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Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
O Velório Municipal de Ma-

rinópolis foi reformado para 
oferecer melhores condições às 
pessoas que utilizam para velar 
seus entes.

Acreditamos que essa seja uma 

maneira do executivo municipal 
mostrar respeito aos que estão no 
local em um momento tão difícil.

Segundo a administração essa 
reforma já era solicitada pela po-
pulação há muitos anos e agora 

com aval do prefeito Joaquim 
Peres a obra foi executada.

Foi realizada pintura total do 
prédio, adaptação estrutural, 
manutenção e trocas elétricas, 
além de problemas de infiltração 

corrigidos.
Agradecemos a administração 

municipal, todos os funcionários 
envolvidos e a câmara municipal 
pela parceria e luta pelo conforto 
dos munícipes de Marinópolis.

MARINÓPOLIS

A empresa Delícias do Porco 
foi visitada pelos representantes 
da Associação Comercial no dia 
18/10 para tratarem de um assun-
to que não é comum na rotina da 
entidade.

Depois de unirem forças com 
os Vereadores Vilson de Dalas e 
Tomate a Associação Comercial 
ressaltou para os proprietários 
da empresa o quanto é impor-

tante para Palmeira D’Oeste 
à permanência da empresa no 
município.

Há tempos o Vereador Vilson 
de Dalas e Tomate já tratavam 
desse assunto junto aos empre-
sários e agora, com a chegada 
da Associação Comercial, fi-
cou definido que a empresa 
FICARÁ EM PALMEIRA 
D’OESTE.

O empresa, representada pelo 
Sr.  Jefferson Sestari afirmou que 
a transferência para Fernandópo-
lis será realizada normalmente, 
contudo, devido aos pedidos 
dos Vereadores, eles irão criar 
um setor de DEFUMADOS e 
manterá as famílias trabalhando 
na empresa.

A empresa se enche de esperan-
ça com funcionários do legislativo 

que buscam somar e pensam no 
seu município em PRIMEIRO 
LUGAR.

Agradecemos a presença dos 
representantes da Associação Co-
mercial, Celso Curti e Dim Polai-
ne, Além, claro! Aos vereadores 
Vilson de Dalas e Tomate.

Palmeira D’Oeste encontrará o 
progresso com pessoas que bus-
cam somar e não diminuir.

PARCERIAS QUE CONSTROEM
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ESTRADAS RURAIS - PALMEIRA D’OESTE
SERÃO 6 QUILÔMETROS DE ESTRADA.

Mais uma vez o Prefeito Dodô 
foi pessoalmente checar o an-
damento de obras em Estradas 
Rurais.

Desta vez foi no Bairro Espirito 
Santo e serão 6 QUILÔMETROS 
DE ESTRADA. 

Os trabalhos serão acompa-
nhados pelo Fiscal da Prefeitura 
e pelo próprio prefeito durante 
as obras

Melhorias como, conservação, 
quebra de barrancos, nivelamento 
para controle do escoamento da 
água e “bigodes”, fazem parte 
das atividades realizadas pelo 
maquinário da prefeitura.

Desde o início de seus traba-
lhos o Prefeito Dodô continua 
mostrando muita preocupação 
com as estradas rurais e quem 
mora na zona rural tem observado 
máquinas trabalhando próximo 
de sua propriedade. 

Em outra oportunidade prefeito 
no disse que, pra ele “...estradas 
rurais não ligam apenas a proprie-
dade rural ao município urbano, 
mas sim, leva itens de consumo 
altamente necessários para nos-
so dia a dia, principalmente para 
nossa mesa...”

Parabenizamos o trabalho dos 
funcionários municipais coman-
dado pelo fi scal Léo, ao prefeito, 
aos vereadores, proprietários 
rurais que cedem o espaço de 
sua terra para a obra e todos os 
envolvidos que contribuem de 
alguma maneira.

PREFEITO DE SANTA FÉ DO SUL 
VISITA SÃO FRANCISCO

Por: Anderson Pimenta
O prefeito da Estância Turística 

de Santa Fé do Sul-SP, Ademir 
Maschio, esteve visitando o mu-
nicípio de São Francisco, onde 
foi recebido no Paço Municipal 
Edson Stelut (Sede da Prefei-
tura).

Oportunidade onde os prefei-
tos trocaram informações perti-
nentes à administração pública 
e sobre a gravidade nosso atual 
momento político econômico.

Prefeito Ademir, parabenizou 
o prefeito Maurício pelo bom 
trabalho que realiza cuidando da 
bela São Francisco e sua popula-
ção e fi nalizou dizendo:

“Maurício é o prefeito das 
grandes conquistas, foi o prefeito 
da região que mais conquistou 
juntos aos governos estadual e 
federal. Aproveito para convi-

região. O Maschio é o prefeito 
das inovações, das grandes trans-
formações” (Prefeito Maurício). 

O prefeito Maurício, confi rmou 
presença na inauguração da deco-
ração natalina de Santa Fé do Sul 
e retribuiu o convite convidando 
o prefeito Ademir Maschio para 
prestigiar com sua presença no 1º 
Moto Rock in São Francisco que 
acontecerá nos dias 13, 14 e 15 
de dezembro desse ano de 2019. 

Foto: Foto: Maurício Honó-
rio de Carvalho (prefeito de São 
Francisco) e Ademir Maschio 
(prefeito da Estância Turística 
de Santa Fé do Sul).

PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO FRANCISCO SP.

Visite nosso site: http://saofran-
cisco.sp.gov.br/

GOVERNO DO POVO - CI-
DADE FELIZ 

dar toda São Francisco e região 
para a inauguração da decoração 
natalina da nossa Estância Tu-
rística de Santa Fé do Sul que 
acontecerá no dia 15 de novem-
bro próximo” (Prefeito Ademir).  

Por sua vez o prefeito Maurício 
Honório de Carvalho, disse:

 “A população de Santa Fé do 
Sul está de parabéns por eleger o 
Ademir Maschio para prefeito, 
foi um avanço, surge aqui uma 
nova liderança regional que 
poderá fazer muito não só pela 
Estância Turística de Santa Fé 
do Sul, mas sim por toda nossa 
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Nesta última sexta-feira 27/09/2019 tivemos a tradicio-
nal Tarde Sertaneja de Palmeira D’Oeste onde diferentes 
municípios se encontram em nosso centro cultural para 
cantar e se divertir. O prefeito Dodô participou dando 

abertura ao evento e a coordenadora do CRAS Marcela 
narrou todo o conteúdo. A primeira Dama Andréa presti-
giou e permaneceu durante todo o evento. Tanto para quem 
assiste quanto para quem participa o evento é realmente 

emocionante e contagiante. Fica muito mais fácil entender 
a expressão “Melhor Idade” quando vemos os sorrisos nos 
rostos dos presentes. Nestes eventos a professora Priscila 
resgata junto aos idosos a trajetória do musica sertaneja 

de forma cantada. Parabenizamos a todos os funcionários 
que participam e colaboram de alguma forma!

Confi ram algumas fotos dessa maravilhosa tarde ser-
taneja.

TARDE SERTANEJA PALMEIRA D’OESTE

POSSE CONSELHO TUTELAR 
2020/2023 – PALMEIRA D’OESTE
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Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

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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EM #LIVE DO DETRAN/SP, MÉDICO DO HC DÁ 
DICAS DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS

Marcelo Rosa de Rezende afirma que a maioria das mortes no trânsito é resultado do comportamento imprudente
O médico Marcelo Rosa de Re-

zende, do Instituto de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São 
Paulo (USP), não tem dúvi-
das: as mortes e lesões graves 
sofridas pelos motociclistas 
são resultado, na maior parte 
dos casos, do comportamento 
irresponsável no trânsito.

Motociclista, Rezende par-
ticipou nesta terça-feira (24) 
da #live organizada pelo De-
tran.SP sobre como conduzir 
uma moto em segurança. Foi 
a última transmissão feita 
pelo Facebook da série rea-
lizada pelo órgão em parceria 
com o Hospital das Clínicas 
acerca de saúde no trânsito.

“O comportamento mais 
grave de um motociclista é 

não entender o veículo que 
está usando. A moto é um ve-
ículo bom, ágil, econômico, 
que ajuda muito no transpor-
te nas grandes cidades. Mas 
é preciso saber que se trata 
de um mecanismo extrema-
mente frágil”, diz.

No Estado de São Paulo, 
34% das vítimas de trânsito 
são motociclistas, de acordo 
com dados do Infosiga SP, 
sistema de dados do Governo 
de São Paulo que traz men-
salmente informações sobre 
acidentes.

Nas conversas do dia a dia 
com pacientes vítimas de 
traumas graves, Rezende diz 
perceber que muitos não têm 
noção a respeito dos compor-
tamentos imprudentes que 
adotam.  Segundo ele, prati-

dicina da USP e citada pelo 
especialista durante a #live, 
os homens (92%) com idade 
média de 30 anos são as prin-
cipais vítimas de acidentes 
com motocicletas.

“O jovem tem um ímpeto 
maior, quer mostrar as habili-
dades, mas é preciso lembrar 
que moto não é para isso. No 
trânsito, é preciso dirigir de 
uma forma absolutamente 
segura”, defende.  

Principais traumas e lesões
Na cidade de São Paulo, 

onde os motociclistas utili-
zam os corredores de trânsi-
to, são comuns as colisões 
laterais, em que os membros 
inferiores são atingidos. De 
acordo com Rezende, o HC 
recebe muitas vítimas de fra-
turas expostas nos membros 

inferiores e são frequentes as 
amputações.

Outra situação comum é 
a projeção do motociclis-
ta, o que causa traumas nos 
membros superiores, fraturas 
graves, lesões na coluna e 
traumas crânio-encefálicos. 
“Infelizmente, os maiores 
doadores de órgãos são os 
motociclistas. É uma estatís-
tica muito triste”, lamenta.

Motociclistas vítimas de 
acidentes costumam ficar 
longos períodos internados 
em recuperação. A pesquisa feita 
USP mostra que, do total de en-
trevistados, apenas 20% tiveram 
alta após antes de seis meses de 
internação e 80% permaneciam 
em tratamento, com limitações 
funcionais e sequelas (30% delas 
definitivas).

camente todos afirmam que 
não provocaram os acidentes.

Entre os principais com-
portamentos imprudentes, 
o médico destaca o excesso 
de velocidade como o mais 
perigoso. E nesse contexto, 
os entregadores de comida in-
tegram um grupo de alto ris-

co, segundo Rezende. “Eles 
deveriam cumprir um tempo 
mínimo nos trajetos, sem se 
arriscar tanto.”

Juventude
De acordo com a pesquisa 

“Causas de Acidentes com 
Motociclistas”, realizada em 
2013 pela Faculdade de Me-

O que há de especial no Templo da 
Boa Vontade (TBV)? Por que o local 
atrai gente de tantas partes do Brasil 
e do mundo? Situado no coração 
do Brasil, o Templo da Paz, como 
também é conhecido, é um ícone 
místico e espaço dedicado à Espiri-
tualidade Ecumênica. Suas portas 
permanecem abertas dia e noite para 
atender peregrinos e visitantes em 
busca de um local para orar ou me-
ditar livremente, conforme a crença 
de cada um. Segundo dados oficiais 
da Secretaria de Estado de Turis-
mo do Distrito Federal (Setur-DF), 
anualmente, mais de um milhão de 
pessoas visitam o monumento.

Conectando com boas energias
No TBV, o sentimento de paz é 

todo o tempo lembrado pelas pessoas 
que frequentam o local. É comum os 
peregrinos surpreenderem-se a cada 
ambiente visitado. Em 2013, por 
exemplo, a guitarrista Bibi McGill, 
da equipe da cantora norte-america-
na Beyoncé, aproveitando a agenda 
de shows da artista no Brasil, esteve 
na Pirâmide da Paz: “É exatamente 
o que precisava para trazer paz para 
minha vida, para trazer purificação e 
um pouco de cura e tranquilidade. Ao 
caminhar na parte escura [da espiral, 
na Nave do TBV], fiquei pensando 
no meu crescimento, do que quero 
me libertar, em que quero mudar. Ao 
chegar no centro, conectei-me com 
a energia do Céu, com a energia da 
Terra, e trouxe isso para o meu cora-
ção. Depois, caminhei na parte clara, 
saindo da espiral mais leve e muito 
conectada” declarou a guitarrista, 
que postou várias fotos da visita em 
sua conta nas redes sociais.

Outros integrantes da equipe de 
Beyoncé acompanharam Bibi na 
visita ao monumento. O cinegrafista 

Templo da Boa Vontade — uma energia extraordinária que ultrapassa fronteiras
para montar um espaço semelhante 
na casa dela.

“O Mistério de Deus Revelado”
A Pirâmide das Almas Benditas 

também recebeu a visita do músico, 
cantor e compositor Robert Plant, 
que foi vocalista da banda britânica 
Led Zeppelin. Considerado um dos 
grandes astros do rock, Plant foi ao 
Templo da Boa Vontade para meditar 
antes de uma apresentação na capital 
federal. Ele estava acompanhado 
por produtores e integrantes de seu 
atual grupo, The Sensational Space 
Shifters. Na ocasião, afirmou que 
muito ouviu falar da Pirâmide da 
Paz, por isso fez questão de conhe-
cer o monumento na primeira visita 
dele à capital do Brasil. No TBV, o 
cantor percorreu todos os ambientes 
e, diante da Mandala, repetiu o ritual 
dos peregrinos, estendendo as mãos 
à frente da obra, para refletir e orar. 
Utilizando a câmera do celular, o ro-
queiro fotografou a inscrição situada 
no Salão Nobre que traz este pensa-
mento do fundador do TBV, José de 
Paiva Netto: “Se há noite escura, 
também existe manhã radiante”. 

Depois de caminhar pela espiral e 
observar o Cristal Sagrado, o cantor 
destacou a qualidade da música am-
biente da Nave do TBV, que favorece 
a meditação. Naquele instante, os 
peregrinos ouviam as composições 
do Oratório O Mistério de Deus Re-
velado, de autoria do compositor 
Paiva Netto. Sabendo disso, Plant 
perguntou, então, como conseguiria 
aquele CD. Em seguida, com o disco 
em mãos, simpaticamente brincou: 
“Posso tocá-las no meu show?”.

Sonho que se tornou realidade
O fundador da Legião da Boa 

Vontade (LBV), Alziro Zarur (1914-
1979), sonhou um dia erguer um 

Douglas Porter, a trompetista Crystal 
Ravél Torres e o fotógrafo Robin 
Harper percorreram os ambientes e 
registraram imagens. Todos se mos-
traram fascinados com a referência 
à Espiritualidade Ecumênica em um 
local onde pessoas de todas as classes 
sociais, etnias, religiões e filosofias 
de vida são recebidas de braços aber-
tos. Na opinião de Crystal Torres, 
que, por conta da profissão, já viajou 
por muitos países, é possível sentir no 
Templo da Boa Vontade uma energia 
extraordinária. Segundo ela, a expe-
riência deixou uma forte impressão. 

“O Templo [da Boa Vontade] é mui-
to mágico, muito espiritual. É um 
lugar lindo para visitar, alcançar o 
equilíbrio e reorientar-se espiritual-
mente. Gostei muito do encontro de 
ideologias e de culturas religiosas, 
porque, no final das contas, Deus é 
Amor. A maior lição que eu aprendi 
é que não importa onde você está, 
Deus é Amor, pois Deus se expressa 
das mais diferentes formas. É muito 
bonito ver tudo isso presente em um 
único lugar.” A visita ao TBV foi tão 
marcante, que Crystal resolveu bus-
car inspiração na ambiência do lugar 

templo do ecumenismo, aberto a 
todas as pessoas que buscassem paz 
e um encontro consigo mesmas e 
com a espiritualidade. Em vida, o 
saudoso jornalista, radialista e poeta 
carioca anunciou o elevado propó-
sito de construir o Templo da Boa 
Vontade na capital do Brasil. Seu 
fiel sucessor, o jornalista, radialista 
e escritor José de Paiva Netto, não 
economizou esforços para concre-
tizar esse ideal. Em 1985, durante 
memorável congresso legionário 
dedicado às mulheres, em Belo Ho-
rizonte/MG, convocou o povo, que 
prontamente atendeu ao chamado. 
“Promessa que o nosso amigo (Za-
rur) fez é uma promessa nossa. Ele 
disse que a LBV daria ao Brasil um 
templo onde as pessoas realmente 
confraternizariam. Para construí-lo, 
nossa principal ferramenta será a Fé 
Realizante, e essa Fé os legionários, 
principalmente as mulheres, têm so-

bejamente...”, afirmou Paiva Netto.
Há 30 anos, o Templo da Boa Von-

tade cumpre o papel de acolher todos 
que, nos desafios da vida, precisam 
de um momento de reflexão. “Se há 
necessidade de um teto para as pessoas 
se protegerem das intempéries atmos-
féricas, urgente se faz um local que as 
abrigue das tormentas do sentimento, 
esquecidas as suas diferenças religio-
sas, ideológicas, políticas, econômicas, 
de modo a se refazerem espiritualmen-
te, descansando das procelas íntimas. 
Todo mundo tem uma dor que não con-
ta a ninguém, desde o mais poderoso ao 
mais simples dos homens, até mesmo 
os Irmãos ateus”, destaca o fundador 
do Templo do Ecumenismo Divino.

Participe das comemorações dos 
30 anos do Templo da Boa Vontade!

Quadra 915 Sul — Brasília/DF — 
Confira a programação acessando: 
www.amigosdotbv.org.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
Processo nº009 - 13/09/2019
Ref. Aposentadoria Especial
Interessado: ADELSON MARIANO DE BRITO

Decisão        
 

ADELSON MARIANO DE BRITO, já qualificado nos autos, 
pleiteou sua Aposentadoria Especial, uma vez que o requerente 
apresentou todos os documentos comprobatórios da condição 
de segurado o que corroborou para a concessão do beneficio.

 
processo está devidamente autuado com os documentos 

comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 
da concessão do beneficio Especial. 

É o relatório.

Decido. A Aposentadoria Especial é procedente visto que está 
devidamente comprovado pelos documentos constantes nos 
autos que o servidor completou todos os requisitos necessários, 
fazendo jus ao benefício com proventos proporcionais , estando 
assim de acordo com o disposto na Lei Complementar Municipal 
nº. 05/2012.

 
Publique. Registre. Intime-se
           
D’ Oeste, (SP), 13 de Setembro de 2019.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA ÚNICAVARA ÚNICARUA XV DE NOVEMBRO, 4871VARA 
ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICACOMARCA DE 
PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000882-59.2015.8.26.0414 - Ordem 619/2015
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA

Justiça Gratuita

Vara ÚnicaVara Única
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0000882-59.2015.8.26.0414

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rafael Salomão Oliveira, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando o imóvel denominado parte do lote 12 da quadra 22, situado com frente 
para a Rua Rio de Janeiro, medindo 10 metros de frente e fundos por 14,5 metros na linha da 
frente aos fundos, contendo como benfeitoria uma casa de alvenaria de tijolos coberta com telhas 
romanas e telhas onduladas, com 108,74 m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, área 
de serviço, alpendre com garagem, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de São 
Francisco sob nº 000296-00, e registrado no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Palmeira d'Oeste sob nº 5819, tendo em face do arrolamento de bens deixados pelos falecimentos 
de Alcides do Amaral Mendonça e Anna Odette Siqueira de Mendonça, passado a ser tão somente 
do herdeiro Alcides do Amaral Mendonça e sua esposa Rita Miriam Berto do Amaral Mendonça. 
A autora ajuizou a ação alegando posse mansa e pacífica há quase 23 anos, portanto no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Palmeira D'oeste, aos 16 de março de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo”
Refletindo sobre a socieda-

de em que vivemos, podemos 
concluir que estamos passando 
por grandes desafios sociais e 
religiosos. O ser humano está se 
tornado totalmente indiferente 
com o próximo. Mas, quem é 
o nosso próximo? Essa mesma 
pergunta um doutor da lei a fez 
a Jesus.

Jesus respondeu-lhe usando 
uma simples parábola, a do “Bom 
Samaritano”, para explicar quem 
é o próximo. Um homem que 
descia de Jerusalém para Jericó 
e caiu nas mãos de assaltantes 
que lhe arrancaram tudo, espan-
caram-no e o deixaram ferido. 
Passou um sacerdote, viu aquele 
homem caído e seguiu adiante 
por outro lado do caminho. As-
sim também um levita. Por fim, 
passou um samaritano, viu aquele 
homem caído, teve compaixão e 
ajudo-o, cuidando de suas feridas 
(cf. Lc 10, 29-37).

A pergunta que parece óbvia, 
“quem é o meu próximo? ”, Jesus 
no-la apresenta de forma diferen-
te: como nós fazermos próximos 
de nossos irmãos e irmãs? Nós 
todos, sobretudo as novas gera-
ções, excessivamente envolvidas 
com as novas tecnologias, esta-
mos tendo sensibilidade uns para 

com os outros e construindo uma 
coexistência saudável?

Podemos levantar muitas per-
guntas e ter bons ideais, mas é ne-
cessário agir, estar junto e cuidar, 
ou melhor, se colocar a lavar os 
pés uns dos outros (cf. Jo 13, 14), 
seguindo o exemplo de Cristo. A 
Campanha da Fraternidade deste 
ano, vem nos mostrar caminhos 
para vivermos a caridade de forma 
mais coletiva, tendo como tema as 
“Políticas Públicas”. Como cida-
dãos que somos, temos que estar a 
serviço da coletividade, seguindo 
o exemplo do “Bom Samaritano”.

Com o Sínodo para a Amazô-
nia, convocado pelo Papa Fran-
cisco, que está ocorrendo de 6 a 
27 deste mês, a Igreja Católica 
está dando um belo exemplo 
de atenção aos povos sofridos 
da Amazônia. Este Sínodo tem 
como objetivo olhar para nos-
sos irmãos e irmãs que acabam 
vivendo sem dignidade e que 
precisam de cuidados e, assim, 
valorizar as culturas indígenas e 
de outros povos que ali vivem, 
que se sentes excluídos da so-
ciedade; e olhar também para o 
nosso meio ambiente, que está 
sendo degradado. 

Por isso, o Sínodo está tratando 
a Amazônia sob o ponto de vista 

da ecologia integral. Que este Sí-
nodo possa nos ajudar a ter um 
novo olhar com relação aos nossos 
irmãos e irmãs da Amazônia, a 
exemplo do “Bom Samaritano”, 
e assim podemos honrar o manda-
mento que Cristo nos deixou: amar 
o próximo com a nós mesmos.

Jesus conclui a parábola di-
zendo ao doutor da lei: “Qual 
dos três, em tua opinião, foi o 
próximo do homem que caiu 
nas mãos dos assaltantes? Ele 
respondeu: Aquele que usou 
de misericórdia para com ele; 
Jesus então lhe disse: ‘Vai, e 

também tu, faze o mesmo’” (Lc 
10, 36-37). 

Portanto, precisamos olhar o 
nosso próximo com caridade e 
esperança, para podermos ter um 
bom futuro, seguindo exemplo 
do “Bom Samaritano” que aju-
dou aquele irmão caído à beira 
do caminho, pois precisamos ser 
“misericordiosos como Deus Pai 
é misericordioso” (Lc 6, 36). 

André Aparecido Matanovich
Seminarista e estudante de 

Teologia da Diocese de Jales 
17/10/2019.

STF, TÓFFOLI E A PRISÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA

Se nada mudar, o Supremo 
Tribunal Federal deverá decidir 
nesta quinta-feira (17) sobre a 
prisão (ou não) dos condenados 
em segunda instância. A definição 
poderá alterar a jurisprudência 
e levar à libertação de 170 mil 
condenados nesta situação em 
todo o país. Porém, o grande 
indutor dessa mobilização é o 
ex-presidente Lula, preso des-
de 7 de abril do ano passado em 
função da condenação no caso 
do apartamento triplex do Gua-
rujá, em que foi apenado pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba, cuja 
sentença teve confirmação no 
TFR-4 (4º Tribunal Federal de 
Recursos). É decisão intrincada, 
já que os cinco ministros tidos 
como “garantistas” da presunção 
de inocência (Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski, Marco 
Aurélio Mello, Celso de Mello 
e Rosa Weber) devem votar pela 
não execução da sentença nesse 
nível do processo, enquanto ou-
tros cinco (Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Luiz Fux, Luís 
Barroso e Cármen Lúcia) conti-
nuarão defendendo a prisão dos 
réus assim que se decide o recur-
so de segunda instância. Assim, 
ficará nas mãos do presidente da 

corte, Dias Toffoli, o solitário e 
importante voto de desempate.

O veredito de Toffoli ganha im-
portância e visibilidade. Existem 
abalizadas opiniões tanto para um 
quanto ao outro lado da questão. 
A suprema corte e seus ministros 
sofrem severo ataque e pressões 
de todos os lados. As redes so-
ciais, nova e influente tribuna da 
sociedade, trazem pronunciamen-
tos que vão desde a defesa contra 
ou a favor até a temerária inter-
venção militar com o fechamento 
do STF e, também, do Congresso 
Nacional. O momento exige mui-
ta reflexão e grandeza. O melhor 
é fortalecer e manter respeitáveis 

as instituições em vez de bani-las. 
Assim preceitua a democracia.

Apesar de sua reconhecida 
notoriedade no cenário nacional, 
Lula não deveria ser o motivador 
de um quadro crítico como esse. 
Qualquer decisão – que o bene-
ficie ou penalize – merecerá as 
críticas dos divergentes; a crítica 
é garantida, vindo de um lado ou 
do outro. Logo, o que se espera 
das autoridades e dos poderes é 
serenidade e até uma certa dose 
de patriotismo. Que os ministros 
do STF, ao decidirem a questão 
mirem exclusivamente o viés da 
justiça efetiva e, sem se preocupar 
que sejam os diretos beneficiados 

ou prejudicados, decidam pelo que 
for melhor ao país e sirva à efetiva 
prática da Justiça.

Uns pregam o direito de o réu 
defender-se em liberdade até a 
condenação transitada em julga-
do. Outros advertem que isso leva 
à impunidade dos que têm dinhei-
ro para pagar bons advogados e 
abusar de recursos protelatórios. 
Aí reside o problema. Que Deus 
ilumine os responsáveis pela de-
cisão e todos pensem exclusiva-
mente no País, jamais em réus, 
interesses ou ideologias...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

Nossos guardiões dos direi-
tos das crianças e adolescentes 
de Palmeira D’Oeste tomaram 
posse hoje em uma cerimônia 
solene na câmara de vereadores 
de Palmeira D’Oeste conduzida 
pela Lucilene do Social.

O Prefeito Dodô e a presidente 
do CMDCA (Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Palmeira D’Oes-
te) Kizze Perri  empossaram os 
eleitos em 2019.

Serão 4 anos de muito tra-
balho e acima de tudo muita 
RESPONSABILIDADE. O 
desenvolvimento do trabalho 
desses profissionais depende 
muito deles mesmos e apenas o 
comprometimento e dedicação 
própria trazem bons resultados.

São atribuições dos conselhei-
ros o atendimento e proteção das 
crianças e adolescentes, prestar 
aconselhamento aos pais e res-
ponsáveis e executar decisões 
para a prevenção de problemas 
e violação de direitos.  Espe-
cialistas dizem que na prática o 
conselheiro é aquele profissional 
que garante os direitos da crian-
ça e do adolescente em saúde, 
moradia, lazer, atenção e bem-
-estar. É papel dele, identificar 

tais situações e encaminhar ao 
Ministério Público e às autori-
dades competentes.

Tivemos a presença da Primei-
ra Dama Andréa Savazi que tam-
bém Presidente do Fundo Social, 
Elaine do Social, dos Vereadores 

Cristiane Perineti, Jesus Zucato, 
Valdir Semensati, Tomate, José 
Roberto e do Presidente da Câma-
ra, Tonico Ponce. Além de funcio-
nários do departamento social de 
Palmeira D’Oeste e da Diretora da 
Escola Estadual Orestes.

Os novos Conselheiros Tute-
lares são: 

• Emerson Bordim Buffo;
• Bruno de Brito Gonçalves;
• Salvador Arceno Nunes;
• Marilena Verzotto Teixeira e
• Lucia Cândida Pereira.

Assim que recrudesceu a crise 
político-administrativa, o Su-
premo Tribunal Federal, a nossa 
suprema corte de justiça, ganhou 
protagonismo e não saiu mais 
da mídia. Diz o artigo 102 da 
Constituição que “compete ao 
Supremo Tribunal Federal, pre-
cipuamente, a guarda da Cons-
tituição” e decidir sobre ações 
que questionem a constituciona-
lidade de leis e atos normativos, 
e processar os chefes dos pode-
res e demais detentores de foro 
privilegiado. Se fizesse apenas 
isso, a corte não teria ganho a 
incômoda visibilidade, nem seus 
membros estariam sob o fogo 
cruzado dos que questionam 
seus atos e até duvidam de sua 
independência e honorabilidade.

Uma leitura rápida da Cons-
tituição, naquilo que se refere à 
Justiça, leva ao raciocínio de que 
os constituintes, que se preocu-
pavam em parecer ultrademo-

cráticos e avessos aos militares 
do período 64-85, entregaram 
todo o poder ao Judiciário, 
permitindo a este se imiscuir 
nos outros, mas impedindo a 
reciprocidade. O orçamento e a 
organização do Judiciário, por 
exemplo, são feitos pelo próprio, 
sem interferência de Executivo 
e Legislativo, mas o Judiciário 
pode questionar as ações do go-
verno e das casas legislativas. 
Ignoraram os constituintes a ad-
vertência de Ruy Barbosa que, 
no começo do século, já dizia 
que a pior ditadura é a vinda do 
Judiciário, pois contra ela não 
temos a quem recorrer. A Carta 
que, além de princípios, tem a 
pretensão de normatizar a vida 
nacional, submete Executivo e 
Legislativo ao poder togado e, 
contra isso, não há o que fazer. 
Só mesmo uma reforma cons-
titucional.

Os próprios políticos das últi-

mas três décadas são os diretos 
responsáveis da ingerência ju-
dicial nas esferas de atribuição 
dos outros dois poderes. Quando 
perdem no voto das casas legis-
lativas, batem à porta do Judici-
ário para conseguir seus intentos 
através do chamado “tapetão”. 
E Judiciário os atende.

Melhor seria que, como ocorre 
nos países mais estáveis e desen-
volvidos, os onze ministros do 
STF só fossem provocados para 
dirimir dúvidas sobre a Consti-
tuição – sua função básica – ou 
desempatar questões legais ain-
da pendentes das cortes interme-
diarias e superiores (tribunais 
estaduais, regionais e STJ, TSE 
e STM) em definições de caráter 
coletivo.  Jamais atuassem sobre 
o caso concreto onde há um ou 
mais réus, como são os ruido-
sos processos onde condenados 
acabam libertos. A supremacia 
da corte tem sido usada, a nosso 

ver, indevidamente. Essas ques-
tões devem chegar ao fim, no 
máximo, no STJ. Preocupa-nos 
ver o STF perdendo seu tempo e 
autoridade com tabela do seguro 
de veículos, censura a produções 
humorísticas e coisas do gênero.

A suprema corte dos nossos 
sonhos é aquela de desconhece 
o nome escrito na capa dos pro-
cessos, a ideologia dos pacientes 
e o clamor das ruas ou de grupo 
de pressão. Ela apenas modula 
e guarda a Constituição e desfaz 
dúvida ainda presente depois das 
questões terem tramitado pelas 
instâncias. No dia que assim a ti-
vermos, o país desfrutará de maior 
segurança jurídica, os poderes da 
República, inclusive o próprio 
Judiciário, produzirão mais e com 
qualidade e, conjuntamente, sere-
mos uma Nação melhor...    

 
Tenente Dirceu 

Cardoso Gonçalves

AO STF SÓ O QUE É SUPREMO
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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

Privatize-se a Saúde e a Educação
Saúde e Educação são “direitos 

do cidadão e obrigações do Esta-
do”, assim definidos na Consti-
tuição. O artigo 6°, que trata dos 
direitos sociais, inclui também 
alimentação, trabalho, moradia, 
transporte, lazer, segurança, 
previdência social, proteção à 
maternidade e à infância e assis-
tência aos desamparados. Está 
tudo muito bem estabelecido, 
mas a simples inclusão no texto 
legal não garante o cumprimento 
do direito ou obrigação. São ne-
cessários recursos e métodos e 
estes devem estar de acordo com 
as carências da sociedade. Atual-
mente, a Saúde tem dificuldades 
para atender às massas e a Educa-
ção não educa o alunado na forma 
prevista pelo constituinte. Os 
demais setores, em proporções 
maiores ou menores, também 
registram queixas.

Vivemos a véspera do envio 
do pacote da reforma adminis-
trativa ao Congresso. Sabemos 
que o governo não vai alterar a 
estrutura de cargos mas o pre-
tende fazê-lo para as futuras 
contratações. Isso evitará im-
pactos imediatos e irá alivian-
do o Estado gradativamente. 
Seria importante considerar 
que o poder público, em regra, 
não é um bom administrador 
porque lhe falta a agilidade da 
iniciativa privada e, por isso, os 
serviços que executa, acabam 
tendo preço maior. É por isso 
que também se desenvolve o 
plano de desestatização, onde 

os investimentos que o governo 
tem hoje em 670 empresas pú-
blicas e privadas deverão retor-
nar ao cofre público mediante 
a venda de empresas (estatais) 
e das ações daquelas onde é 
sócio. Está na hora de pensar, 
também, na terceirização dos 
serviços que são “obrigações 
do Estado”, notadamente Saúde 
e Educação.

Em vez de continuar mantendo 
hospitais, ambulatórios e escolas 
públicas, transferi-los  ao particu-
lar e fiscalizar para garantir bom 
atendimento. Fazer o acesso da 
população através de “vouchers” 
para hospitais e ambulatórios e 
de bolsas de estudos para a Edu-
cação. A iniciativa privada já de-
monstrou capacidade para atuar 
nas áreas da Saúde e da Educação. 
Na Saúde existem competentes 

grupos empresariais além das 
tradicionais Santas Casas. Na 
Educação atuam estabelecimen-
tos modelares que oferecem bom 
ensino e operam em segmentos 
que não recorrem à escola públi-
ca, mas poderiam, com o tempo 
e recursos, ampliar esse serviço 
para toda a clientela.

Terceirizando os serviços, os 
governos poderão garantir sua 
prestação à população e, ao mes-
mo tempo, se livrarão do grevis-
mo, absenteísmo, exploração 
político-ideológica e de uma  sé-
rie de vícios e distorções que só 
sobrevivem no serviço público. 
O sistema que temos hoje é resul-
tante do paternalismo e do modelo 
inadequado mantido por sucessi-
vos governos federais, estaduais e 
municipais. Isso, evidentemente, 
deve demandar uma transição 

onde os sindicatos e associações 
classistas poderão atuar como 
importantes fiscais tanto para 
defender os profissionais seus 
associados, hoje servidores públi-
cos, quando para recepcionar os 
que virão no novo modelo, além 
de fiscalizar até a eficiência dos 
serviços terceirizados. O ideal é 
reformar diminuindo o tamanho 
do Estado e incentivando a gera-
ção de emprego e renda privados. 
O governo, no devido nível, tem 
de ficar só com as funções exclu-
sivas de Estado, como seguran-
ça pública, justiça e governança. 
Mesmo assim, não deve ignorar 
possibilidade de terceirizá-las 
ainda que parcialmente, nos seus 
serviços de apoio que não envol-
vem o “imperium” estatal.

Tenente Dirceu Cardoso Gon-
çalves

Comemora-se, dia 25 de janei-
ro, a fundação da cidade de São 
Paulo, completando 466 anos. 
Essa data foi escolhida homena-
geando os jesuítas que fundaram 
o Colégio São Paulo, onde mar-
caram presença com a educação 
até mesmo para os indígenas. 
Destacaram-se os padres Manoel 
da Nóbrega e José de Anchieta. 
Este canonizado santo pela Igreja 
Católica.

E quem foi São Paulo, que deu 
o nome ao Colégio e à cidade? 
Saulo era um judeu, nascido em 
Tarso da Cilícia, criado em Je-
rusalém, onde fez seus estudos 
religiosos da Lei (Torah), con-
forme relato do ivro dos Atos 
dos Apóstolos. Sua formação 
foi influenciada pelos anciãos 
do templo, e, sobretudo, pelos 
fariseus, grupo ao qual se ligou. 
Os anciãos e fariseus, como os sa-
duceus, participavam diretamente 
das ideias e estruturas do governo 
do Rei Herodes e das autoridades 
romanas. Isso explica sua deter-
minação em perseguir, prender e 
matar os seguidores do Caminho 
de Jesus, com a cobertura, através 
de cartas de recomendação, do 
Sumo Sacerdote e Conselho de 

São Paulo e Cidadania

Anciãos (At 22,3-16).
Mas, por graça de Deus, foi 

iluminado por uma grande luz 
que vinha do céu e brilhou ao seu 
redor, caindo por terra. Enquanto 
muitos usam a expressão “caiu 
do cavalo”, também podemos 
dizer que Saulo pisou em terra 
firme, botou os “pés no chão” 
e afastou-se das teorias, dos 
sonhos, das ambições. Diante 
do testemunho firme dos per-
seguidos, torturados, presos e 
mortos, sentiu-se tocado pela 
Palavra de Deus.

“Saulo, Saulo, por que me 
persegues?” Essa grande luz, 

capaz de derrubar a Saulo, ques-
tionadora a esse fariseu convic-
to, deveria ser de alguém pode-
roso. “Quem és tu, Senhor?”

“Eu sou Jesus, o Nazareno, 
a quem tu estás perseguindo.” 
Diante dessa nova consciência, 
Saulo pergunta: “Que devo fa-
zer, Senhor?” Ele vai ser condu-
zido para junto da comunidade, 
a mesma que ele queria desba-
ratar. Ali é acolhido, recupera a 
vista, ou seja, passa a enxergar 
a vida de outro modo. Em vez 
de ódio e violência, encontra 
amor, acolhida, luz nova, missão 
diferente. Não mais um perse-
guidor, porém um anunciador de 
um novo caminho para a vida. 
Com esse testemunho, passa a 
ser Paulo e também a ser per-
seguido. Por isso vai buscar o 
direito de defesa. Vale-se da 
dupla cidadania. Como cida-
dão romano, vai a Roma, para 
proteger-se. Com isso escapa 
da tirania de Herodes em Jeru-
salém. Mais tarde, no entanto, 
será condenado pelo Imperador 
Romano.

Que mensagem traz o Santo e 
a cidade? Os que detêm o poder, 
a riqueza, os bens, têm a tendência 

de imperar com autoritarismo, do-
minação, violência, reprimindo os 
pobres, os trabalhadores, os deser-
dados da história, sejam pessoas, 
grupos ou movimentos sociais.

As cidades são protagonistas da 
nova revolução. Elas demonstram 
que a economia não atende as ne-
cessidades de todos os cidadãos. 
Uma boa economia deve favorecer 
ao bem estar de todos, de forma pa-
cífica, inclusiva e solidária. Se as 
cidades crescem com nichos de po-
breza, significa que a economia tem 
bases de injustiça e discriminação.

Também a administração pú-
blica, numa democracia verda-
deira, deve exercer o poder con-
templando para todos o direito à 
cidade, proporcionar a garantia 
dos serviços indispensáveis para 
que todos possam morar, estudar, 
locomover-se, trabalhar, acessar a 
saúde e a assistência social. Será 
uma nova luz, um novo Caminho, 
uma nova cidadania. Isso exigirá a 
busca de garantias de seus direitos 
humanos, urbanos e sociais... com 
perseguições.

Pe Antônio de Jesus Sardinha
 Vigário Geral da Diocese de 

Jales
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EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

CONTRADA: CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES 
MOBILIARIOS LTDA.

VALOR MENSAL: R$ 512,70 (quinhentos e doze reais e se-
tenta centavos).

ASSINATURA DA PRORROGAÇÃO: 09 de dezembro de 2019.
OBJETO: Objetiva a contratação de empresa de prestação de 

serviço de consultoria financeira.
VIGÊNCIA: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Palmeira d’Oeste, 09 de dezembro de 2019.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
Presidente do IPREM
_________________________________________________

Processo nº 001  - 07/01/2020
 Ref. Pensão por Morte
 Interessado:  ROSEMARY APARECIDA SILVA

  Decisão  
  
O Instituto de Previdência Municipal de Palmeira D’ Oeste Esta-

do de São Paulo – IPREM, torna publico o Processo n° 001/2020, 
em que a requerente ROSEMARY APARECIDA SILVA brasileira, 
viúva, já qualificada nos autos, pleiteou Pensão por Morte.

O processo está devidamente autuado com os documentos 
comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 
da concessão de pensão por morte. 

Decido. A Pensão por Morte é procedente visto que está devi-
damente comprovado, fazendo jus ao benefício com proventos 
integrais,  estando assim de acordo com o disposto no artigo 71 
II , 72 e 73 da Lei Complementar Municipal nº. 04/2005 . 

Publique. Registre. Intime-se

Palmeira D’ Oeste, (SP), 07 de janeiro de 2020.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS

Extrato de 1º Termo de Aditamento de prazo do Contrato n° 
23/2017

Modalidade: Pregão Pres. n° 08/2019 e Proc. Licitação nº 
17/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: AUTO POSTO ANGELINI LTDA 
Objeto: Contratação de empresa especializada para o forneci-

mento de combustíveis (Óleo Diesel S10, Óleo Diesel, Gasolina 
e Álcool Etanol)destinados ao abastecimento da frota de veículos 
e máquinas desta Prefeitura

Data de Assinatura: 27 de dezembro de 2019.
Vigência: Até 22 de Abril de 2019 (04 Meses).

Extrato de 1º Termo de Aditamento do Contrato n° 04/2019
Modalidade: Dispensa. N° 03/2019 e Proc. Licitação nº 03/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS DE JALES. 
Objeto: Prestação de Serviços de Atendimento em Educação 

especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla.
Valor: R$ 47.616,00.
Data de Assinatura: 27 de dezembro de 2019.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2020 (12 Meses).

Extrato de 2º Termo de Aditamento do Contrato n° 06/2018
Modalidade: Pregão. N°02/2018 e Proc. Licitação nº 03/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: EDITORA DANGUS LTDA
Objeto: A prestação de serviços de PROGRAMA DE CAPACI-

TAÇÃO TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO E APOIO AO PROFESSOR, 
COM OFICINAS POR EIXOS PEDAGÓGICOS, ACOMPANHADO 
DE MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL (DOCENTE E DISCENTE).

Valor: R$ 19.023,20.
Data de Assinatura: 27 de dezembro de 2019.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2020 (12 Meses).

Extrato de 3º Termo de Aditamento do Contrato n° 15/2017
Modalidade: Disp. de Licitação. n° 002/2017 e Proc. Licitação 

nº 10/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda 
Objeto: Prestação de Serviços para Realização da Coleta, 

Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos 
do Departamento de Saúde Municipal. 

Valor : R$ 6.600,00 
Data de Assinatura: 29 de dezembro de 2019.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2020 (12 Meses).

Extrato de 3º Termo de Aditamento do Contrato n°34/17 
Modalidade: Pregão. N°16/17 e Proc. Licitação nº 18/17
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: DALPOZ LOCADORA LTDA ME.
Objeto: Prestação Serviços de TRANSPORTE ESCOLAR UNI-

VERSITARIO, em atendimento às necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação.

Valor: R$ 137.950,00
Data de Assinatura: 27 de dezembro de 2019.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2020 (12 Meses).

Extrato de 3º Termo de Aditamento do Contrato n° 29/2017
Modalidade: Pregão Pres. n° 11/2017 e Proc. Licitação nº 

13/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: José Ricardo da Silva Santana 
Objeto: Prestação de Serviços Técnicos Executando a Inserção 

de Propostas, Cadastramento, Alimentação de Dados, Monito-
ramento e Prestação de Contas através do Portais/Programas: 
Simec/Par, Siope, Pnae, Pnate e PDDE de Acordo com as Re-

soluções nº 10 de 18/04/2013, nº 26 de 17/06/2013 e nº 05 de 
28/05/2015 para a municipalidade de São Francisco/SP. 

Valor : R$ 23.880,00
Data de Assinatura: 29 de dezembro de 2019.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2020 (12 Meses). 

Extrato de 3º Termo de Aditamento do Contrato n° 30/2017
Modalidade: Pregão Pres. n° 12/2017 e Proc. Licitação nº 

14/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: José Ricardo da Silva Santana 
Objeto: Empresa Especializada para Prestação de Serviços 

Técnicos de Inserção de Propostas, Monitoramento e Prestação 
de Serviços Técnicos, Digo, de Contas através do Portal de 
Convênios SICONV para a municipalidade de São Francisco/SP.

Valor: R$ 29.880,00
Data de Assinatura: 27 de dezembro de 2019.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2020 (12 Meses).

Extrato de 5º Termo de Aditamento do Contrato nº 61/2015
ORIGEM: Convite Nº 06/2015 – PROCESSO DE LICITAÇÃO 

Nº 31/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP
CONTRATADA: “JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAÚDE 

LTDA ME .’’
OBJETO: Prestação de serviços Médicos- Clínico Geral-, por 

06 hrs/semanaisVALOR TOTAL: R$ 31.350,00 (trinta e um mil 
trezentos e cinquenta reais).

DATA DE ASSINATURA: 27 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA:  Até 30 de Junho de 2020

Extrato de 4º Termo de Aditamento do Contrato n° 10/2016
Modalidade: Pregão. N° 06/2016 e Proc. Licitação nº 08/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: Jornal Tribuna da Imprensa S/S Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de publicações dos atos oficiais 

desta municipalidade.
Valor: R$ 21.000,00
Data de Assinatura: 27 de dezembro de 2019.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2020 (12 Meses). 

Extrato de 5º Termo de Aditamento do Contrato n° 26/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2017 -PROCESSO DE LICITA-

ÇÃO N° 11/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
CONTRATADA: Guilherme Thiago Gomes ME
OBJETO: Prestação de Serviços Profissionais de Assessoria 

Técnica Administrativa nas Áreas de Compras, Licitação e Con-
tratos.

VALOR TOTAL: R$ 44.927,64 
DATA DE ASSINATURA: 27 de dezembro de 2019.
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro 2020.

Extrato de 3º Termo de Aditamento do Contrato n° 44/2015
Modalidade: Tomada de Preços. N°01/2015 e Proc. Licitação 

nº 22/2015
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: VS CARD – ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA
Objeto: Prestação de Serviços de implementação, gerencia-

mento, administração, fiscalização, supervisão, emissão e for-
necimento de cartões magnéticos, do tipo vale-alimentação, aos 
funcionários da Prefeitura Municipal.

Valor: R$ 36.363,60.
Data de Assinatura: 27 de dezembro de 2019.
Vigência: Até 29 de fevereiro de 2020 (2 Meses). 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 

LICITAÇÃO Nº 043/2019
PREGÃO Nº 022/2019

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, exami-
nado a presente licitação, Pregão nº 022/2019, 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 irregular idade ou nul idade a se 
corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente licita-
ção 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 plena-
mente os interesses econômico desta Prefeitura Munici-
pal, ADJUDICO como adjudicados a firma; ARIELE ZOPI 
LIMA TANAKA - ME, com sede à Rua XV de Novembro, nº 
40-29, centro, na cidade de Palmeira d’ Oeste/SP – CEP 
15.720-000, inscrita no CNPJ nº 25.000.158/0001-92, com 
valor estimado em R$ 184.800,00 (cento e oitenta e qua-

tro mil e oitocentos reais). Que objetiva a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços médicos 
consistente em clínico geral nos ESF Central e Extensão 
Distrito de Dalas, com uma carga horária de 08 horas diá-
rias e 40 horas semanais, por 12(doze) meses, no município de 
Palmeira d’ Oeste. 

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 06 de Janeiro de 2020.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 363 de 28 de dezembro de 2.019
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 

São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 28/12/2019, a Srª. ELAINE CRISTINA PE-

REIRA, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua CONCEIÇÃO, 
n.º 30, CENTRO na cidade de Marinópolis – SP, portadora da Carteira 
de Identidade RG. n.º 30.670.503-5, CPF. n.º 213.691.538-05, habilitada 
através do Concurso Público Municipal realizado na forma do Edital n.º 
01/2019, datado de 31/01/2019 para o emprego de TECNICO DE ENFER-
MAGEM, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, referência 04 
do Quadro de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 28 de 

dezembro de 2.019.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-
meira d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
_______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 364 de 28 de dezembro de 2.019
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 

São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 28/12/2019, a Srª. VALQUIRIA TORRES 

CARDOSO BORTOLOZO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na 
Rua JOÃO ORTEGA ALCOLEA, n.º 867, CENTRO na cidade de San-
tana da Ponte Pensa – SP, portadora da Carteira de Identidade RG. n.º 
33.577.670-X, CPF. n.º 334.421.368-73, habilitada através do Concurso 
Público Municipal realizado na forma do Edital n.º 01/2019, datado de 
31/01/2019 para o emprego de TECNICO DE ENFERMAGEM, fazendo 
jus aos vencimentos mensais do cargo, referência 04 do Quadro de 
Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 28 de 

dezembro de 2.019.

 Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-
meira d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.
EXONERA OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE POLÍTICO, QUE 

ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE, exonerar, a pedido, a partir desta (02/01/2020), o Senhor 

VALDIR RAMOS PEREIRA, portador da Carteira de Identidade RG. nº. 
9.137.646 e do CPF nº. 039.398.658-69, na qual o mesmo exercia o 
Cargo de Agente Político, de Secretário Municipal de Obras, Serviços 
Públicos e Trânsito.

Esta Portaria entrará em vigor em 02 de janeiro de 2020, revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 
02 DE JANEIRO DE 2020.

REGISTRE-SE CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 002, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 

São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
RESOLVE, nomear, para exercer o Cargo de Chefe da Divisão de Tribu-

tação, de Provimento em Comissão, a Senhora REGINA TIEKO MORITA 
MATHEUS, portadora da Carteira de Identidade RG. nº. 12.708.382-0 e 
do CPF nº. 050.797.788-22, competindo-lhe perceber a remuneração 
referente à “Referência – 26”.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e, retroagin-
do seus efeitos a 01 de janeiro de 2020, revogados as disposições em 
contrário.

REGISTRE-SE   PUBLIQUE-SE   CIENTIFIQUE-SE         CUMPRA-SE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 

02 DE JANEIRO DE 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste-SP., em data supra.

Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento

______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA N.º 003, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 

São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
RESOLVE, conceder gratificação de 50% (cinquenta por cento), a partir 

de 01 de janeiro de 2020, ao Servidor Municipal, o Senhor EDUARDO DA 
SILVA SOUZA, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 43.704.574-2 e 
do CPF nº. 444.642.648-67, lotado no quadro de Pessoal desta Prefeitura 
Municipal, no Cargo de Auxiliar Departamento Pessoal, em conformidade 
com a Subseção III – Da Gratificação de Regime Especial de Trabalho, 
artigo 63 e seus parágrafos da Lei Complementar n.º 003, de 11 de setem-
bro de 2009, ficando o servidor perceber a referida gratificação.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e, retroagin-
do seus efeitos a 01 de janeiro de 2020, revogados as disposições em 
contrário.

REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE    CIENTIFIQUE-SE              
CUMPRE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 
02 DE JANEIRO DE 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm, e Planejamento
______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 017 de 06 de janeiro de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 

São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 06/01/2.020, a Srª. ANA PAULA DA SIL-

VA, brasileira, solteira, residente e domiciliada no Sítio SÃO VICENTE, 
CÓRREGO DO CERVO, na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, portadora 
da Carteira de Identidade RG. n.º 50.951.470-4, CPF. n.º 454.652.718-76, 
habilitada através do Concurso Público Municipal realizado na forma do 
Edital n.º 02/2019, datado de 14/10/2.019 para o emprego de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, fazendo jus aos vencimentos mensais do 
cargo, referência 34 do Quadro de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 06 de 

janeiro de 2.020.

 Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-
meira d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 018 de 06 de janeiro de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 

São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 06/01/2.020, a Srª. ANNI CAROLINE 

FREGULIA, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua D. PEDRO 
II, n.º 52-89, na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, portadora da Carteira 
de Identidade RG. n.º 50.951.230-6, CPF. n.º 441.329.538-23, habilitada 
através do Concurso Público Municipal realizado na forma do Edital n.º 
02/2019, datado de 14/10/2.019 para o emprego de AGENTE COMU-
NITÁRIO DE SAÚDE, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, 
referência 34 do Quadro de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 06 de 

janeiro de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-
meira d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 019 de 06 de janeiro de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 

São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 06/01/2.020, a Srª. CLEUSA CRISTINA 

BOTELHO, brasileira, divorciada, residente e domiciliada na Rua D. 
PEDRO II, n.º 52-89, na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, portadora da 
Carteira de Identidade RG. n.º 24.696.269-0, CPF. n.º 247.011.078-59, 
habilitada através do Concurso Público Municipal realizado na forma do 
Edital n.º 02/2019, datado de 14/10/2.019 para o emprego de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, fazendo jus aos vencimentos mensais do 
cargo, referência 34 do Quadro de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 06 de 

janeiro de 2.020.

 Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-
meira d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 020 de 06 de janeiro de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 

São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 06/01/2.020, a Srª. DAIANE BEZERRA DA 

SILVA, brasileira, convivente, residente e domiciliada no Sítio PALMITAL 
(Estância São João), CÓRREGO DO CERVO, na cidade de Palmeira 
d’Oeste – SP, portadora da Carteira de Identidade RG. n.º 28.064.316-5, 
CPF. n.º 119.828.938-42, habilitada através do Concurso Público Muni-
cipal realizado na forma do Edital n.º 02/2019, datado de 14/10/2.019 
para o emprego de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, fazendo jus 
aos vencimentos mensais do cargo, referência 34 do Quadro de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 06 de 

janeiro de 2.020.

 Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-
meira d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 021 de 06 de janeiro de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 

São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 06/01/2.020, a Srª. ELEANDRA PAULA 

TEIXEIRA ESPORA, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua 
PADRE ANCHIETA, n.º 50-30, na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, 
portadora da Carteira de Identidade RG. n.º 40.573.252-1, CPF. n.º 
331.524.158-93, habilitada através do Concurso Público Municipal realiza-
do na forma do Edital n.º 02/2019, datado de 14/10/2.019 para o emprego 
de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, fazendo jus aos vencimentos 
mensais do cargo, referência 34 do Quadro de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 06 de 

janeiro de 2.020.

 Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 022 de 06 de janeiro de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 

São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 06/01/2.020, a Srª. GIOVANA ALVARENGA 

MINGATTI, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Avenida DR. 
FRANCISCO FÉLIX DE MENDONÇA, n.º 51-85, na cidade de Palmeira 
d’Oeste – SP, portadora da Carteira de Identidade RG. n.º 00.125.584-
7 SSP/MS, CPF. n.º 020.702.281-00, habilitada através do Concurso 
Público Municipal realizado na forma do Edital n.º 02/2016, datado de 
30/12/2.016 para o emprego de ENFERMEIRO, fazendo jus aos venci-
mentos mensais do cargo, referência 23 do Quadro de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 06 de 

janeiro de 2.020.
                                                                                 Reinaldo Savazi
                                                                               Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste - SP, em data supra.

  Luiz Carlos Felício 
                                              Secretario Municipal de Administração e 

Planejamento
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 023 de 06 de janeiro de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 

São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 06/01/2.020, a Srª. LETÍCIA CHÉLA LIMA, 

brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua XV DE NOVEMBRO, 
n.º 50-90, na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, portadora da Carteira de 
Identidade RG. n.º 48.217.229-0, CPF. n.º 455.569.008-76, habilitada 
através do Concurso Público Municipal realizado na forma do Edital n.º 
02/2019, datado de 14/10/2.019 para o emprego de AGENTE COMU-
NITÁRIO DE SAÚDE, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, 
referência 34 do Quadro de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 06 de 

janeiro de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-
meira d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 024 de 06 de janeiro de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 

São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 06/01/2.020, a Srª. LUCIANA APARECIDA 

PEREZ, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua ALCÁDIO 
MARTIN, n.º 46-41, na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, portadora da 
Carteira de Identidade RG. n.º 25.971.345-4, CPF. n.º 250.553.928-60, 
habilitada através do Concurso Público Municipal realizado na forma do 
Edital n.º 02/2016, datado de 30/12/2.016 para o emprego de ATENDEN-
TE DE SAÚDE, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, referên-
cia 01 do Quadro de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 06 de 

janeiro de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-
meira d’Oeste - SP, em data supra.

  Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-S
Portaria n.º 025 de 06 de janeiro de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 

São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 06/01/2.020, a Srª. NATÁLIA RICCI 

AFONSO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua ANTONIO 
DOMICIANO DA SILVA, n.º 59-102, na cidade de Palmeira d’Oeste – 
SP, portadora da Carteira de Identidade RG. n.º 47.951.202-4, CPF. n.º 
393.698.988-59, habilitada através do Concurso Público Municipal realiza-
do na forma do Edital n.º 01/2019, datado de 16/04/2.019 para o emprego 
de SERVENTE DE ESCOLA, fazendo jus aos vencimentos mensais do 
cargo, referência 01 do Quadro de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 06 de 

janeiro de 2.020.
                                                                                 Reinaldo Savazi
                                                                               Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 026 de 06 de janeiro de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 

São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 06/01/2.020, a Srª. THAYNE CHRISTIANO 

PEDRO BONFIM, brasileira, casada, residente e domiciliada na Estância 
PRESENTE DE DEUS, CÓRREGO DAS LARANJEIRAS, na cidade 
de Palmeira d’Oeste – SP, portadora da Carteira de Identidade RG. n.º 
45.326.865-1, CPF. n.º 433.538.638-93, habilitada através do Concurso 
Público Municipal realizado na forma do Edital n.º 02/2019, datado de 
14/10/2.019 para o emprego de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 
fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, referência 34 do Quadro 
de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 06 de 

janeiro de 2.020.
                                                                                 Reinaldo Savazi
                                                                               Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 027, DE 06 DE JANEIRO DE 2020.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-

CIAS:
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 

São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
RESOLVE, nomear, para exercer o Cargo de Agente Político, de Se-

cretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito, o Senhor REI-
NALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade RG. 
nº. 24.503.178 e do CPF nº. 102.826.778-95, competindo-lhe perceber o 
subsídio o seu Cargo.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados 
as disposições em contrário.

REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE   CIENTIFIQUE-SE        
CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 
06 DE JANEIRO DE 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 028, DE 08 DE JANEIRO DE 2020.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE, exonerar, a pedido, o Senhor RENAN BIUDES MAZIERO, 

portador da Carteira de Identidade RG. nº. 49.985.313-1 e do CPF nº. 
434.943.358-93, na qual o mesmo exerceu desde 03 de abril de 2017, o 
cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 
08 DE JANEIRO DE 2020.

REGISTRE-SE CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 030, DE 08 DE JANEIRO DE 2020.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE, exonerar, a pedido, a Senhora VALQUIRIA TORRES 

CARDODO BORTOLOZO, portadora da Carteira de Identidade RG. nº. 
33.577.670-X e do CPF nº. 334.421.368-73, na qual a mesma exerceu 
desde 28 de dezembro de 2019, o cargo de TÉCNICO DE ENFERMA-
GEM.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e, retroagin-
do seus efeitos a 01 de janeiro de 2020, revogados as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 
08 DE JANEIRO DE 2020.

REGISTRE-SE CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 030, DE 08 DE JANEIRO DE 2020.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE, exonerar, a pedido, a Senhora VALQUIRIA TORRES 

CARDODO BORTOLOZO, portadora da Carteira de Identidade RG. nº. 
33.577.670-X e do CPF nº. 334.421.368-73, na qual a mesma exerceu 
desde 28 de dezembro de 2019, o cargo de TÉCNICO DE ENFERMA-
GEM

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e, retroagin-
do seus efeitos a 01 de janeiro de 2020, revogados as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 
08 DE JANEIRO DE 2020.

REGISTRE-SE CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício

Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 036, DE 09 DE JANEIRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A FORMAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 

São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
R E S O L V E:-
Art. 1º - Ficam designadas os Servidores: Amanda Gabriela Guimara-

es Thomaz Dias - RG. nº. 33.578.995-X e do CPF n.º 368.654.328-19, 
Antonio Rodrigues de Almeida – RG. n.º 22.300.051-6 e do CPF n.º 
095.490.638-10 e Renan Biudes Maziero – RG. n.º 49.985.313-1 e do 
CPF n.º 434.943.358-93, para sob a presidência da primeira, integram a 
Comissão Permanente de Licitação, a partir desta data, pelo período de 
01 (um) ano.

Art. 2º - Compete à Comissão Permanente de Licitação:
I - receber, apreciar e dar sua decisão sobre os pedidos de inscrição em 

registro cadastral e sua alteração ou cancelamento.

II - receber, apreciar e julgar a habilitação preliminar e as propostas 
dos licitantes.

Parágrafo 1º - No caso de obras, serviços de engenharia e aquisição 
de equipamentos de maior tecnologia, a Comissão deverá contar com a 
participação de profissionais legalmente habilitados para a apreciação dos 
respectivos pedidos de inscrição.

Parágrafo 2º - Os membros da Comissão responderão solidariamente 
por todos os atos praticados pelo Órgão, salvo se posição individual di-
vergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada 
na reunião em que tiver sido tomada a decisão.

Art.3º - Decorrido o prazo de um (1) ano, serão designados os integran-
tes da nova Comissão, proibida a recondução de seus membros para a 
investidura seguinte.

Parágrafo Único - A substituição dos Membros da Comissão poderá 
ocorrer a qualquer tempo, por ato do Prefeito Municipal.

Art. 4º - A Comissão Permanente de Licitação desempenhará suas 
atribuições na forma da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993 e suas 
alterações.

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e, 
retroagindo seus efeito s a 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposi-
ções em contrário.

REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE       CIENTIFIQUE-SE       CUM-
PRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 
09 DE JANEIRO DE 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA N.º 037, DE 09 DE JANEIRO DE 2020.
DESIGNA PREGOEIRO E OS MEMBROS DE SUA EQUIPE DE 

APOIO, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 

São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
RESOLVE, designar o Senhor JULIANO DE PAES MACHADO, por-

tador da Carteira de Identidade RG. nº. 748.555-SSP/MS e do CPF nº. 
218.058.168-88, para exercer a função de “PREGOEIRO”, e MEMBROS 
DE EQUIPE DE APOIO, os Servidores: AMANDA GABRIELA GUIMA-
RAES THOMAZ DIAS, portadora do RG. n.º 33.578.995-X e do CPF nº. 
368.654.328-19, ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA, portador do RG. 
nº. 22.300.051-6 e do CPF nº. 095.490.638-10 e RENAN BIUDES MAZIE-
RO, portador do RG. n.º 49.985.313-1 e do CPF n.º 434.943.358-93, para 
realização do procedimento licitatório denominado “PREGÃO”.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE  C I E N T I F I Q U E - S E        
CUMPRE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 
09 DE JANEIRO DE 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 038 de 09 de janeiro de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 

São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 09/01/2.020, a Sr°. RENAN BIUDES 

MAZIERO, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na rua  AVENI-
DA EUCLIDES DA CUNHA, CENTRO, na cidade de Palmeira d’Oeste 
– SP, portador da Carteira de Identidade RG. n.º 49.985.313-1, CPF. 
n.º 434.943.358-93, habilitado através do Concurso Público Municipal 
realizado na forma do Edital n.º 02/2019, datado de 14/10/2.019 para o 
emprego de ENCARREGADO TRIBUTAÇÃO, ARREDAÇÃO E FISCALI-
ZAÇÃO, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, referência 17 
do Quadro de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.

Defensivos, Fertilizantes e 
Produtos Agropecuários em Geral
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 09 de 

janeiro de 2.020.
                                                                                 Reinaldo Savazi
                                                                               Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 040 de 09 de janeiro de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de 
São Paulo, no exercício das atribuições que são conferidas por lei:

NOMEIA, a partir desta data 06/01/2.020, a Srª. DENISE DE PAU-
LO PEDRINI, brasileira, casada, residente e domiciliada no Sítio SÃO 
JOSÉ, CÓRREGO DO CERVO, na cidade de Nova Canaã Paulista 
– SP, portadora da Carteira de Identidade RG. n.º 44.585.194-6, CPF. 
n.º 368.253.588-80, habilitada através do Concurso Público Municipal 
realizado na forma do Edital n.º 01/2019, datado de 16/04/2.019 para o 
emprego de VETERINÁRIO ZOONOZES, fazendo jus aos vencimentos 
mensais do cargo, referência 08 do Quadro de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir do dia 06 de janeiro de 2.020, revogada as disposi-
ções em contrário.

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 09 de 

janeiro de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-
meira d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
_________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente a protocolo: 239/19 Data de 
Protocolo: 05/12/2019 CEVS: 353520001-862-000001-1-6 Data de Valida-
de: 17/01/2021 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE CNPJ/CPF: 46.609.731/0001-30 

Endereço: Rua MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO 
BRANCO (ANEXA SANTA CASA), S/Nº SALA 01 CENTRO Município: 
PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP Resp. 

LEGAL: IZILDINHA AP QUIERICO LIBONI CPF: 15933503843 Resp. 
Técnico: ANTONIO WILSON BELATI CPF: 21451952899 CBO: 223505 
Conselho Prof.: COREN No. Inscr. 146.425 UF: SP 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o (a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar 

as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive 

sujeito(s) ao cancelamento  deste documento 
PALMEIRA D’OESTE, Sexta-feira, 17 de Janeiro de 2020 
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 043/2019.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 022/2019.
CONTRATO Nº 001/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OES-
TE – SP.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços médicos consistente em clínico geral nos ESF Central e Extensão 
Distrito de Dalas, com uma carga horária de 08 horas diárias e 40 horas 
semanais, por 12(doze) meses, no município de Palmeira d’ Oeste.

CONTRATADA: ARIELE ZOPI LIMA TANAKA - ME, com sede à Rua XV 
de Novembro, nº 40-29, centro, na cidade de Palmeira d’ Oeste/SP – CEP 
15.720-000, inscrita no CNPJ nº 25.000.158/0001-92. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 184.800,00 (cento e oitenta e 
quatro mil e oitocentos reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de Janeiro de 2020.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2019.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
CONTRATO Nº 002/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OES-
TE – SP.

OBJETO: A escolha da proposta mais vantajosa para o fornecimento 
de combustível, sendo (30.000 litros de Etanol, 90.000 litros de Gasolina, 
280.000 litros de Óleo Diesel e 140.000 litros de Óleo Diesel S10) para as 
viaturas da municipalidade, a serem abastecidos diretamente nas viaturas 
da Prefeitura Municipal e diariamente durante o exercício de 2020.

CONTRATADA: RODRIGO H. SCAPIN & CIA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob. nº 10.303.577/0001-26 com sede à  Rua Brasil, nº 44-20, centro na 
cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. CEP 15.720-000. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 1.534.400,00(Um milhão 
quinhentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de janeiro de 2020.

VIGÊNCIA: 31/12/2020.
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2019.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 021/2019.
CONTRATO Nº 003/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OES-
TE – SP.

OBJETO: A escolha da proposta mais vantajosa para o fornecimento 
de combustível, sendo (30.000 litros de Etanol, 90.000 litros de Gasolina, 
280.000 litros de Óleo Diesel e 140.000 litros de Óleo Diesel S10) para as 
viaturas da municipalidade, a serem abastecidos diretamente nas viaturas 
da Prefeitura Municipal e diariamente durante o exercício de 2019.

CONTRATADA: AUTO POSTO CASTELLANI LTDA-EPP,  inscrita no 
CNPJ sob. nº 02.987.411/0001-48 com sede à Rua Brasil, nº66-20, centro 
na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. - CEP 15.720-000. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 481.800,00 (Quatrocentos e 
oitenta e um mil e oitocentos reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de janeiro de 2020.

VIGÊNCIA: 31/12/2020.
_________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 042/2019
PREGÃO Nº 021/2019
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 021/2019, 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, HOMOLOGO a 
presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI da mencionada Lei nº 
8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a proposta apresen-
tada e classificadas em primeiro lugar, com preço compatível com edital, 
o que satisfaz plenamente os interesses econômico desta Prefeitura 
Municipal, ADJUDICO como adjudicados as firmas; AUTO POSTO CAS-
TELLANI LTDA-EPP,  inscrita no CNPJ sob. nº 02.987.411/0001-48 com 
sede à Rua Brasil, nº66-20, centro na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. 
- CEP 15.720-000, com valor estimado em R$ 481.800,00 (Quatrocentos 
e oitenta e um mil e oitocentos reais) e a firma: RODRIGO H. SCAPIN & 
CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob. nº 10.303.577/0001-26 com sede à  Rua 
Brasil, nº 44-20, centro na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. CEP 15.720-
000, com valor estimado em R$ 1.534.400,00(Um milhão quinhentos e 
trinta e quatro mil e quatrocentos reais). Que objetiva a escolha da pro-
posta mais vantajosa para o fornecimento de combustível, sendo (30.000 
litros de Etanol, 90.000 litros de Gasolina, 280.000 litros de Óleo Diesel 
e 140.000 litros de Óleo Diesel S10) para as viaturas da municipalidade, 
a serem abastecidos diretamente nas viaturas da Prefeitura Municipal e 
diariamente durante o exercício de 2020. Com valor total estimado em R$ 
2.016.200,00 (dois milhões dezesseis mil e duzentos reais).

REGISTRE-SE   PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 06 de 
Janeiro de 2020.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-


