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17 99711-9654
Informações / Plantão de Vendas

Plantão de vendas no escritório CONAB ENGENHARIA (Ao lado da Prefeitura Municipal)

,00250

ATENÇÃO Palmeira D' Oeste

R$
Por MÊS

SEM TAXAS DE JUROS MENSAL

ÔP R  do S LO
R E S I D E N C I A L

para ser FELIZ!
Não vai faltar espaço

Você que está esperando ou em dúvida em adquirir seu lote.
O Loteamento Residencial Pôr Do Sol está vendendo seus  

Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

Foi assinado em São Paulo 
Convênio para recapeamento 
TOTAL da prainha de Dalas e de 
mais 4 ruas do Distrito de Dalas.

Na ocasião estavam Prefeito Pe-
zão Montanari, Deputado Estadual 
Paulo Corrêa Júnior e o Presidente 
do Patriotas, Adilson Barroso.

A Prainha de Dalas e o Distrito 
de Dalas estavam precisando 
desse Recap e o Prefeito Pezão 
não mediu esforços para tal 
emenda.

O Vereador Vilson de Dalas 
nos passou que feitos como este 
estão ligados ao esforço conjun-
to do Prefeito Pezão, do Vice 
Dodô e todos os Vereadores.

A pavimentação asfáltica, 
como qualquer estrutura, sofre 
desgastes causados por fenôme-
nos climáticos, ação do tempo e, 
claro, pela própria rodagem de 
veículos. Torna-se necessária, 
periodicamente, a realização de 
serviços visando a conservação 
ou o reparo da malha de asfalto.

Normalmente, antes de qual-
quer intervenção, faz-se estu-
do da condição do pavimento, 
sempre precedido de duas ava-

liações, uma funcional e outra 
estrutural. O objetivo destas 
análises é a coleta de dados da 
condição da superfície pavimen-
tada para que sejam defi nidas 
as opções de restauração apro-
priadas.

Numa avaliação funcional, 
é observado se a área de roda-
gem apresenta trincos, racha-

duras, deformações defi nitivas 
ou superfi ciais. Em relação à 
estrutura, observa-se possíveis 
defl exões na superfície sob car-
ga ou a presença de bacias de 
deformação.

Na correção de defeitos fun-
cionais são empregados alguns 
tipos de revestimento, como 
lama asfáltica, com selagem de 

trincas e rejuvenescimento, tra-
tamento superfi cial simples ou 
duplo, que restaura a aderência 
superfi cial, microrrevestimento 
asfáltico, para minimizar con-
dição abrasiva acentuada, entre 
outros produtos e técnicas.

Parabéns a todos os envolvi-
dos! Principalmente a população 
de Dalas e Prainha de Dalas.

DALAS E PRAINHA DE DALAS

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO ASSINA DOIS 
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho esteve na capital 
São Paulo nessa terça-feira 03/
julho/2018 de Solidariedade do 
Governo do Estado de São Pau-
lo para assinatura do convênio 
Artesão.

O convênio Artesão tem por 
oferecer gratuitamente cursos 
de qualifi cação profi ssional 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade e que buscam 
uma recolocação no mercado 
de trabalho

O vice-prefeito José Yone-
zawa o Issau, acompanhou o 
prefeito Maurício nessa viagem.

Já de retorno à São Francisco 
na quarta-feira 04/julho/2018 
o prefeito Maurício recebeu 
um uma ligação telefônica da 
Secretaria de Habitação do Go-
verno do Estado, onde deveria 
estar de regresso à capital na 
quinta-feira dia 05/julho/2018 
para assinatura de um impor-

tante convênio.
Assim sendo o prefeito Maurício 

em um “bate-volta”, rapidamente 
retornou à São Paulo onde esteve 
na Secretaria da Habitação do Es-
tado de São Paulo e na presença do 
secretário Paulo Cesar Matheus da 
Silva, assinou um convênio no va-
lor de R$174.814,46 (cento setenta 
e quatro mil, oitocentos e quatorze 
reais e quarenta e seis centavo) 
para a construção de uma praça 
no Conjunto Habitacional José 
Honório de Carvalho “COHAB 
ZÉ HONÓRIO” a praça levará o 
nome de Praça da Bíblia.

Vale lembrar que esse convênio 
tem a participação do deputado 
estadual Orlando Bolçone e do 
ex-prefeito de São José do Rio 
Preto Valdomiro Lopes.

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNICÍ-

PIO DE SÃO FRANCISCO SP.
GOVERNO DO POVO – CI-

DADE FELIZ
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O campeonato regional de fut-
sal, tradicionalmente realizado 
em Palmeira D’Oeste no meio 
do ano trouxe junto contigo uma 
homenagem especial para uma 
pessoa muito especial, o Senhor 
Reinaldo Castellani.

O troféu Dim Castellani, faz re-
ferência a uma pessoa que dedicou 
muito dos seus esforços ao espor-
te. Por isso, o Professor Floriano, 
Secretário de Esporte, não pensou 
duas vezes ao realizar a homenagem 
ao Senhor Reinaldo Castellani. A 
família esteve presente durante o 
torneio e também fez uma nota de 
agradecimento. Oito equipes dis-
putaram o prêmio de R$ 4.000,00 
além to troféu de 1º lugar e elas são:

Campeonato Regional de Futsal – Palmeira D’Oeste 2018

# PALMEIRA D’OESTE 
(Time 1) - # Sorveteria Saborosa 
(Time 2 de Palmeira D’Oeste)

# Santa Fé do Sul - # Parana-
íba - # Selvíria - # Nova Canaã 
- # Pereira Barreto e # General 

Salgado
Em dois grupos com 4 times, 

todos se enfrentaram em suas 

chaves e os classifi cados foram 
direto para semifi nal. A grande 
fi nal foi disputada pelos times 

de Santa Fé e Paraní-
ba, onde a equipe de 
Santa Fé levou a me-
lhor.

Parabenizamos a 
todos os times pelo 
comportamento em 
campo, pela arbi-
tragem que mandou 
super bem, ao pro-
fessor Floriano (Tio 
Girão) pela organi-
zação do campeo-
nato e pela homena-
gem. Agradecemos 
também ao Prefeito, 

sempre solícito aos torneios es-
portivos de Palmeira D’Oeste, ao 
Vice Dodô e todos os Vereadores.
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Telefone (17) 3651-3347 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 - 

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

O PREFEITO E A EDUCAÇÃO 
EM PALMEIRA D’OESTE

Sabemos a importância da edu-
cação na vida de nossos jovens. 
Muitos pais, não têm condições 
de colocar seus filhos em escolas 
particulares. Todavia, em Palmei-
ra D’Oeste nós contemplamos 
uma realidade paralela em rela-
ção à educação de muitos outros 
municípios.

Já falamos muito sobre refor-
mas, estruturas, treinamentos e 
muitos outros assuntos relacio-
nados às escolas Disnei Antônio 
Monzani, que foi completamente 
reformada e hoje sob a direção da 
Diretora Janaina que substituiu 
nossa querida Diretora Alda, hoje 
atual vice-Diretora da Escola Es-
tadual Orestes e da Escola EMEI 
Minervina que é Dirigida pela Di-
retora Aninha. Essas escolas têm 
de tudo, desde estrutura, material 
pedagógico e treinamentos cons-
tantes para seus professores até ar 
condicionado, lanche, almoço e 
transporte escolar gratuito, tudo 
fornecido pela Prefeitura.

Em meio a toda essa estrutu-
ra, falamos um pouco menos da 
Creche-Escola que é um local ma-
ravilhoso e que também tem uma 
estrutura de altíssimo padrão! 
Dirigida pela Viviane a institui-
ção de ensino tem a organização 
e aparatos educativos acima do 
que vemos na rede particular de 
alto padrão. 

Pensando no bem estar das 
crianças que vai além de uma 
estrutura de primeira linha, o pre-
feito Dodô comprou para escola 
um novo parquinho de diversão 
para as crianças e também uma 
Bebeoteca. Esse parquinho fica 
ao ar livre e recebeu a cobertu-
ra de uma tenda para proteger 
nossos pequenos do sol e a Be-
beoteca veio para auxiliar os pro-

fessores no desenvolvimento dos 
pequenos.

Hoje, graças ao prefeito, te-
mos a possibilidade e capaci-
dade para rodas de história com 
materiais jamais vistos na rede 
municipal.

Para fechar, fizemos uma foto 
da sala onde as crianças dormem. 
E a pedido da direção escolar, ve-
readora Perineti em conjunto com 
toda câmara municipal o prefeito 
comprou as capas para todos os 
colchões atendendo a demanda 

da câmara de vereadores.
Parabenizamos os profissio-

nais da educação, câmara muni-
cipal e em especial ao nosso Pre-
feito Dodô que quando falamos 
em educação, nos dá atendimento 
imediato.

O Secretário Chefe da Casa 
Militar e Coordenador da Defe-
sa Civil do Estado de São Paulo 
Coronel Walter Nyakas Júnior, 
esteve em São Francisco, onde 
foi feita a entrega oficial da Ponte 
do Córrego do Barreirão que fica 
na estrada que liga ao importante 
Bairro da Nova Itapirema.

O evento foi ontem terça-feira 
30/07/2019 no “Auditório Antônio 
Galoni” do Paço Municipal Edson 
Stelut que é a sede da prefeitura do 
município.

Participaram do evento, o Se-
cretário Chefe da Casa Militar e 
Coordenador Estadual de Proteção 
e Defesa Civil Coronel PM Walter 
Nyakas Júnior, Coronel José Wilson 
(Comandante do 16º BPMI - Bata-
lhão de Polícia Militar do Interior), 
Subtenente Tondati (Adjunto da De-
fesa Civil e Comandante do Pelotão 
do Corpo de Bombeiros de Jales), 
Capitão Tominaga (Comandante 
da 2ª CIA do 16º BPMI- Batalhão de 
Polícia Militar do Interior), Tenente 
Silvestre (Adjunto da Defesa Civil e 
Comandante do Pelotão do Corpo de 
Bombeiros de Votuporanga), Capitão 
Mançano (Comandante do Batalhão 
de Fernandópolis), Sargento Martins 

SECRETÁRIO CHEFE DA CASA MILITAR DO ESTADO FAZ 
ENTREGA OFICIAL DE PONTE EM SÃO FRANCISCO

(Comandante da Polícia Militar em 
São Francisco), Antônio de Paula 
“Nicão” (Representante da Polícia 
Civil em São Francisco), o Prefeito 
Maurício Honório de Carvalho, que 
estava acompanhado do Secretário 
Municipal da Saúde Carlinhos Novo, 
do Secretário de Esportes Luiz Cláu-
dio Lima “Capoeira”, do Presidente 
do PSDB local Luis Carlos de Jesus 
“Misca”, da Chefe do Poder Legis-
lativo Presidente Cleonice Dionísio 
e dos vereadores Carlos Gonçalves 
da Silva “Carlim da Pá e Nélson de 
Souza “Nelsinho da Ambulância”.

Lembramos de que todos os vere-
adores receberam convite do prefeito 
Maurício Honório.

A presidente Cleunice Dionísio, 

em nome da Câmara de Vereadores, 
ressaltou a importância da ponte e a 
polêmica que criada na época da obra 
e de sua luta para o desfecho final.

Prefeito por sua vez, em primeiro 
lugar agradeceu a Deus, a todos os 
presentes, a toda câmara de vere-
adores pela parceria.

Na época da conquista, dos 645 
municípios do estado de São Pau-
lo, somente três (3) conseguiram 
recursos do estado para esse tipo 
de calamidade pública diante a 
Defesa Civil. O que demonstra o 
prestígio e influência do prefeito 
Maurício perante as autoridades 
governamentais.

No ensejo Maurício protocolou 
e entregou nas mãos do secretário, 

pedido de recursos para mais uma 
ponte de concreto armado, desta 
vez a Ponte do antigo Matadouro.

Já o secretário Nyakas, mesmo 
salientando que no momento o 
estado não disponibiliza recursos 
para esse ano, afirmou que incluirá 
o pedido na lista de prioridades, 
depois de uma breve confrater-
nização entre os presentes, as au-
toridades seguiram para a “Ponte 
Inaugurada” e por vez a ponte da 
estrada do antigo matadouro que 
fica na divisa de município com 
Palmeira d’Oeste.

O secretário também visitou a 
propriedade do amigo sr. Francis-
co, onde foi conhecer uma parreira 
de uva.
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CAMAC
Fone: (17) 3651-1423
Fone/Fax: 3651-1339

CANÁRIO - MAteRIAIs pARA CONstRuções

RuA BRAsIl, Nº 56-100 - CeNtRO - pAlMeIRA d’Oeste-sp

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

O EMPREGO E O PREPARO DO EMPREGADO

DETRAN/SP LICENCIA VEÍCULOS COM PLACAS 
TERMINADAS EM 5 E 6 NO MÊS DE AGOSTO

Depois da reforma da Previdên-
cia, que o Congresso Nacional 
deve aprovar até o mês de setem-
bro, será  vez de reformar a estru-
tura tributária, a administração 
pública, a política, a educação e 
outros setores. A sensação é de 
que durante as ultimas décadas 
em que se festejou democracia 
renascida em 1985 (quando os 
militares devolveram o poder aos 
civis), esquecemos de cuidar de 
economia, educação e outros in-
sumos básicos cuja falta hoje co-
loca o país em crise e a popula-
ção em dificuldade. Apesar de 
evoluções em vários setores, 
o número de desempregados 
não diminui e – o pior – muitos 
dos candidatos não preenchem 
os requisitos para as vagas em 
disponibilidade. O ensino, que 
se preocupou tanto com a po-
litização do aluno e concedeu 
milhares de diplomas, não 
foi capaz de qualificar para o 
mercado.

 A globalização com a aber-
tura das fronteiras econômicas 
inviabilizou muitos negócios 
e eliminou milhares de pos-
tos de trabalho que migraram 
para a China e outros países 
mais preparados para oferecer 
os mesmos produtos a preços 
menores. Nós ficamos só com 
a parte consumidora. A roboti-
zação também substituiu o ho-
mem e a estrutura educacional 
não foi capaz de qualificá-lo 
para, no lugar de tarefas re-
petitivas, exercer a ativida-

de decisória dos processos. 
É preciso compreender que, 
engolfados pelas “liberdades” 
e “direitos”conquistados, os  
governos, a sociedade e até os 
cidadãos tiveram a falsa im-
pressão de rumarem ao porto 
seguro,  não prestando atenção 
no desmonte das atividades 
produtivas e, principalmente, 
do emprego. Em vez de buscar 
a competitividade, ampliou-se 
o paternalismo e instalou-se a 
chamada república sindical, 
que acabou dando com os bur-
ros n’água.

Chegamos à dura hora de 
pagar a conta. As reformas são 
necessárias para reequilibrar 
as finanças públicas e tornar 

a economia atrativa aos in-
vestidores. Quando isso for 
conseguido, o país voltará a 
crescer e os empregos esta-
rão de volta. Mas é preciso ter 
candidatos à altura. A rede de 
ensino, em vez de ideologia 
e partidarismo (independen-
te se de esquerda ou direita) 
tem de ensinar seu alunado as 
técnicas para ingresso ao mer-
cado. Mostrar que só os bons 
têm oportunidade no mundo 
cada dia mais competitivo e 
induzi-los a buscar a excelên-
cia. Feito isso, a missão edu-
cacional estará cumprida e, os 
que tiverem pendor para a po-
lítica, que o façam, por conta 
própria, jamais por influência 

daqueles que têm o dever de 
ensinar-lhes línguas, ciências 
e outros ramos da educação 
formal.

A tarefa é gigantesca, ir-
reversível e de salvação 
nacional. Espera-se que os 
congressistas, governo e até 
os partidos políticos compre-
endam a sua gravidade e não 
percam seu tempo discutindo 
ideologia, obstruindo ações 
ou tratando de questões que 
são de competência policial 
ou judicial. Se continuar per-
dendo tempo com essas coisas, 
não sairemos do atoleiro...

 
Tenente Dirceu Cardoso 

Gonçalves

Tem veículo com placa final 5 
ou 6? Então, chegou a sua vez de 
fazer o licenciamento anual obri-
gatório agora em agosto. O De-
partamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP) ressalta 
que é possível licenciar de forma 
eletrônica, por meio do sistema 
bancário, sem precisar ir até uma 
unidade de atendimento. O valor 
da taxa do serviço é de R$ 90,20 e 
por mais R$ 11 o motorista pode 
receber o documento em casa.

O Detran.SP ressalta que não 
basta apenas pagar a taxa, é preciso 
que haja a emissão do documento. 
Por isso não é aconselhável dei-
xar para a última hora. Os mais 
esquecidos podem contar com a 
ajuda do Detran.SP e receber gra-
tuitamente um alerta 30 dias antes 
do vencimento via SMS e push no 
celular. Para isso, é só cadastrar o 
celular no portal detran.sp.gov.br 
e autorizar o recebimento.

Hoje, o Estado de São Paulo 
tem mais de 30 milhões de veí-
culos registrados. Para circular, 
todo veículo precisa estar com o 
licenciamento em dia, indepen-
dentemente do ano de fabricação.

Taxa custa R$ 90,20 e por mais R$ 11 o motorista recebe o documento em casa; passo a passo está disponível em detran.sp.gov.br

O passo a passo para fazer 
o serviço pode ser consultado 
em detran.sp.gov.br, na área de 
“Veículos”>”Licenciamento Anu-
al”. A página disponibiliza um 
“tira dúvidas” e também um chat 
online para o motorista se infor-
mar melhor sobre o licenciamento.

Como licenciar – O valor do 
licenciamento em 2019 é de R$ 
90,20 para todo tipo de veículo. 
Não é necessário ir às unidades 
do Detran.SP ou imprimir boleto 
para pagar a taxa. Basta informar 
o número do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (Rena-
vam) ao caixa bancário ou sele-
cionar essa opção nos terminais 
eletrônicos das agências ou no 
internet banking. É preciso qui-
tar possíveis débitos de IPVA, 
seguro obrigatório e multas, por 
exemplo. Algumas unidades do 
Detran.SP dispõem de máqui-
na para pagamento com cartão 
de débito. Não precisa esperar 
chegar o mês do final de placa 
do veículo. É possível licenciar 
de forma antecipada.

Retirada do documento – 

Com o comprovante de pa-
gamento e um documento de 
identificação em mãos, o con-
dutor pode ir ao Detran.SP ou 
posto Poupatempo para solicitar 
a emissão do documento. Se 
preferir, pode pagar junto com 
a taxa o custo de envio pelos 
Correios, de R$ 11, para receber 
o documento em casa. A entre-
ga pode ser acompanhada pelo 
portal www.detran.sp.gov.br, 
em “Serviços Online”.

Apreensão do veículo – Licen-
ciamento em atraso gera a remoção 
do veículo ao pátio. Além disso, o 
proprietário recebe multa de R$ 
293,47 e sete pontos na habilitação 
por conduzir veículo que não esteja 
devidamente licenciado, o que é in-
fração gravíssima, conforme o Có-
digo de Trânsito Brasileiro (CTB).

Pagar o licenciamento em 
atraso também gera a cobrança 
de multa e juros. Caso não seja 
feito, o dono do veículo pode 
ter o nome inscrito no Cadas-
tro Informativo dos Créditos 
não Quitados (Cadin) e na dívida 
ativa do Estado pelo débito em 
aberto.

PARTIDO MDB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretório Municipal do MDB, por seu Presidente, CONVOCA, 
pelo presente edital, todos os filiados do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro – PMDB – Diretório de Palmeira d´Oeste-
SP, em especial os aptos a votar (filiados até abril de 2019) e 
todos os demais filiados, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL DO 
PARTIDO que será realizada no dia 13 de Agosto de 2019, com 
início às 16:00 horas e término às 20:00 horas, na Câmara Muni-
cipal, localizada na Avenida Prefeito Hélio Ponce, nº 47-35, Cen-
tro, nesta cidade, com a seguinte ORDEM DO DIA: I – Eleição, 
por voto direto e secreto, dos Membros do Diretório Municipal e 
respectivos suplentes; II – Eleição por voto direto e secreto, de 
01 Delegado e 01 Delegado suplente à Convenção Estadual; III 
– Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão de Ética e Dis-
ciplina, constituída de 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) 
suplentes; IV – Outros assuntos de interesse partidário. 

Palmeira d´Oeste-SP., 29 de Julho de 2019.

____________________________________________
Mauro Pires
Presidente do Diretório Municipal do MDB
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Iniciaram-se hoje já no 
período da tarde a  f ina-
l ização do recapeamento 
asfáltico da Avenida Oscar 
Antônio da Costa e a cons-
trução de mais seis sarje-
tões na cidade.

As obras fazem parte do 
programa estadual de in-
fraestrutura urbana e é uma 
conquista do Governo Po-
pular do prefeito Maurício 
Honório de Carvalho, com 
o valor de R$222.395,16 
(Duzentos, vinte e dois mil, 
trezentos noventa e cinco 
reais e dezesseis centavos).

Com mais essas obras de 
recapeamento e sarjetões 
o prefeito Maurício,  terá 
real izado um amplo pro-
grama de recuperação da 
malha viária urbana, sen-
do o maior já realizado na 

cidade de São Francisco. 
“Devido ao desgaste do 

asfal to fomos renovando 
em quase 100% a nossa 
malha viária urbana, com 
isso a  prefei tura oferece 
mais segurança e conforto 
aos pedestres e motoristas, 
a lém de contr ibuir  para 
uma melhor mobil idade. 
Portanto agradeço a Deus 
por me dar saúde e dispo-
sição para cada vez mais 
lutar para a cidade e toda 
a população são-francis-
quense. Pra isso importante 
dizer que conto com os tra-
balhos do nosso deputado 
estadual Carlão Pignatari, 
da simpatia do nosso vice-
-governador Rodrigo Gar-
cia e do governador Dória” 
(Prefeito Maurício Honório 
de Carvalho).

COMEÇOU O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA 
E CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS SARJETÕES NA CIDADE

Em nossa vida, desde muito 
cedo, já temos que fazer escolhas, 
e estas, muitas vezes nos deixam 
em dúvidas, se escolhemos ou 
não o melhor. Quando criança 
escolhemos o doce, as brincadei-
ras, etc..., quando adolescente-
sescolhemos o esporte, o hobby, 
a profissão..., quando adultos 
nem preciso citar o quanto de 
decisões precisamos tomar.

Algumas escolhas, mesmo 
sendo erradas, não nos causam 
grandes prejuízos, mas outras 
podem nos trazer enormes 
danos, e por esse motivo que 
escolher não é muito fácil e aí 
vem a pergunta: “como esco-
lher de maneira correta?”. Na 
bíblia, em deuteronômio 30. 19 
Deus adverte ao povo israelita, 
dizendo a estes que Ele lhes ha-
via proposto a vida e a morte; a 
benção e a maldição, e que eles 

deveriam escolher a vida para 
o bem deles mesmos e dos seus 
descendentes, portanto, visto que 
é tão difícil escolher certo, mas 
que também é tão importante 
para o nosso bem, tenho um con-
selho, toda vez que estivermos 
diante de uma escolha difícil, 
convém buscarmos a orienta-
ção de Deus antes de tomarmos 
qualquer decisão. A bíblia no 
Salmos 65. 2 diz que Deus ouve 
as orações, em Tiago 5. 13a diz 
“Está alguém entre vós aflito? 
Ore”, a oração é um meio que 
nós temos para pedir orientação 
de Deus para a nossa vida.

Temos o exemplo de uma 
pessoa que precisava fazer uma 
escolha difícil, mas ele orou a 
Deus, e Deus lhe atendeu, este 
homem era o principal funcio-
nário de Abraão, e recebeu a in-
cumbência de buscar uma moça 

de um lugar distante para que 
esta fosse esposa de Isaque(filho 
de Abraão).Mas que moça ele 
escolheria?, ou melhor, qual se-
ria a moça certa para ser esposa 
de Isaque?. Então no capítulo 
24 do livro de Gênesis, vemos o 
funcionário de Abraão fazendo 
uma oração à Deus, pedindo que 
Ele lhe mostrasse a pessoa certa 
para ser esposa de Isaque, e Deus 
lhe concedeu a resposta dando os 
sinais que ele havia pedido em 
sua oração, lhe mostrando que 
a esposa certa para Isaque seria 
Rebeca, conforme nos relata o 
restante do capítulo bíblico(Gn. 
24. 15-67).

E voce? Tem alguma escolha 
difícil a fazer? Busque a orien-
tação de Deus, Ele te ajudará a 
fazer a escolha certa! DEUS VOS 
ABENÇOE!

Pr. João francisco de Oliveira Pr. João francisco de Oliveira

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n°07/2019 - Processo de Licita-

ção n° 15/2019
OBJETO: Contratação de empresa(s) do ramo para o freta-

mento de ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, com motoristas disponí-
veis, para percorrer o percurso de São Francisco à Jales, estado 
de São Paulo, e vice versa, de segunda a sábado, transportando 
estudantes universitários e trabalhadores, durante o ano de 2019, 
cumprindo os itinerários e horários descritos no Termo de Refe-
rência anexado pelos requerentes, em atendimento às necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação e Departamento de 
Desenvolvimento Social desta municipalidade. Homologo para 
que surta os efeitos legais , a decisão proferida pela Comissão 
Permanente de Licitação , figurando como adjudicatória, de todos 
os Itens licitados, a empresa: DALPOZ LOCADORA LTDA- ME,  
CNPJ/MF n° 27.427.763/0001-70, sediada à Rua na Rua Juvenal 
Câmara, 1050, Fundos- Centro, na cidade de São Francisco – 
SP, conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP, 29 de ABRIL de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N° 33/2019
ORIGEM: Pregão Presencial n° 10/2019 - Processo de Licita-

ção n° 19/2019
OBJETO: Contratação de empresa(s) do ramo para o freta-

mento de ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, com motoristas disponí-
veis, para percorrer o percurso de São Francisco à Jales, estado 
de São Paulo, e vice versa, de segunda a sábado, transportando 
estudantes universitários e trabalhadores, durante o ano de 2019, 
cumprindo os itinerários e horários descritos no Termo de Refe-
rência anexado pelos requerentes, em atendimento às necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação e Departamento de 
Desenvolvimento Social desta municipalidade. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: DALPOZ LOCADORA LTDA- ME 
CNPJ. Nº 27.427.763/0001-70
VALOR TOTAL- R$ 180.169,92 ( cento e oitenta mil e cento e 

sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).
DATA DE ASSINATURA: 29 de Abril de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n°19/2019 - Processo de Licita-

ção n° 41/2019
OBJETO: Aquisição Contratação de empresa(s) para Adquirir, 

por meio de Assistência financeira do FNDE/MEC, brinquedos 
didáticos para escolas de educação infantil da rede municipal de 
Ensino, conforme descrição do Anexo I- Termo de Referência, do 
presente Edital. Os produtos serão utilizados pelo Departamento 
de Educação.  Homologo para que surta os efeitos legais , a 
decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação , figu-
rando como adjudicatória, de todos os Itens licitados, a empresa: 
DOCE INFANCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA,  CNPJ/MF n° 
21.863.308/0001- 30, sediada à V. Marginal José Rugani, 1840, 
Bairro Área Rural, na cidade de Dracena- SP, conforme Ata re-
gistrada no Processo.

São Francisco-SP, 02 de JULHO de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N° 50/2019
ORIGEM: Pregão Presencial n°19/2019 - Processo de Licita-

ção n° 41/2019
OBJETO: Aquisição Contratação de empresa(s) para Adquirir, 

por meio de Assistência financeira do FNDE/MEC, brinquedos 
didáticos para escolas de educação infantil da rede municipal de 
Ensino, conforme descrição do Anexo I- Termo de Referência, do 
presente Edital. Os produtos serão utilizados pelo Departamento 
de Educação.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: DOCE INFANCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS 

LTDA.  
CNPJ. Nº 21.863.308/0001- 30
VALOR TOTAL- R$ 18.565,14 (dezoito mil e quinhentos e ses-

senta e cinco reais e quatorze centavos).
DATA DE ASSINATURA: 24 de Julho de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

AS ESCOLHASPREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JUL/2018 A JUN/2019

CAMARA MUNIC. DE SAO FRANCISCO

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL

JUL/2018 AGO/2018 SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018 JAN/2019 FEV/2019 MAR/2019 ABR/2019 MAI/2019 JUN/2019

TOTAL

PROCESSADOS

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)
LIQUIDADAS

(últimos 12
meses)

(a)

INSCRITAS EM

PAGAR NÃO
RESTOS A 

(b)

31.412,45 31.412,43 31.412,43 30.202,38 34.178,80 35.691,91 34.505,16 31.893,97 31.603,84 35.492,73 33.392,10 392.681,92 0,0031.483,72DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)
31.412,45 31.412,43 31.412,43 30.202,38 34.178,80 35.691,91 34.505,16 31.893,97 31.603,84 35.492,73 33.392,10 392.681,92 0,0031.483,72    Pessoal Ativo
24.872,95 24.872,95 24.872,95 24.946,47 28.233,24 30.280,47 28.492,69 25.881,50 25.591,37 29.480,26 27.435,63 319.796,66 0,0024.836,18        Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

6.539,50 6.539,48 6.539,48 5.255,91 5.945,56 5.411,44 6.012,47 6.012,47 6.012,47 6.012,47 5.956,47 72.885,26 0,006.647,54        Obrigações Patronais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00        Benefícios Previdênciários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Pessoal Inativo e Pensionistas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00        Aposentadorias, Reserva e Reformas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00        Pensões
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00        Outros Benefícios Previdenciários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

31.412,45 31.412,43 31.412,43 30.202,38 34.178,80 35.691,91 34.505,16 31.893,97 31.603,84 35.492,73 33.392,10 392.681,92 0,0031.483,72DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL

12.566.171,94RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
0,00(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)

12.566.171,94=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)
392.681,92 3,12DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)
753.970,32 6,00LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
716.271,80 5,70LIMITE PRUDENCIAL (IX) =  (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)
678.573,29 5,40LIMITE DE ALERTA (X) =  (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.187], CAMARA MUNIC. DE SAO FRANCISCO Portaria Nº 389 de 2018

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE 
MARINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO – COMARCA 

DE PALMEIRA D´OESTE –SP.
EVALDO RIBEIRO, Vereador a Câmara Municipal de Mari-

nópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas por lei, REQUER que seja procedido com 
URGÊNCIA reparos em diversos locais nas vias públicas deste 
município (fotos anexa).

JUSTIFICATIVA:- É direito constitucional de qualquer cidadão 
o direito a locomoção seja via pedestre ou automotiva, para isso a 
administração pública tem o dever de lhe oferecer:- condições de 
segurança ao transitar sem colocar em riso a sua vida, de terceiros 
ou danos ao seu veículo. E mais, o aspecto receptivo da cidade 
tanto aos cidadãos como aos que nos visitam, (como exemplo) na 

esquina da Rua Alagoas com Av. Marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco está quase intransitável no local correto, tendo o 
condutor de permanecer na faixa contrária com risco eminente de 
um acidente com quem sai da Avenida sentido Rua Alagoas. Tem 
buracos também na Rua São Paulo com Praça da Bandeira, Rua 
Alagoas até João Toledo Lepes, Rua Paraná (praça). Rua XV de 
Novembro (paralelo ao Recinto) Creio que com um pouco mais de 
recurso que foi usado para a construção de “quebra molas” estes 
reparos ora reclamados pela população da qual representamos nesta 
Câmara Municipal, serão executados.

Marinópolis-SP. 25 de Julho de 2019

EVALDO RIBEIRO
        Vereador

CâMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS
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O expediente no Paço Mu-
nicipal Edson Stelut (Sede 
da Prefeitura) essa semana 
começou movimentado.

Enquanto o prefeito Maurí-
cio despachava com os vere-
adores Nelsinho da Ambulân-
cia e Carlim da Pá, anunciou-
-se a chegada dos técnicos do 
DETRAN para uma visita de 
inspeção para a instalação do 
Departamento de Transito 
“Detran” em São Francisco.

Após inspecionar o prédio 
que abrigara mais esse im-
portante serviço à população 
são-francisquense, o Prefeito 
Maurício, Gislaine Araújo 
(Superintendente Regional 
do Detran, Weliton Carvalho 
(Diretor Regional do Detran) 
e os vereadores Nelsinho da 
Ambulância e Carlinho da 
Pá, discutiram a viabilidade 
da implantação do POUPA 
TEMPO em São Francisco.

Já temos uma solicitação 
do Banco do Povo e iremos 
atender após a vinda do De-
tran, assim teremos o Ganha 
Tempo e posteriormente o 
Poupa Tempo, selando assim 
esse anel burocrático onde 
a população da nossa São 

 SÃO FRANCISCO RECEBE INSPEÇÃO DO DETRAN

Francisco farão seus docu-
mentos de carro, identidade 
(RG) entre outros serviços, 
o melhor: Tudo de Graça. 
(Prefeito Maurício Honório 
de Carvalho)

Os vereadores Carlim da 
Pá e Nelsinho da Ambulância 
aplaudiram a iniciativa do 
prefeito e disseram reapre-
sentar a já existente proposta 
do Banco do Povo, já na pró-
xima sessão e creem no apoio 
dos colegas vereadores.

 

_________________________________________________________________
___ 

Email: camara@cmmarinopolis.sp.gov.br – Tel. (17) 3695-1174 
Rua Espirito Santo, 415 – Centro, CEP 15.730-000  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

MARCOS AURÉLIO MARIN ROVEDA, Presidente da 
Câmara Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, no uso de atribuições 
legais que lhe são conferidas. 

Faz Saber, a quantos possa interessar, que, examinando 
o presente processo de licitação - Pregão Presencial n.º 001/2019, Processo 
de Licitação nº 001/2019, e considerando os Termos da Ata da Sessão de 
Julgamento, realizada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, assim como todo o 
processado, que encontra-se de conformidade com o Edital de Pregão 
Presencial e a legislação vigente e aplicável ao caso, ou seja, tudo em perfeita 
ordem, sem nulidade a  corrigir ou a sanar decido,  Homologar  todo o 
procedimento licitatório do Pregão Presencial n.º 001/2019. Nestes termos, 
verificado que o objeto licitado atende as necessidades e conveniências desta 
Câmara Municipal, Ratifico a Adjudicação, como adjudicado tem a licitante 
MARTINEZ & CARVALHO INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ 
14.908.157/0001-24 com  sede na Rua TIETE nº 3799, SANTA ELIZA , na cidade 
de VOTUPORANGA, SP, o objeto da licitação constante da execução de 
serviços e locação de software para diversas áreas da administração Pública 
com o devido Suporte Técnico, em conformidade com a discriminação contida 
no presente edital de pregão em seu anexo I,  pelo valor global de R$ 14.400,00,
a ser paga em doze parcelas vencíveis mensalmente no valor de R$ 1.200,00, 
considerando que a proposta atende o interesse da Administração.  

                    Decido ainda, determinar a convocação da 
Licitante vencedora MARTINEZ & CARVALHO INFORMATICA LTDA - ME, na 
pessoa de seu representante legal ou procurador, a comparecer na Secretaria 
da Câmara Municipal, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, para assinatura 
do Contrato.  

  
Publique-se. Registre-se.       Comunique-se. 

Câmara Municipal de Marinópolis - SP, 01 de agosto de 
2019. 

  
Marcos Aurélio Marin Roveda  
Presidente da Câmara 
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.728, DE 18 DE JULHO DE 2019.
Autoriza o Executivo Municipal a celebrar Convênio dom o Estado de 

São Paulo, por in-termédio da Secretaria de Estado da Cultura.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado 

de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, FAZ SABER que 
a Câmara Municipal, por seus representantes aprovou e ele sanciona e 
publica a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a celebrar 
Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Estado da Cultura objetivando a Aquisição de Instrumentos Musicais.

Artigo 2º - Os encargos que a Prefeitura vier a assumir em razão da 
execução do acordo correrão por conta de verbas próprias constantes no 
orçamento vigente, suplementadas se de Decreto, se necessário.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

GABINETO DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 
18 DE JULHO DE 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
__________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
DECRETO N.º 028, DE 10 DE JULHO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DO MU-NICÍPIO DE PALMEIRA D’OESTE-SP:
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado 

de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais,
D E C R E T A:-
Art. 1º - Fica por este Decreto nomeado o Conselho Municipal de Saú-

de do Município de Pal-meira d’Oeste, em conformidade com o Artigo 3º 
e seus incisos da Lei Municipal N.º 1.810, de 18 de setembro de 2.001, 
composta da seguinte forma:

§ 1º O segmento do Governo:
I – Representante do Poder Público Municipal
Membro Titular:- Larissa Garbiati Mariano Brunassi
Membro Titular:- Lucelene Gabaldi
Membro Suplente:- Gislaine Leon
Membro Suplente:- Jonas Alves Garcia
§ 2º O segmento dos prestadores de serviços terá a seguinte compo-

sição:
I – Representantes de prestadores de serviços dos SUS, compreen-

dendo entidades públicas, fi-lantrópicas e com fins lucrativos.
Membro Titular:- Henrique Bonilha Costa
Membro Titular:- Hoeliton Cesar Auco
Membro Suplente:- João José da Costa 
Membro Suplente:- Bruna Beraldi Barbosa
§ 3º O segmento dos trabalhadores de saúde terá a seguinte compo-

sição:
I – Representantes dos Conselhos e Associações Profissionais e Tra-

balhadores da área de Saúde.
Membro Titular:- Edenilson da Silva Guarnieri
Membro Titular:- Vivian Patricia Nogueira Rocha
Membro Titular:- Eliana Malheiro Martins Ferreira
Membro Titular:- Luciana Piccinim Chagas
Membro Suplente:- Eliane Souza Oliveira Padovez
Membro Suplente:- Larissa Cristina Xavier Pereira
Membro Suplente:-  Elisangela Calixto de Luiz
Membro Suplente:- Elaine Cristina Archanjo Sestari
§ 4º O segmento designado como usuário terá a seguinte composição:
I – Representantes indicados pelos Sindicatos, Associações e repre-

sentação de Trabalhadores, Associações de Moradores e Associações 
de Bairros

Membro Titular:- Elisangela Duran Correa Sestari
Membro Titular:- Vania Peres da Silva
Membro Titular:- Celia Aparecida Sotile
Membro Titular:- Renata Bulzico Moreira
Membro Titular:- Eduardo de Castro Liette
Membro Suplente:- Carla Renata Pontel
Membro Suplente:- Solange Maximiniano Marteli Bigoto
Membro Suplente:- Fabiana Maraia Lázaro
Membro Suplente:- Vilma Martins
Membro Suplente:-  Andréa Aparecida Ferrarezi Savazi
II – Representante dos usuários do Distrito de Dalas
Membro Titular:- Marli Pereira da Silva
Membro Suplente:- Maria Terezinha dos Santos Oliveira
III – Representantes da Terceira Idade
Membro Titular:- Lurdes Benício de Souza
Membro Titular:- Izelina Soares da Sailva
Membro Suplente:-Irene Felix de Mendonça Brazão
Membro Suplente:- Aparecida da Silva Escaliante
Art. 2º - As atribuições do Conselho Municipal de Saúde do Município 

de Palmeira d’Oeste são as estabelecidas pelo Artigo 2º, da lei Municipal 
N.º 1.810, de 18 de setembro de 2.001.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 
10 DE JULHO DE 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_________________________________________________

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJETIVA 

A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, TIPO RODOVIÁRIO, PARA 
TRANSPORTE DE ALUNOS, USADO, ANO DE FABRICAÇÃO 2009 OU 
SUPERIOR, MOVIDO A DIESEL, COM 52 LUGARES MAIS MOTORIS-
TA OU SUPERIOR, COM BANCADA CONVENCIONAL RECLINÁVEL, 
JANELAS DE VIDRO DE CORRER, E EM BOM ESTADO DE CON-
SERVAÇÃO E LIVRE DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS REFERENTE 
A LICENCIAMENTO, IPVA E MULTAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS 
OBRIGATÓRIOS POR LEI.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 014/2019
PROCESSO n° 027/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 16/08/2019
HORÁRIO: a partir das 09h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 31 DE JULHO DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL
__________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 037/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE/
SP

CONTRATADO: CRISTIANE CARREIRA DE OLIVEIRA 31650772823, 
inscrita no CNPJ Nº 18.782.449/0001-14, com sede á Rua Vitorio Pera, 
nº 285, Bairro Jardim Bottura, na cidade de Novo Horizonte – SP., CEP 
14.960-000.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO 
PARA AS FESTIVIDADES DA 29ª FESTA DA UVA, 17ª FEIRA DO AGRO-
NEGÓCIO E 6ª MOSTRA DE LEGUMES A SEREM REALIZADAS NOS 
DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2019.

  
VALOR- R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

ASSINATURA: 26 de Julho de 2.019.

VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) dias.

Processo Licitatório nº 026/219
Dispensa nº 005/2019.
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 025/2019
PREGÃO Nº 013/2019
CONTRATO Nº 039/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE 
– SP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A 
ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROCESSO SE-
LETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS, 
COMPREENDENDO TODAS AS ETAPAS DO CERTAME.

CONTRATADA: JBO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONCUR-
SOS S/S LTDA, estabelecida na Quadra 11, nº. 21 – CASA 21, Bairro 
CESP na cidade de Indiaporã - SP, CEP 15.690-000, inscrita no CNPJ. 
Nº 24.340.306/0001-55. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 36.200,00 (trinta e seis mil 
e duzentos reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de Julho de 2019.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 024/2019
PREGÃO Nº 012/2019
CONTRATO Nº 038/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE 
– SP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE TENDAS E LONAS DE FECHAMENTO A SEREM UTI-
LIZADAS NAS FESTIVIDADES DA 29ª FESTA DA UVA, 17ª FEIRA DO 
AGRONEGÓCIO E 6ª MOSTRA DE LEGUMES A SEREM REALIZADAS 
NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2019.

CONTRATADA: JAQJOI COBERTURAS E EVENTOS TRÊS FRON-
TEIRAS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.365.132/0001-73, 
sediado na Rua Antonio Bertolo, nº 192 – Centro na cidade de Três Fron-
teiras – SP – CEP 15.770-000. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 29.458,00 (vinte e nove mil 
quatrocentos e cinquenta e oito reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de Julho de 2019.

VIGÊNCIA: 02(dois) meses.
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 023/2019
PREGÃO Nº 011/2019
CONTRATO Nº 036/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE 
– SP.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento 
de (impressos gráficos e carimbos) para uso da municipalidade para 
educação, saúde, vigilância sanitária, administração e assistência social. 
Conforme termo de referência.

CONTRATADA: TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
sob. nº 60.292.448/0001-58 estabelecida à Av. Carlos Gomes, nº 49-60, 
Centro – Palmeira d’ Oeste  - SP. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 111.936,30 (cento e onze mil 
novecentos e trinta e seis mil e trinta centavos).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de Julho de 2019.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
_________________________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
                            
 REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste/SP, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,...

  FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, examinado a 
presente Dispensa de Licitação nº 005/2019, e, considerando a justifica-
tiva de Dispensa e o PARECER JURÍDICO, bem como todo o processo, 
verificou que a mesma esta em conformidade com a Lei nº 8.666/93, com 
suas alterações. Perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregula-
ridade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente 
dispensa nos termos do art. 43 inciso VI, da mencionada Lei nº 8.666/93. 
Nesses termos, considerando satisfatória o orçamento apresentado e 
classificado em primeiro lugar, com preço compatível com mercado, o 
que satisfaz plenamente os interesse econômico desta Prefeitura Muni-
cipal, ADJUDICO como adjudicado a firma; CRISTIANE CARREIRA DE 
OLIVEIRA 31650772823, inscrita no CNPJ Nº 18.782.449/0001-14, com 
sede á Rua Vitorio Pera, nº 285, Bairro Jardim Bottura, na cidade de Novo 
Horizonte – SP., CEP 14.960-000, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DA 29ª FESTA DA UVA, 
17ª FEIRA DO AGRONEGÓCIO E 6ª MOSTRA DE LEGUMES A SEREM 
REALIZADAS NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2019. Valor total 

estimado R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-
-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 26 de 
Julho de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-
_________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 025/2019
PREGÃO Nº 013/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste/SP, no uso  
das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,...

FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, examinado a 
presente licitação, Pregão nº 013/2019, e, considerando o PARECER da 
Equipe de Apoio designada para realizar os procedimentos licitatórios 
do Pregão desta Prefeitura, bem como todo o processo, verificou que o 
mesmo esta em conformidade com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, com 
suas alterações e o Edital. Perfeitamente em ordem, todo o processo, 
sem irregularidade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLO-
GO a presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI da mencionada 
Lei nº 8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a proposta 
apresentada e classificadas em primeiro lugar, com preço compatível 
com edital, o que satisfaz plenamente os interesse econômico desta Pre-
feitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado a firma; JBO SOLUÇÕES 
ADMINISTRATIVAS E CONCURSOS S/S LTDA, estabelecida na Quadra 
11, nº. 21 – CASA 21, Bairro CESP na cidade de Indiaporã - SP, CEP 
15.690-000, inscrita no CNPJ. Nº 24.340.306/0001-55., para CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO 
E APLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS, COMPREENDENDO TODAS AS 
ETAPAS DO CERTAME, com valor estimado em R$ 36.200,00 (trinta e 
seis mil e duzentos reais).

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 30 de 
Julho de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-
_________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 023/2019
PREGÃO Nº 011/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

   REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste/SP, no 
uso  das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,...

                               FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, 
que, examinado a presente licitação, Pregão nº 011/2019, e, consi-
derando o PARECER da Equipe de Apoio designada para realizar os 
procedimentos licitatórios do Pregão desta Prefeitura, bem como todo 
o processo, verificou que o mesmo esta em conformidade com as Leis 
nº 8.666/93 e 10.520/02, com suas alterações e o Edital. Perfeitamente 
em ordem, todo o processo, sem irregularidade ou nulidade a se corrigir 
ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente licitação nos termos do art. 43 
inciso VI da mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses termos, considerando 
satisfatória a proposta apresentada e classificadas em primeiro lugar, 
com preço compatível com edital, o que satisfaz plenamente os interes-
se econômico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado 
a firma; TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob. nº 
60.292.448/0001-58 estabelecida à Av. Carlos Gomes, nº 49-60, Centro 
– Palmeira d’ Oeste  - SP., para o fornecimento de (impressos gráficos e 
carimbos) para uso da municipalidade para Educação, Saúde, Vigilância 
Sanitária, Administração e Assistência Social, com valor estimado em 
R$ 111.936,30 (cento e onze mil novecentos e trinta e seis mil e trinta 
centavos).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-
-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 29 de 
Julho de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-
_________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 024/2019
PREGÃO Nº 012/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste/SP, no uso  
das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,...

  FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, examinado 
a presente licitação, Pregão nº 012/2019, e, considerando o PARECER 
da Equipe de Apoio designada para realizar os procedimentos licitatórios 
do Pregão desta Prefeitura, bem como todo o processo, verificou que o 
mesmo esta em conformidade com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, com 
suas alterações e o Edital. Perfeitamente em ordem, todo o processo, 
sem irregularidade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLO-
GO a presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI da mencionada 
Lei nº 8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a proposta 
apresentada e classificadas em primeiro lugar, com preço compatível 
com edital, o que satisfaz plenamente os interesse econômico desta 
Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado a firma; JAQJOI CO-
BERTURAS E EVENTOS TRÊS FRONTEIRAS LTDA – ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 27.365.132/0001-73, sediado na Rua Antonio Bertolo, 
nº 192 – Centro na cidade de Três Fronteiras – SP – CEP 15.770-000., 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO 
DE TENDAS E LONAS DE FECHAMENTO A SEREM UTILIZADAS NAS 
FESTIVIDADES DA 29ª FESTA DA UVA, 17ª FEIRA DO AGRONEGÓCIO 
E 6ª MOSTRA DE LEGUMES A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 09, 10 
E 11 DE AGOSTO DE 2019, com valor estimado em R$ 29.458,00 (vinte 
e nove mil quatrocentos e cinquenta e oito reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-
-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 30 de 
Julho de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
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8ROCK NA ROÇA

Música, diversidade e solidariedade às 
beiras do São José dos Dourados

Começou com um grupo de 
a m i g o s  q u e  s e  re u n i a m  p r a 
fazer  um som à  be i ra  do  r io . 
Na prainha de Dalas, há 17 km 
de Palmeira d’Oeste, uma pe-
quena propriedade colada às 
margens do Rio São José, pas-
sou a ser  palco de um evento 
anual onde músicos e ar t is tas 
da região se reúnem para ce-
leb ra r  a  cu l tu ra  do  Noroes te 
P a u l i s t a .  V á r i a s  e d i ç õ e s  j á 
a c o n t e c e r a m  –  t a n t a s  q u e 
os  organizadores  não sabem 
dizer.

Neste ano, a entrada foi  um 
qu i lo  de  a l imen to  não  p e re -
c í v e l ;  e  t u d o  f o i  d e s t i n a d o 

a o  L a r  d o s  I d o s o s  d e  D a l a s . 
Aprox imadamente  100  k g  fo -
ram arrecadados. Rodrigo Cor-
re a ,  u m  d o s  o r g a n i z a d o re s 
do evento,  diz que o objet ivo 
é  “ i n s p i r a r  n o v a s  g e r a ç õ e s 
n o  c o n t a to  c o m  a  m ú s i c a  e 
a  c u l t u r a ,  a l é m  d e  p re g a r  o 
respe i to ,  a  so l idar iedade e  o 
amor ao próximo.”

Por mais  um ano,  o Rock na 
Ro ç a  s e  c o n s o l i d a  c o m o  u m 
fes t i va l  a l te rna t i vo  capaz  de 
re u n i r  u m  b o m  p ú b l i c o  d e 
toda a região, mostrando que 
a cena cul tura l  a l ternat iva no 
i n te r i o r  re s i s te  e  e s tá  c a d a 
vez mais produtiva.


