado a redução do prazo da concessão
será proporcional ao valor não investido. de acordo com as planilhas e os
levantamentos já efetuados pela FUNDACE, mencionados no considerando (H) deste
Instrumento e constantes no Processo Administrativo da Prefeitura Municipal já citado
neste Instrumento.

3. A SOCICAM poderá. por motivos operacionais justificados, estabelecer pontos de
embarque. desembarque e venda de passagens fora do Terminal Rodoviário, em locais
convencionais aos usuários aprovados pela Prefeitura Municipal. para atender ao
incremento da demandado serviço concedido ao longodo prazo ora estabelecido para a
concessão.

4. A fim de restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro original do Contrato, uma
vez que a entrega do imóvel de propriedade da SOCICAM, ao final do Contrato, e os
investimentos necessários para a realização das obras de modernização e remodelação
completa do Terminal Rodoviário não estavam previstos no contrato original. a
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, implantará a cobrança de tarifa de acostamento
para ônibus suburbanos que utilizem o Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto, para o
embarque ou desembarque de passageiros, conforme previsto no anteprojeto de
remodelação do Terminal, cujo valor total deverá ser de R$ 7.00 (sete reais) por veículo
estacionado, devendo tal tarifa ser repassada à SOCICAMpara ressarcimento de seus
investimentos ao longo do tempo. conforme demonstrado pelas planilhas apresentadas
pela FUNDACE.

4.1. Para que a implantação desta tarifa de acostamento possa a ser feita dgmaneira

pa e Ramnos primente 12 Ra meses será concedido um
1

descônto de R$
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5.00 (cinco reais). entre o décimo terceiro mês e o final do segundo ano será concedido
um desconto de R$ 3.00 (três reais) e à tarifa integral será cobrada a partir do início do
terceiro ano. contadodo final das obras de remodelação do Terminal.

4.2. No AnexoII estão estipulada:
assinatura deste instrumento, apro

as Tarifas de Utilização (TUT) em vigor na data de
pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

4.2.1. Anualmente. as TUT's serão corrigidas monetariamente de acordo com a
variação do IGP-M. ou na sua falta, por outro indice oficial que apure a variação do
custo de vida para os consumidores ou a inflação do periodo.

4.2.2. Na hipotese de ocorrer variação des custos de prestação dos serviços concedidos
em descompasso com a variação dos índices previstos no item 4.2.1. supra, a
SOCICAM poderá apresentar à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. proposta

justificada de reajuste de tal tarifa. ficando sua implantação. no entanto. condicionada à
aprovação expressa da Prefeitura Mumcipal de Ribeirão Preto, nos termos da legislação
reguladora do regime de concessão de serviços públicos. em vigor.

4.3. A SOCICAM,no prazo de 96 (noventa) dias a contar da assinatura deste
Instrumento. deverá apresentar à Secretaria de Planejamento e Gestão Ambiental o
plano de operação dos ônibus suburbanos que utilizarão o Terminal Rodoviário.

5. As Partes. tendo em vista as obras de modernização e remodelação completa do
Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto. acordam em instituir um Grupo de Trabalho, a
ser coordenado por representantes desta Secretaria, TRANSERP e da SOCICAM com
intuito de, em até 90 (noventa) dias, contados da assinatura deste Instrumento, definir
os itinerários a serem utilizados dentre do Município de Ribeirão Preto. pelos ônibus de
transporte rodoviário de passageiros, que chegam e partem do Município.

5.1. Os referidos itinerários deverão ser sancionados por Decreto Municipal no prazo
de 30 (trinta) dias após a sua apresentação pelo Grupo de Trabalho.

6. O Contrato de concessão não poderá ser cedido ou de qualquer forma transferido a
terceiros sem a expressa anuência da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. exceto no
caso de transferência para empresa do mesmo grupo econômico em decorrência de
sucessão societária. Nesta hipótese a concessionária deverá apresentar ao Poder
Concedente a documentação comprobatória desta sucessão societária.

7. A Secretaria Municipal de Plancjamemo e Gestão Ambiental é expressamente /

nomeada como coordenadora desta Concessão. devendo todos os documentos, oficios e
correspondências oriundos do Contrato de Concessão e deste Aditamento serem a ela
encaminhados. Esoi

2 ;

Departamento de Administração Geral NX
Via São Bento s/nº - Jardim Mosterro «Fone: (16) 3977-8833 Fax: Raia) ssa4

N )



Prefeitura Municipal de RibeirãoPreto”
Estadode São Paulo

Secretaria da Administração

8. As Partes ratificam expressamente todas as demais cláusulas do Contrato de
concessão não expressamente alteradas. por este aditivo

É, assim por estarem justos e contratados,
o presente aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presençadas O

testemunhas abaixo.

ssinam
2 (duas)

Ribeirão Preto, 15 de agosto de 2.007

ERR E«Welson Gasparini
Prefeito Municipal

k
f4 | Mp
Wilson Luiz eaSecretário Municipal deeae Gestão Ambiental

|

| Ei enc - a

" Altair Moreira de Souza Filho
|.

SOCICAM Terminais Rodoviários e Representações Ltda

sf VaMuge
1. Antônio Nami

É

Secretário Municipal da Administração — (C)
y 5 ;

LEA AME2Xarolina rãia Garcia Queiroz“Diéiha dó Departamento de Administração Geral

Departamento de Administração Geral
Via São Bento s/nº - Jardim Mosteiro

—
Fone (16) 3977-8833 Fax: Ramal 8841



16 - Sex

tem Preço Unitário
04º R$4.88 (quairo reais o

noventa é oito centavos
OB R$468 (quairo mais é

oito centavos)
os 7 vinte esete

centavos)
12 R$ 0.27 (unte e sete

centavos)
Prazo: 12 (doze) meses
Cou nae, 20

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO
DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 047-1/2 007
Contratante: Prefestura Municipal de

Ribeirão Preto.
Contratada: Diversos Brasi Eletrônt

os Lida- ME
Processo de Compras Nº
1.360/2.007-0.
Objeto: Registro de preço para agui-

sição de mídia de DVDIR ROOM 4 7

Giga com capa, para à Secretana Muni
cipal da Saúde.

Valor Ummário:

item Preço Unitário
01 R$249(daois reais e quarenta

e nove centavos)
Prazo: 12 (doze) meses
Cód. 02.06 aa

SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO
Contratante: Prefeitura Municipai de

Ribeirão Preto
Contratada: EBR Gerengamento e

Rasireamento Lida ME
Processo de Compras Nº
1137/2.007.6
Objeto. Fornecimento. Instalação e

Monitoramento de Equipamentos de
Rastreamento e Posicionamento de
Veiculos Via Satelite

Valor. R$ 23.640,00 (vinte três mil
seiscentos e quarenta reais)

Prazo: 12 (doze) meses
Recursos - Dotação Orçamentária:
Cédigo:

7
05 3001440309 0902 2.015

e
33.90 39,00.25705.300.14 10,302 000220
Cód 02.06.20

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO
Contratante Prefeitura Municipal de

Ribeirão Preto
Centratada: Terra Nativa Serviços de

Engenharia Lida
Processo de Compras Nº
1 283/2.007-9
Objeto: Adequação e Reforma dos

Folha:

Proc.:

o es

esete mi
teaseentas o

+s centês
epito

Prazo SO tenda car
Rpcurscs Dotação Ccamentária
Chao
A EOSN OM

sUCA qiG

0053 262 0OnD 0406
Cfa 02 688.26

SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO
Comratanio: Prates sra Municipal de

Ribeirão Pre
Sero Ferrêra

cepras MP

sto 7 Jelas para O
aconva da gaietis de viseu de arte de
Ribeirão Pro

Valor; RS/
amguenta rgeas

Prazo: 420 juemo
Recursos Dr,

Códiga: Bda
0496.33.04, 35 (1

Cad 0208 20

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO
Donatária Preteissca Municipal de Ri

beirão Preto
Dqadora! Lnias, per smemédio do

Minusténio da Gate ouaves da Funda-
ção Naciona! de Sunfo (FUNASA).

Prócesso Adimnistegiuço Nº
022007 G386182
Obreio: Transterancia do Direito de

propredade da vers espetiicado. con-
forme fis. nº05 ds ny; cetoriga proces-
so. Ademrisupuvo: seio veiculos e
equipamentos dk "aboratóres,

TERMO DE DOAÇÃO Nº 78/2007.
com base nas cisposições da Lei nº
5 656/93 q alisrações posturiores, De-
ereto nº 99 654/00 o atrações,

Cód 0

6:00 invite ini, cento e

a wie dias.
mamentaria:

13.392 0802.2

SECRETARIADAADMINISTRAÇÃO

EXTRATO
INSTRUMENTO SÚRLICO DE ADI-

TAMENTO DE CONTRATO DE CON-
CESSÃO DE ExPL ORAÇÃO COMER-
CIAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE
RIBEIRÃO PRETO

1- Palo presents terno! Rea proroga-
da por mais 30 (inmtaj ares, contados a
partir da data de Vencimento do contra-
to original, ou sejz, 2 parta do dia 30 de
novembro de 7006 condicionada à
realizáção cas retorrias « adaptações
no Temunai Rodowáro de Ribeirão Pre-

É Fe no
Anexo | esaofmro
à contar de aprovação formal pelos or
gãos técnicos responsáveis da prefes-
tura meniapal de Ribeirão Preto. do
projeto definitivo do terminal.

H- Implantação da cobrança de tarita
de acostamento para ônibus suburba-
nos que utilizem o Terminal Rodoviário
de Ribeirão Preto, cujo valor total deve
raserde R$ 7.00 (sete reais) por veicu-
loestacionado. nos prmeiros 12 (doze
meses será concedido um desconto de
RS 5.00 (cinco reais). entre o décimo
terceiro mês e q fina! do segundo ano
será concedido um desconio de RS
3.00 (trés reais) e a tarifa integral será
cobrada a parir do inicio do terceiro
ano. contado dofinal das obras de re-
modelação do Termina!

CAROLINA MARIA GARCIA
QUEIROZ
Diretora do Depariamento
da Administração Geral |

Cód. 02.06.20 ceia

SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO

Ribeirão Preto, 20 de agosto de 2007

À Empresa Ciaserv Vigilância Ltda.
NOTIFICAÇÃO
A partir da data do recebimento des-

ta. fica V Sº notificada na pessoa de
seu representante legal, para que den-
tro do prazo de 05 (cinco) dias úteis
apresente manifestação por escrito, jun-
to a Secretaria da Adminisiração - De-
partamento de Administração Geral, sito
à Via São Bento S/Nº Jd. Mosteiro Ri.

teirão Preto-SP, CEP 14085-459 Sala
14 Setor de Contratos, quanto às infor-
mações concernentes no E | nº 002-1
40. o qual consta que foi lavrado um
Boletim de Ocorrência no dia 06 de
agosto no 12º DP de Ribeirão Prato
sobre diversos furtos de placas em jaz!
gos ocorridos no Cemitério da Sauda.
de. portanto solicitamos a essa r em
presa a reparação dos danos, tendo em
vista que o objeto do Processo de Com-
pras nº D709/05-0 é justamente Servi-
qos de Vigilância Armada e Guarda Os-
tensiva nos Cemitérios Bonfim Paulista
(Rua Izokiti Menoara sin* em Bonfim
Paulista) e Saudade (Avenida da Sau-
dade nº 1.775 em Ribeirão Preto), local
dos fatos acima mencionados

Cód, 02.06.20

SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO

Ribeirão Preto. 21 de agosto de 2007
À Empresa Romaze Indústria e
Comércio de Computadores Ltda-ME

NOTIFICAÇÃO
A partir da data do recebimento des-

ta, fica V. S* notificada na pessoa de
seu representante legai, para que den-

Seu



é | a *fe
Rene

Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

EXTRATO

INSTRUMENTO PÚBLICO DE ADITAMENTO DE CONTRATO DE

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO TERMINAL
RODOVIARIO DE RIBEIRÃO PRETO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº - 02.2.003.041472-1.

1 - Pelo presente termofica prorrogado por mais 30 (trinta) anos, contadosa partir
da data de vencimento do contrato original, ou seja, a partir do dia 30 de
novembro de 2.006, condicionada à realização das reformas e adaptações no
Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto conforme anteprojeto constante no Anexo
I. no prazo de 12 (doze) meses, a contar da aprovação formal pelos órgãos técnicos
responsáveis da prefeitura municipal de Ribeirão Preto, do projeto definitivo do
terminal.
HI - Implantação da cobrança detarifa de acostamento para ônibus suburbanos que
utilizem o Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto, cujo valor total deverá ser de
R$ 7,00 (sete reais) por veículo estacionado, nos primeiros 12 (doze) meses será
concedido um desconto de R$ 5,00 (cinco reais), entre o décimo terceiro mês e o
final do segundo ano será concedido um desconto de R$ 3,00 (três reais) e a tarifa
integral será cobrada a partir do início do terceiro ano, contado do final das obras
de remodelação do Terminal.

Publique-se.

: Ler GAME 7Carolina Maria Garcia Queiroz
Diretora do Departamento de Administração Geral

Via SãoBentos/nº - Jardim Mosteiro Fone: (16) 632-7161

—
Fax. (16) 632-6919 (Ramal 41)



16 - Sexta-feira, 24 de Agosto de 2007

Preço Unitário
R$ 4.88 (quatro reais e
noventa e oito centavos)

08 R$ 4,68 (quatro reais e
sessenta e oito centavos)

09 R$ 0.27 (vinte e sete
centavos

12 R$ 0,27 (vinte e sete
centavos)

Prazo: 12 (doze) meses
Cód. 02.06.20

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO
DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 047-1/2.007.
Contratante: Prefeitura Municipal de

Ribeirão Preto
Contratada: Diversos Brasil Eletrônt

cos Ltda- ME
Processo de Compras Nº

1.360/2.007-0.
Objeto: Registro de preço para aqui-

sição de mídia de DVD/R ROOM 47
Giga comcapa, para à Secretaria Muni
cinal da Saúde

Valor Unitário:
Hem Preço Unitário
01 R$2,49 (dois reais e quarenta

e nove centavos)
Fra 12 (doze) meses,
Cód 02.06.20

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO
Contratante: Prefeitura Municipal de

Ribeirão Preto.
Coniratada: EBR Gerenciamento e

Rastreamento Ltda - ME
Processo de Compras Nº

007-6
bjeto: Fornecimento, instalação e

roniloramento de Equipamentos de
Rastreamento e Posicionamento de

os Via Satelite
R$ 23.640,00 (vinte três mil.

seiscentos e quarenta reais)
Prazo: 12 (doze) meses.
Rec Dotação Orçamentária:

30.:14.10.303 0980220158

05.300 .14.10.303. 0902 20158:
Cód. 02.06.20

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO
Contratante: Preteitura Municipal de

Ribeirão Preto.
Contratada: Terra Nativa Serviços de

Engenharia Ltda
Processo de Compras Nº
1.283/2.007-9

Objeto: Adequação e Reforma dos

Sanitários da Casa da Cunura
Valor: R$27:348. 253 came e sete mil,

trezentos e quataria e onQ reais e vinte
e três centavos!

Prazo. 0 6 a) dias
Recursos - Dotação Orçamentária:
Código:
44905100 19005 1100 (A282 ÚB0O 20496.
Cód. 02.06.20

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO
Contratante: Prefi

Ribeirão Preto,
Contratada: Silvio Ferrelra.
Processo de Compras Nº
1.333/2.007-3
Objeto: Pintura ce 17 telas para o

acervo da galera do museu de anedeRibeirão Preto
Valor R$ 7450.00

cinquenta reais)
Prazo: 120 (cento e vinte) dias,
Recursos Dotação Orçamentária
Códiga: (2.08 10-13.382.0802.2.

0496-3.3.90.39: 00

ra Municipal de

tsete Sil, conto e

Cod 02.06 20

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO
Donatária: Freteitura Municipal de Ri-

beirão Preto.
Doadora: União, per intemmédio do

Ministério da Saúde, atravésda Funda-
ção Nacional de Saude (FUNASA)

Processo Adminisirativo Nº
022.007 038519 2

Objeto: Transferência do Direito de
propriedade deten: ficado, con-
forme fis. nº 03 e 04 co ratarido proces-
so. Administrativo, sendo veículos e
equipamentos de laboratório.

TERMO DE DOAÇÃO Nº 78/2007,
com base nas disposições ca Lei nº
8.666/93ealterações postenores, De-
ereto nº 99.658/90 e aiterações

Cód 02:06.26

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO
INSTRUMENTO PUBLICO DE ADI-

TAMENTO DE CONTRATO DE CON-
CESSÃO DE EXPLORAÇÃO COMER-
CIAL DOTERMINAL RODOVIARIODE
RIBEIRÃO PRETO:

Processo Administrativo Nº,
02.2.003.041472-1
1- Pelo presente termo fica grorroga-

do por mais 30 (innta) anos, contados a
partir da data de vencimento do contra-
to original, ou seja, a partirdo dia 30 de
novembro: de 2.006 condicionada à
realização das reformas e adantações
no Terminal Rodoviário de Ribeirão Pre-

o IO de 12 (doze) meses,
a contar da aorovação formal pelos ór-
gãos técnicos responsáveis da pretei-
tura municipal de Ribeirão Preto, do
projeto detiniivo do terminal

H- implantação da cobrança de tarita
de acostamento para ônibus suburba-
nos que utilizem o Terminal Rodoviário
de Ribeirão Preto, cujo valortotal deve-
rá ser de R$ 7,00 (sete reais) porveicu-
lo estacionado,nos primeiros 12 (doze)

*

meses será concedido um desconto de
RS 5,99 (cinco reais), entre o décimo
terceiro mês e o final do segundo ano
será concedido um
3.00 (três reais) e a ta!
cobrada a partir do inl eREIE ÀAD é

QUEIROZ
Diretora do Deparia:
da Administração Gel
Cod. 02 06.20

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Ribeirão Preto, 20 de agosto de 2007
|

À Empresa: Ciaserv Vigilância Ltda.
NOTIFICAÇÃO
A partir da data do recebimento des-

ta, fica V. S* notificada na pessoa de
seu representante legal, para que den

+ tro do prazo de 05 (cinco! dias úteis
apresente manifestação por esento, jun
to a Secretara da Administração - De
paramento de Adminustração Geral sto
a Via São Bento S/Nº Jd Mosteiro Ri-
beirão Preto-SP, CEP 14085-459, Sala
14 Setor de Contratos, quanto às infor-
mações concernentes no E | nº 002-|
40, O qual consta que foi lavrado um
Boletim de Ocorrência no dia 06 de
agosto no 02º D.P de Ribeirão Preto,
sobre diversos furtos de placas em jazi-
gos ocorridos no Cemitério da Sauda-
de, pornianto solicitamos a essa r. em-
presa a reparaçãodos dancs, tendo em
vista que o objeto do Processo de Com-
pras nº 0709/05-0 é justamente Servi-
ços de Vigilância Armada e Guarda Os-
tensiva nos Cemitérios Bontim Paulista
(Rua Izokiti Menoara s/nº em Bonfim
Paulista) e Saudade (Avenida da Sau-
dade nº 1.775 em Ribeirão Preto), local
dos fatos acima mencionados.

Cód. 02.06.20

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Ribeirão Preto, 21 de agosto de 2007
|

À Empresa: Romaze Industria e
Comércio de Computadores Ltda-ME.

NOTIFICAÇÃO
A partir da data do recebimento des.

ta, fica V. S” notificada na pessoa de
seu representante legal, para que den-



- rj omni
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 4142024

Estado de São Paulo
“veraLuúcrode

rolpco!

LEI
N

8.890
de 30 de agosto de 2.000.

Punicado no DOM

em 35128
DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DA CON-
CESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS
DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERURBA-
NO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou oProjeto
de Lei nº 2138/2000, de autoria deste Executivo e eu promulgo a seguinte lei
ARTIGO1º - Fica a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto autorizada a transferir os di-

reitos da concessionária do serviço público de exploração da Estação Rodo-

viária de Ribeirão Preto, observadas as condições estabelecidas nesta le, ao

adquirente doimóvel onde hoje se exerce a concessão

ARTIGO 2º - A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto podera transferir a concessão ao

novo proprietário do imóvel, ou pessoa juridica por ele indicada, observan-
doas seguintes condições

a) - o prospectivo concessionario deverá apresentar aos órgãos da adminis-

tração municipal os documentos que comprovem a sua qualificação técnica

e econômica para a exploração da concessão dos serviços do Terminal Ro-

doviário de Ribeirão Preto,

b) - permitir, as permissionárias do transporte coletivo municipal, a parada

do mesmo número de ônibus que hoje param no Terminal Rodoviário de

Ribeirão Preto, enquanto o referido Terminal estiver localizado no imóvel

situado ao lado do Centro Administrativo "Maurilio Biagi”, sem qualquer

custo às referidas permissionarias, porestes serviços

ARTIGO3º - O prospectivo concessionário deverá apresentar a referida documentação à

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto afim de que a mesma, uma vez satis-
feitas essas condições estipuladas no artigo 2º desta lei, transfira, por ins-



me. 21 aim —4Prefeitura MunicipaldeRibeirãoE f 4 147Zi |
B |te Russ

| Aasitre ti -
ereemememmm Detrumento adequado, todos os «direitos v obrigações previsto 'neCôntrato de

Concessão original

ARTIGO4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-

ções em contrário

PALÁCIO Rio BRANCO
N |Tuga

LUIZ RABERTO JABALI
Prefeito Munteipal

VNoADOS SANTOSANTOI

remo

DACLOVI GUSTO RIBEI

Chefe. da-Casa Civil —rnbMARIA HELENA RODRIGUES CIVIDANES
Procuradora Geral do Munigípio

RSNH /de. Canio D%

VO COLICHIO JU?O
Secretário de primado eG

JR
SCOZZAFAVE FILHO |

Secretário de Administração
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Secretaria da PREFEITURA DA CIDADE

Assistência Social RIBEI RÃO PRETO
GLOBAL E ACOLHEDORA

Departamento de Proteção Social Especial

Ribeirão Preto, 21 de outubro de 2021.

Em respostas as indagações da Ilustríssima Vereadora, a Sra. Duda Hidalgo,

respeitosamente informamos que,
item 2 a) A Secretaria Municipal de Assistência Social — SEMAS, realiza

atendimento ao local por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social — SEAS, que busca

a resolução de necessidades imediatas e promove a inserção na rede de serviços

socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos. Cabe

informar que as intervenções do SEAS que utilizam os espaços públicos como moradia, mas

também aqueles que utilizam como espaço de sobrevivência.

Ressaltamos que as ações e intervenções possuem caráter voluntário.

Laura Aguiar de Lima
Diretora do Departamento
De Proteção Social Especial

impressa,

acesse

o

site

https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento

e

informe

o

processo

PMRP

2021/137311

e
o

código

YBMNGTRS.

Endereço: Augusto Severo, 819. Casa 03 — Vila Tibério — Rib. Preto/SP — CEP 14050-350
Telefone: 36116000

E-mail: pseOsemas.pmrp.com.br |
deste

documento

é

eletrônico

e
foi

assinado

digitalmente

por

LAURA

AGUIAR

DE

LIMA.
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GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE RIBEIRÃO PRETO

Em 22/10/2021

Da Superintendência da GCM-RP
Para Astel

Em atenção à indicação do nobre vereador, esclareço que a Guarda Civil
Metropolitana realiza patrulhamentos preventivos constantes por todo o município.
Informo que intensificaremos os patrulhamentos pelas imediações da rodoviária e que
quando solicitada, apoia a Secretaria de Assistência Social em ações realizadas com
relação aos moradores de rua.

Colocamos à disposição da população nossa Central de Comunicações e
Monitoramento - CECOM GCM, que pode ser acionada diuturnamente através dos
telefones 153 ou 3632-4747 para denúncia de ilícitos, casos estes em que é
encaminhado viaturas para atendimento das solicitações.

Aproveito o ensejo para externar protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Atenciosamente. , ,

>ingos Antonio Fortui

Superintendente

Rua Lafaiete, nº 1676

—
Vila Seixas — CEP 14020-053 — Ribeirão Preto SP.

Tels: (16) 3632-4747/3632-1688
CNPI 00.334.335/0001-46 — Inscrição Estadual Isento

O

original

deste

documento

é

eletrônico

e
foi

assinado

digitalmente

por

GUARDA

CIVIL

MUNICIPAL.

Para

verificar

a

autenticidade

desta

cópia

impressa,

acesseosil

atendimento

e

informe

o

processo

PMRP

2021/137311

e
o

código

4GRQON76.

ite

https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

FINALIZAÇÃO DA TAREFA

NÚMERO DO PROCESSO: PMRP 2021/137313
TIPO DE TAREFA: Solicitar informações

DADOS DE CRIAÇÃO

USUÁRIO: Roberta Fernandes Martins Ferreira
DATA: 01/10/2021

PRAZO: 13/10/2021
DATA DO AGENDAMENTO: Não informado(a)

RESPONSÁVEIS: (INFRA-22) DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
DESCRIÇÃO: INFRA-22:

Segue para manifestação quanto ao Requerimento do Nobre Edil.
Devolver à ASTEL até o dia 13/10/2021.

DADOS DE FINALIZAÇÃO

USUÁRIO: Alvaro Panazzolo Neto
DATA: 06/10/2021

DESCRIÇÃ : Quanto aos serviços de sua responsabilidade, a Divisão de Limpeza Pública
informa que vistoriou o local e os serviços de capina, varrição e coleta de
inservíveis será programado para execução dentro da demanda desta Divisão, a
depender da disponibilidade de equipes.
Álvaro Panazzolo Neto
Chefe da Divisão de Limpeza Pública
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Ao PDU-S / ASTEL

PMRP 2021 / 137313 Requerimento nº6949- Vereadora Duda Hidalgo
Solicitação: Informações a cerca da Praça localizada no quarteirão da Rua Graça
Aranha entre as Ruas Cruz e Souza e Afonso Guimarães, no bairro Jardim
Piratininga”

Após as informações já anexadas a esse processo quantoa localização da área e sua
propriedade, essa Divisão complementa:

Área Verde, Municipal, cadastro nº 501.052, denominada Praça Jussara, já
consolidada em parte da área, frente para a Rua Graça Aranha.

Por fim esta divisão informa que, no momento, não há projeto de arquitetura e
urbanismo em desenvolvimento parao restante desta área, frente para a Av Pio XII
e a colocamos em nossa lista de demandas aguardando determinação superior dentro
da política pública de governo.

Atenciosamente

Valdemar Varnowck
Arquiteto e Urbanista
Chefe da Divisão de Projetos de Obras Públicas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
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Cadastro: 501052
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
Setor: 501 - Oeste

- Subsetor: 0-01
“Quadra: 4324398
Lote: 1
Unidade: O

Sub-Unidade: O
Face: 2
Condominio:
Cod.Lograd: 11266
End: RUA GRACA ARANHA
Nro: O
Complemento: PRACA JUSSARA
Cod.Loteam: 3236
Loteamento: JD PIRATININGA
Quadra loteam: S/N
Lote loteam: S/N
Cartorio: 1
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
[ FOLHADE INFORMAÇÃO ]

Processo:PMRP 2021/137313

Ao Infra 30.

Temosa informar que a referida praça foi alvo
de furto de fios e cabos de energia com registro
de ocorrência lavrado em plantão policial.

Sua regularização encontra-se em nossa
programação para o serviço de recuperação da
iluminação que contará com os serviços de
reposição de cabos de energia e reparos nas
instalações.

Att.

Fernando de Almeida
Seção de Manut. de Próprios Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura
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Estado de São Paulo
FOLHA DE INFORMAÇÃO ]

FL Assinatura / Carimbo

E Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
[

AO INFRA-23

Informamos que o serviço de recolhimento de resíduos
verdesna referida praça está incluído em nossa programação
para atendimento o mais breve possível segundo cronograma
desta Divisão de Resíduos Verdes. Ao Infra-23 para informar
quanto ao serviço de roçada na praça.

Ribeirão Preto, 14 de outubro de 2021.

JOSE CARLITOS DA SILVA
Chefe da Seção de Resíduos Verdes
Secretaria Municipal de Infraestrutura
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Sacetaiado PREFEITURA DA CIDADE

Assistência Social RIBEIRÃO PRETO
GLOBAL E ACOLHEDORA

Departamento de Proteção Social Especial

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2021.

Em respostas as indagações da Ilustríssima Vereadora, a Sra. Duda Hidalgo,

respeitosamente informamos que,
item 4 b) A Secretaria Municipal de Assistência Social — SEMAS, realiza

atendimento ao local por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social — SEAS, que busca

a resolução de necessidades imediatas e promove a inserção na rede de serviços

socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos. Cabe

informar que as intervenções do SEAS que utilizam os espaços públicos como moradia, mas

também aqueles que utilizam como espaço de sobrevivência. Ao identificar a demanda e desejo

de atendimento devido ao uso abusivo e/ou problemático de álcool e outras drogas,o cidadão é

orientadoe esclarecido acerca da rede de atendimento de saúde ambulatorial Centro de Atenção

Psicossocial Álcool e outras Drogas — CAPS ad e Programa Recomeço, destinado ao acolhimento

em Comunidades Terapêuticas.

Item 4 d) A equipe do SEAS orienta, sensibiliza e encaminha ao Serviço de

Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias “Casa de Passagem”, acolhimento imediato e

emergencial para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de

residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento.

Ressaltamos que as ações e intervenções possuem caráter voluntário.

Renata Corrêa Gregoldo
Secretária Municipal de Assistência Social

Endereço: Augusto Severo, 819. Casa 03 — Vila Tibério — Rib. Preto/SP — CEP 14050-350
Telefone: 36116000

E-mail: pseOOsemas.pmrp.com.br
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Estado de São Paulo
FOLHA DE INFORMAÇÃO ]

FL Assinatura / Carimbo

E Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
a [

AO GP4 ASTEL

Quanto a roçada, informamos que esta Divisão realiza
periodicamente o corte do gramado das praças urbanizadas
da cidade. A praça em questão está inserida na listagem e
será atendida de acordo com o cronograma estabelecido.

Ribeirão Preto, 15 de outubro de 2021.

Márcio Silveira da Silva
Chefe da Divisão de Espaços Verdes e Manutenção de Arborização

Departamento de Limpeza Urbana

Ana Cristina Delgado Moreira
Diretora do Departamento de Limpeza Urbana

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Angela Dorta Soares
Secretária Adjunta

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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