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PALMEIRA D OESTE 
RENOVA COM OCIRCUITO 
CULTURAL E ATRAÇÕES 
CONTINUAM EM 2016

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 
DE MAIO.

O Circuito Cultural Paulista 
continua com sua programa-
ção ao longo do mês de maio 
com atrações gratuitas de 
música, dança, circo e peças 
infantis, o programa é realiza-
do pela Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo, em 
parceria com a prefeitura mu-
nicipal de Palmeira d’ Oeste, e 
visa oferecer ao público maior 
acesso à diversidade artística.

Em Maio a atração será O 
TEATRO “A CASA DE BER-
NARDA ALBA” da CIA London, 
a atração será no dia 13/05 
(sexta-feira) às 15:00 Horas no 
Centro Cultural Antonio Carlos 
Candil. 

A austera Bernarda Alba fica 
viúva pela segunda vez, e, se-
gundo suas ordens, suas filhas 
terão de viver um luto de oito 
anos em regime de clausura. 
Bernarda tem cinco filhas e 
todas se interessam por um 
único homem do vilarejo, que 
é prometido à filha mais velha: 
Angustias. Numa trama de 
intrigas e amargura, as filhas 
são quase como soldados e 
se digladiam longe dos olhos 
da mãe. Nessa montagem es-
pecial, homens interpretam 
essas mulheres semamantes, 
mostrando o quão brutas e for-
tes podem ser as personagens 
de Lorca que metaforizam os 
soldados da guerra civil espa-
nhola.

A Justiça determinou o blo-
queio do WhatsApp por 72 
horas em todo o Brasil a par-
tir das 14h desta segunda-
-feira, dia 2. A decisão do juiz 
Marcel Maia Montalvão, da 
comarca de Lagarto (SE) é do 
dia 26 de abril. As operado-
ras de telefonia fixa e móvel 
já receberam a notificação e 
disseram que vão cumprir a 
decisão judicial. Em caso de 
descumprimento, a multa é 
de R$ 500 por dia.

A ordem para as operado-
ras bloquearem o aplicativo 
partiu do mesmo juiz que, no 
início de março deste ano, 
determinou a prisão de Diego 
Dzoan, VP do Facebook no 
Brasil. A empresa também 
é dona do WhatsApp. O blo-
queio se estende a todos os 
serviços de texto, voz e com-
partilhamento de imagens 
por meio do aplicativo, seja 
ele acessado por internet 
móvel ou fixa.

Segundo informações pu-

Justiça determina bloqueio do WhatsApp

blicadas pela revista Exame, 
a ordem judicial que determi-
na o bloqueio do WhatsApp 
cita o Facebook como contro-
lador do aplicativo.

Não é a primeira vez que 
o aplicativo de mensagens 
instantâneas é bloqueado 
temporariamente no Brasil. 
Em dezembro do ano passa-

do, o WhatsApp foi bloque-
ado por 48 horas devido a 
uma investigação criminal. 
Isso aconteceu porque o apli-
cativo se recusou a cumprir 
uma determinação judicial de 
quebra de sigilo de conversas 
entre pessoas que eram in-
vestigadas.

Em fevereiro deste ano, 

um juiz do Piauí também 
determinou o bloqueio do 
mensageiro instantâneo, com 
objetivo de forçar o WhatsA-
pp a colaborar com investi-
gações da polícia sobre um 
caso de pedofilia. A decisão, 
no entanto, foi suspensa pelo 
desembargador do Tribunal de 
Justiça do Piauí.

A Polícia Militar de Votu-
poranga (cabos Guilherme 
e Pacheco) prenderam no 
in íc io da tarde do últ imo 
domingo, dia 01, um homem 
suspeito de fazer um “lim-
pa” na casa de seu vizinho. 

O  fur to  aconteceu  por 
vo l ta  das  12  horas ,  em 
uma residência no centro 
de Votuporanga.  Confor-
me informações colhidas 
pela reportagem, o acusa-
do invadiu a residência de 
seu vizinho e furtou diver-
sos objetos de valor, como 
jóias, bijuterias, dinheiro, 
tablet, um televisor, apare-

Homem é preso em fl agrante por “limpar” casa do vizinho

lho celular, relógio até um 
cofrinho de moedas, con-
tendo R$ 9,15, entre outros 
pertences. 

Uma testemunha presen-
ciou quando o suspeito in-
vadiu a residência de seu 
vizinho e acionou a Polícia 

Militar. Durante patrulha-
mento nas proximidades 
da residência furtada, os 
policiais militares conse-
guiram localizar o suspeito 
e recuperar todos os obje-
tos furtados da residência. 

Em razão das evidências, 
a PM conduziu o indivíduo 
à Central de Flagrantes da 
Polícia Civil, onde a autori-
dade de plantão determi-
nou o seu recolhimento a 
Cadeia Pública de Guarani 
D´Oeste.  Os objetos fur-
tados foram devolvidos ao 
seu proprietário. 

Fonte: Votunews
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EXPEDIENTE

AV. CARLOS GOMES, 
Nº 47-90
CENTRO

Palmeira d’Oeste-SP

Fone (17)
3651-1048

 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS

CAMAC
FONE: (17) 3651-1423
FONE/FAX: 3651-1339

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

RUA BRASIL, Nº 56-100 - CENTRO - PALMEIRA D’OESTE-SP

Ata da 6ª Sessão Ordinária da 4ª. Sessão Legislativa da 13ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste - SP, rea-
lizada em 18 de abril de 2016. 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 
vinte horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste 
para realização de sua Sexta Sessão Ordinária da Quarta Ses-
são Legislativa da Décima Terceira Legislatura com a presença 
dos(as) Senhores(ras) Vereadores(as), sob a Presidência do pri-
meiro: Edimar Antonio Dias,  Aparecida Barbosa da Silva Mattos, 
Aparecido Farinasse, Izildinha Aparecida Quiérico, João da Silva, 
Juliano Carmine Prandi, Maria Teresa Bonin Cangussu, Nelson 
Sotana e Vilson Pereira Reis.  

Havendo quorum regimental verificado após a chamada dos 
nobres vereadores e vereadoras, foram iniciados os trabalhos. 

O Presidente designou a entrega da ata da 5ª Sessão Ordinária 
e votação da ata da 4ª Sessão Ordinária, que foi aprovada por 
unanimidade e sem discussão. 

Em seguida foi instaurada a FASE DO EXPEDIENTE, sendo 
lida a Pauta do dia que apresentava as seguintes matérias: Ofício 
nº. 122- 16/GP, no qual o Poder Executivo consulta esta Casa so-
bre a viabilidade de acolhimento, apreciação e votação em Regi-
me de Urgência Especial do Projeto de Lei a seguir mencionados: 
Projeto de Lei nº. 020, de 13 de abril  de 2016, que “Autoriza o 
município de Palmeira d’Oeste a receber por doação bens que 
especifica e dá outras providências”; Projeto de Lei nº. 021, de 13 
de abril de 2016, que “Dispõe sobre autorização para abertura de 
crédito adicional especial até o valor de R$ 357.414,63 (trezentos 
e cinqüenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta 
e três centavos), e dá outras providências”; Projeto de Lei nº. 
022, de 13 de abril de 2016, que “Dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 92.351,58 
(noventa e dois mil, trezentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta 
e oito centavos), e dá outras providências”; Projeto de Lei nº. 
023, de 14 de abril de 2016, que “Dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), e dá outras providências”; Indicações de 18 
de abril de 2016, de  autoria do vereador João da Silva e Assis 
Aparecido Farinassi: Indicação nº. 18 - Designação de servidor 
público municipal para limpeza diária dos sanitários públicos da 
rodoviária e da Praça José Vicente Vicente;  Indicação nº. 19: 
Limpeza das praças da Cohab João Antônio Ribeiro e da Praça 
da “Avenida da Alegria” com a “Avenida Catanduva”; Indicação 
nº. 20: Operação tapa-buracos em todas as ruas e avenidas do 
município e na Vicinal que liga Palmeira d’Oeste a Marinópolis; 
Indicação nº. 21: Referente ao Matadouro Municipal - reforma 
na banca de separação de miúdos e da banca de inspeção; 
descarte adequado do esterco intravisceral e funcionamento 
da lagoa de tratamento; Indicação nº. 22: Locação de retroes-
cavadeira de grande porte para abertura de valetas no aterro 
municipal e abertura de valas no Córrego do Servo para impedir 
seu assoreamento; Moções, de 18 de abril de 2016, de autoria 
da Câmara Municipal: Pesar nº. 006: pelo falecimento de “Issamo 
Ishibara”; Pesar nº. 007: pelo falecimento de “Ortezio Rodrigues”; 
Moções de autoria do vereador João da Silva:  Aplauso nº. 0008: 
a “Waldecir Ferrari” pela inauguração da Clínica Odontológica;  
Aplauso nº. 0009: aos  “Funcionários da agência dos Correios” 
de Palmeira d’Oeste. 

Logo em seguida o Presidente franqueou a palavra aos verea-
dores para que se pronunciassem verbalmente sobre as matérias 
que desejassem solicitar. 

Pediu a palavra o vereador João da Silva, que argumentou e 
justificou as matérias de sua autoria. Afirmou sobre a necessidade 
de limpeza dos banheiros públicos da praça central e da rodoviá-
ria, que são higienizados apenas duas ou três vezes na semana, 
acarretando em reclamações das pessoas freqüentadoras destes 
banheiros municipais. Discorreu também sobre a limpeza das 
praças supracitadas na Indicação nº. 19, em especial aos finais 
de semana para que os moradores possam utilizá-las adequada-
mente e a necessidade de operação tapa-buracos no município 
e na vicinal que liga Palmeira d’Oeste à Marinópolis. Quanto ao 

matadouro municipal explanou sobre a necessidade de reforma 
das bancas de alumínio dos matadouros que estão oxidadas e 
descarte inadequado do esterco intravisceral e sangue dos ani-
mais. Quanto ao lixão, afirmou que não há vala de profundidade 
correta para descarte do lixo coletado, o qual, segundo o verea-
dor, tem permanecido descoberto e a céu aberto. Falou ainda so-
bre a necessidade da correta abertura do Córrego do Servo, que 
está completamente assoreado em determinado trecho, estando 
a água passando por cima de ponte e não por baixo. Finalizou 
apresentando os homenageados nas Moções de Aplauso.      

Pediu a palavra a vereadora Maria Teresa Bonin Cangussu, 
pedindo ao vereador João da Silva para assinar conjuntamente a 
indicação referente à limpeza do banheiro da rodoviária. Solicitou 
também a Indicação nº. 23: Pintura de sinalização horizontal de 
parada obrigatória nos cruzamentos das vias públicas do municí-
pio, em especial de todas as ruas que cruzam com a Rua “Duque 
de Caxias” em razão dos inúmeros acidentes que têm ocorrido 
nos locais. A vereadora explanou sobre seu interesse anterior 
de que fosse adquirida uma máquina para poda das árvores do 
município e parabenizou o vereador Vilson Pereira Reis, que 
fez requerimento externo ao Prefeito para que a máquina fosse 
adquirida, a qual já fora comprada pela Prefeitura Municipal. A 
vereadora demonstrou a necessidade de que agora o material 
resultante da poda seja descartado em local adequado. Sobre o 
assunto o Presidente informou que a Prefeitura Municipal adquiriu 
também uma máquina trituradora de galhos.

O presidente pediu a palavra e manifestou-se sobre o assun-
to referente ao matadouro, afirmando que o senhor Prefeito já 
adquiriu uma nova bancada de inox, afirmando que a instalação 
somente não fora feita ainda por falha de quem a vendeu. Quan-
to às lagoas, afirmou que duas novas lagoas já estão sendo 
construídas, tal como a mudança do sistema de água. Sobre as 
praças, o senhor presidente afirmou que considera as praças bem 
conservadas e limpas e que o fiscal responsável contribuiu muito 
para que essa condição fosse alcançada. 

 Não havendo mais manifestações, o Presidente declarou aber-
ta a FASE DA ORDEM DO DIA. 

O regime de urgência e todos os projetos e matérias em pauta 
foram aprovados por unanimidade. Houve discussão no Projeto 
de Lei nº. 022, no qual o vereador João da Silva indagou ao se-
nhor líder do Prefeito, vereador Vilson Pereira Reis, se o valor do 
crédito adicional de R$ 92.351,58 para construção de centro po-
liesportivo no Conjunto Habitacional João José Dias é originário 
de crédito conseguido por intermédio de algum deputado ou se 
trata-se de verbas próprias. O vereador João da Silva também se 
pronunciou sobre o Projeto de Lei nº. 23, parabenizando o senhor 
Prefeito pela aquisição do triturador de galhos para o município. 
O presidente Edimar Antonio Dias respondeu ao vereador João 
da Silva, afirmando que a origem das verbas se encontram no 
projeto de lei, não se tratando de recursos próprios.  

Por fim, o Presidente declarou aberta a FASE DAS EXPLICA-
ÇÕES PESSOAIS.

Pediu a palavra o vereador João da Silva, que agradeceu às 
explicações do senhor Presidente, e discorreu sobre as moções 
de pesar apresentadas em pauta, fazendo breve homenagem aos 
destinatários das moções de pesar. Finalizou agradecendo aos 
agentes de saúde de Palmeira d’Oeste, aos servidores da vigilân-
cia sanitária e todos os funcionários que não medem esforços para 
trabalhar, inclusive aos sábados, para conter e prevenir  as doen-
ças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. Agradeceu também 
ao João Lopes por ter atendido pedido do vereador para apagar 
fogo colocado na estrada do matadouro durante o fim de semana.     

Não havendo manifestações, declarou encerrada a Sessão, 
da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, depois de 
lida, discutida e votada, se aprovada, será signatada pelo Senhor 
Presidente e Senhora 1ª Secretária. 

“Sala das Sessões Vereador Antônio Freddi”, 19 de abril de 
2016.

Edimar Antonio Dias                     Maria Teresa Bonin Cangussu
Presidente                                              1º Secretária

Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATANTE:- Prefeitura do Municipal de Palmeira d´Oeste 
- SP.

CONTRATO:- 035/2013 - Empreitada Global
CONTRATADO:- MACCHIONE PROJETO, CONSTRU-

ÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
49.654.395/0001-35, com sede à Rua Cuiabá nº 458, sala 01, na 
cidade de Catanduva - SP

ASSINATURA:- 20 de Junho de 2013. 
OBJETO:- “Visa-se constar aditivo do contrato celebrado em 20 

de junho de 2.013, aditamento contratual de Fator de Reajuste de 
fevereiro de 2016 a Janeiro de 2017, para correções de medições 
do referido conjunto habitacional. Conforme Planilha em anexo, 
cujo valor é de R$ 405.242,52 (quatrocentos e cinco mil duzentos 
e quarenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos)”

Palmeira d’ Oeste - SP, em 28 de Abril de 2016.

                              LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI
                              Prefeito Municipal

Prefeitura do Municipal de Palmeira d´Oeste

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2016
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJE-

TIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE 0KM, CONFOR-
ME CONTRATO DE REPASSE  OGU 821349/2015 – PRODESA 
E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 005/2016
PROCESSO n° 008/2016
DATA DA REALIZAÇÃO: 24/05/2016
HORÁRIO: a partir das 14h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 28 DE ABRIL DE 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Municipal de Palmeira d´Oeste

 


Email: camara@cmmarinopolis.sp.gov.br – Tel. (17) 3695-1174 

Rua Espirito Santo, 415 – Centro, CEP 15.730-000  
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Mais Saúde

CUIDA 
DA SUA 
CASA

VO T U P O R A N G A  -  U m 
incêndio de grandes pro-
porções atingiu uma ve-
getação às  margens de 
uma área  de  preser va-
ção ambiental  em Votu-
poranga. 

O  i n c ê n d i o  c o m e ç o u 
por volta das 17 horas, 
e a intensa nuvem de fu-
maça incomodou mora-
dores  v i z i nhos  à  ma ta 
verde. 

O Corpo de Bombeiros 
de Votuporanga foi acio-
nado e controlou as cha-
mas no início da noite de 
domingo, dia 01. Fonte: 
Votunews

Corpo de 
Bombeiros 
combate 
incêndio em 
vegetação

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 13 de maio de 2016, às 15h00min*. 2º LEILÃO: 20 de maio de 2016, às 15h00min*. 
*(horário de Brasília). Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com 
escritório na Rua da Mooca, 3.508, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL 
virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, 
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SAN-
TANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular de venda 
e compra datado de 08/10/2014, cujos Fiduciantes são SILVANO DONIZETE SANCHES, CPF/MF nº 
062.320.528-97, e sua esposa MOEMA INDAIÁ ALENCAR SANCHES, CPF/MF nº 107.338.858-10, resi-
dentes e domiciliados em Palmeiras D’Oeste/SP, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lan-
ce mínimo igual ou superior a  R$ 202.958,47 (Duzentos e Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais 
e Quarenta e sete Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por “Um 
prédio comercial na frente do terreno com área construída de 80,75m², e nos fundos uma casa residencial 
térrea com área construída de 74,50m², dentro do Terreno urbano, medindo 10,00m de frente e fundos, 
por 20,00m de cada lado, situado á Rua Pio Ferreira de Melo Nogueira, nº 428 – Centro – Palmeira 
D’Oeste/SP, melhor descrito na matrícula nº 4.110 do CRI da Comarca de Palmeira D’Oeste/SP.” 
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra”. 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 141.073,79 (Cento e Quarenta e Um Mil Setenta e Três 
Reais e Setenta e Nove Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocor-
rerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se 
cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação 
do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA 
A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066. 
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 Dia 01 de maio aproximadamente 800 pessoas participaram da CAVALGADA, na cidade de São Francisco. Com fechamento do  
ultimo dia da Festa do Peão na cidade a COMISSÃO ORGANIZADORA da cavalgada realizou com sucesso mais um ano esse evento. 

Por determinação do gover-
no, o sinal analógico começa 
a ser desligado pouco a pouco 
no país. A primeira cidade bra-
sileira que o sinal analógico foi 
desligado é Rio Verde/GO, no 
dia 01 de março deste ano.

Se você tem e quer continuar 
com a TV de tubo, ou tem uma 
TV dessas finas, mas que não 
é digital, precisa comprar um 
conversor digital, um apare-
lhinho conectado a uma antena 
externa UHF.

 Se você já tem uma TV Digi-
tal com conversor integrado 
basta conectar a uma antena 
UHF externa. Aquela antena 
antiga, VHF, não funciona. 

A Romatec, está ministrando 
palestras para maiores expli-

cações sobre este fenômeno 
de nosso sistema de televisão.

No dia 15 de maio a palestra 
será em PALMEIRA D’OESTE 
as 09h00min horas no SALÃO 
DA TERCEIRA IDADE, todos 
estão convidados.

 


Email: camara@cmmarinopolis.sp.gov.br – Tel. (17) 3695-1174 

Rua Espirito Santo, 415 – Centro, CEP 15.730-000  
















          

 
 


























SINAL ANALOGICO COMEÇA SER DESLIGADO EM TODO O PAÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS 
                                            C.N.P.J. Nº 45.132.719/0001-14 
                               Praça da Bandeira nº 69 – Centro – CEP 15.730-000 
                                  E-Mail: executivomarinopolis@yahoo.com.br  
                                          Telefone/Fax  (17) 3695-1101  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS 
Estado de São Paulo 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PROCESSO nº 008/2016 – MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – OBJETO: Fornecimento de materiais médico e 
hospitalares à contratante, para uso no centro de saúde local. Jarbas de Lima Junior, Prefeito 
Municipal de Marinópolis, SP, tendo em vista o Parecer do Pregoeiro da Prefeitura Municipal, 
juntamente com a equipe de apoio, HOMOLOGA a favor das empresas: CLEBER MICHAEL 
PAGANELI – EPP, MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA e WILLIAM ANTONIO DE 
OLIVEIRA – EPP. Em 26 de Abril de 2016.  

 
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis  
CONTRATADA: MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.  
PROCESSO LICITATÓRIO nº 008/2016 – PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2016  
VALOR GLOBAL: R$ 1.877,95 - ASSINATURA: 26/04/2016 - VIGÊNCIA: 31/12/2016 - 
OBJETO: Fornecimento de materiais médico e hospitalares à contratante, para uso no centro 
de saúde local, conforme especificações e quantitativos ora adjudicados e homologados a seu 
favor. - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - PROPONENTES: 03 – Jarbas de Lima Junior – 
Prefeito Municipal. 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis  
CONTRATADA: WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA – EPP.  
PROCESSO LICITATÓRIO nº 008/2016 – PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2016  
VALOR GLOBAL: R$ 6.587,75 - ASSINATURA: 26/04/2016 - VIGÊNCIA: 31/12/2016 - 
OBJETO: Fornecimento de materiais médico e hospitalares à contratante, para uso no centro 
de saúde local, conforme especificações e quantitativos ora adjudicados e homologados a seu 
favor. - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - PROPONENTES: 03 – Jarbas de Lima Junior – 
Prefeito Municipal. 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis  
CONTRATADA: CLEBER MICHAEL PAGNELI – EPP.  
PROCESSO LICITATÓRIO nº 008/2016 – PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2016  
VALOR GLOBAL: R$ 43.724,59 - ASSINATURA: 26/04/2016 - VIGÊNCIA: 31/12/2016 - 
OBJETO: Fornecimento de materiais médico e hospitalares à contratante, para uso no centro 
de saúde local, conforme especificações e quantitativos ora adjudicados e homologados a seu 
favor. - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - PROPONENTES: 03 – Jarbas de Lima Junior – 
Prefeito Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS 

Estado de São Paulo 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PROCESSO nº 009/2016 – MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 – OBJETO: Fornecimento de medicamentos para uso e 
distribuição no centro de saúde desta cidade. Jarbas de Lima Junior, Prefeito Municipal de 
Marinópolis, SP, tendo em vista o Parecer do Pregoeiro da Prefeitura Municipal, juntamente 
com a equipe de apoio, HOMOLOGA a favor das empresas: MAXXI MEDICAMENTOS, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, 
CLEBER MICHAEL PAGNELI – EPP, CIRURGICA RIOPRETANA LTDA – EPP e LETICIA 
NUNES TREVIZOL - ME. Em 26 de Abril de 2016.  

 
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis  
CONTRATADA: MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.  
PROCESSO LICITATÓRIO nº 009/2016 – PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2016  
VALOR GLOBAL: R$ 60.268,26 - ASSINATURA: 26/04/2016 - VIGÊNCIA: 31/12/2016 - 
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para uso e distribuição no centro de saúde desta 
cidade, conforme especificações e quantitativos ora adjudicados e homologados a seu favor. - 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - PROPONENTES: 04 – Jarbas de Lima Junior – Prefeito 
Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis  
CONTRATADA: CLEBER MICHAEL PAGNELI – EPP.  
PROCESSO LICITATÓRIO nº 009/2016 – PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2016  
VALOR GLOBAL: R$ 60.781,40 - ASSINATURA: 26/04/2016 - VIGÊNCIA: 31/12/2016 - 
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para uso e distribuição no centro de saúde desta 
cidade, conforme especificações e quantitativos ora adjudicados e homologados a seu favor. - 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - PROPONENTES: 04 – Jarbas de Lima Junior – Prefeito 
Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis  
CONTRATADA: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - EPP.  
PROCESSO LICITATÓRIO nº 009/2016 – PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2016  
VALOR GLOBAL: R$ 11.691,35 - ASSINATURA: 26/04/2016 - VIGÊNCIA: 31/12/2016 - 
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para uso e distribuição no centro de saúde desta 
cidade, conforme especificações e quantitativos ora adjudicados e homologados a seu favor. - 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - PROPONENTES: 04 – Jarbas de Lima Junior – Prefeito 
Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis  
CONTRATADA: LETICIA NUNES TREVIZOL - ME.  
PROCESSO LICITATÓRIO nº 009/2016 – PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2016  
VALOR GLOBAL: R$ 4.923,92 - ASSINATURA: 26/04/2016 - VIGÊNCIA: 31/12/2016 - 
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para uso e distribuição no centro de saúde desta 
cidade, conforme especificações e quantitativos ora adjudicados e homologados a seu favor. - 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - PROPONENTES: 04 – Jarbas de Lima Junior – Prefeito 
Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS 
                                            C.N.P.J. Nº 45.132.719/0001-14 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS 
Estado de São Paulo 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PROCESSO nº 006/2016 – MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 – OBJETO: Fornecimento de equipamentos e materiais 
permanentes, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento a 
Emenda Parlamentar 27140001, sob proposta N° 45132.719000/1140-01. Jarbas de Lima 
Junior, Prefeito Municipal de Marinópolis, SP, tendo em vista o Parecer do Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal, juntamente com a equipe de apoio, HOMOLOGA a favor das empresas: 
CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA – EPP,  J.V. GOLCHETO MÓVEIS LTDA, PASSOS COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA EPP. Em 26 de Abril de 2016.  

 
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis  
CONTRATADA: CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP.  
PROCESSO LICITATÓRIO nº 006/2016 – PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2016  
VALOR GLOBAL: R$ 41.547,50 - ASSINATURA: 26/04/2016 - VIGÊNCIA: 31/12/2016 - 
OBJETO: Fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento a Emenda Parlamentar 
27140001, sob proposta N° 45132.719000/1140-01, conforme especificações e quantitativos 
ora adjudicados e homologados a seu favor. - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 
PROPONENTES: 03 – Jarbas de Lima Junior – Prefeito Municipal. 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis  
CONTRATADA: J.V. GOLGHETO MÓVEIS LTDA - EPP.  
PROCESSO LICITATÓRIO nº 006/2016 – PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2016  
VALOR GLOBAL: R$ 22.018,00 - ASSINATURA: 26/04/2016 - VIGÊNCIA: 31/12/2016 - 
OBJETO: Fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento a Emenda Parlamentar 
27140001, sob proposta N° 45132.719000/1140-01, conforme especificações e quantitativos 
ora adjudicados e homologados a seu favor. - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 
PROPONENTES: 03 – Jarbas de Lima Junior – Prefeito Municipal. 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis  
CONTRATADA: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP.  
PROCESSO LICITATÓRIO nº 006/2016 – PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2016  
VALOR GLOBAL: R$ 25.130,10 - ASSINATURA: 26/04/2016 - VIGÊNCIA: 31/12/2016 - 
OBJETO: Fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento a Emenda Parlamentar 
27140001, sob proposta N° 45132.719000/1140-01, conforme especificações e quantitativos 
ora adjudicados e homologados a seu favor. - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 
PROPONENTES: 03 – Jarbas de Lima Junior – Prefeito Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS 

Estado de São Paulo 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PROCESSO nº 010/2016 – MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 – OBJETO: Prestação de Serviços para produção de 
material gráfico: serviços de confecção de cartazes, convites, pastas, manuais, faixas, folders e 
cartões de visita, entre outros. Incluindo desenvolvimento de layout e arte gráfica, com 
elaboração de logomarcas e edição de imagens, além de impressão dos materiais, para uso em 
diversos setores da Administração, durante o exercício de 2.016. Jarbas de Lima Junior, 
Prefeito Municipal de Marinópolis, SP, tendo em vista o Parecer do Pregoeiro da Prefeitura 
Municipal, juntamente com a equipe de apoio, HOMOLOGA a favor da empresa: TIPOESTE 
TIPOGRAFIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 60.292.448/0001-58, com sede a Av. Carlos 
Gomes, nº 4960, Centro, na cidade de Palmeira D’ Oeste, estado de São Paulo. Em 29 de Abril 
de 2016.  

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis  
CONTRATADA: TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA – ME.  
PROCESSO LICITATÓRIO nº 010/2016 – PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2016  
VALOR GLOBAL: R$ 69.929,86 - ASSINATURA: 29/04/2016 - VIGÊNCIA: 31/12/2016 - 
OBJETO: Prestação de Serviços para produção de material gráfico: serviços de confecção de 
cartazes, convites, pastas, manuais, faixas, folders e cartões de visita, entre outros. Incluindo 
desenvolvimento de layout e arte gráfica, com elaboração de logomarcas e edição de imagens, 
além de impressão dos materiais, para uso em diversos setores da Administração, durante o 
exercício de 2.016, conforme especificações e quantitativos ora adjudicados e homologados a 
seu favor. - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - PROPONENTES: 02 – Jarbas de Lima 
Junior – Prefeito Municipal. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS 
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 035/2016. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis.  
CONTRATADA: CLINICA MÉDICA THOMAZ LTDA - ME. 
OBJETO: prestação de serviços técnicos e especializados de fonoaudiólogia, junto ao Centro de 
Saúde do município. VALOR GLOBAL: R$ 7.800,00 - ASSINATURA: 02/05/2016 – VIGÊNCIA: 
30/09/2016 - MODALIDADE: Dispensa de Licitação, Art. 24 inciso II da Lei nº 8.666/93, com 
suas alterações. Jarbas de Lima Junior - Prefeito Municipal. 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS 

Aditamento de Contrato 
ADITAMENTO Nº 001/2016. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis.  
C0NTRATADA: JR – SANTA FÉ PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. 
OBJETO: Realização de acréscimo na execução de obra de combate a erosão no Sistema 
Viário Urbano, (Recapeamento Asfáltico), na porcentagem de 11,49% conforme art. 65 § 1º 
a da Lei 8.666/93, com suas alterações e Clausula Sexta, parágrafo Único do Contrato nº 
021/2016. VALOR: R$ 8.263,75. ASSINATURA: 11/04/2016. 
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REGIÃO - A Polícia Mi-
litar da região conseguiu 
prender um suspeito de 
tráfico de drogas que agia 
principalmente em Flore-
al e Valentim Gentil. 

Conforme informações 
colhidas pela reportagem 
do  votunews.com.br,  o 
indivíduo conhecido como 
“Vampeta” agia nas duas 
cidades e, após denúncia 
anônima e depois de in-
vestigação, a Polícia Mi-
litar de Floreal (sargento 
Torres) conseguiu deter o 
suspeito. 

Segundo consta, o rapaz 
morador de Valentim Gen-
ti l  transportava a droga 
em sua motocicleta Hon-

da Biz toda semana, entre 
Valentim Gentil e Floreal 
e após a abordagem, foi 
constatado que o rapaz 
portava certa quantia de 
pedras de crack e dinhei-
ro. 

Diante das evidências, 
“ Vampeta” recebeu voz 
de prisão, foi conduzido 
a Delegacia de Polícia de 
Floreal, onde a autorida-
de policial determinou o 
seu recolh imento a  Ca-
deia Pública de Guarani 
D´Oeste. 

O  ind iv íduo  já  es teve 
preso anteriormente pelo 
mesmo crime – tráfico de 
entorpecentes. 

Fonte: Votunews

Polícia Militar prende “Vampeta” 
por tráfico de drogas

Brasil rural contará com crédito recorde 
de R$ 202,8 bi no Plano Safra 2016/2017
A presidenta Dilma Rousseff 

e a ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Kátia Abreu, lançaram, nesta 
quarta-feira (4), no Palácio do 
Planalto, o Plano Agricultura 
e Pecuário 2016/2017, conhe-
cido como Plano Safra, que 
destinará R$ 202,8 bilhões de 
crédito aos produtores rurais 
brasileiros. O valor é recorde 
e representa aumento de 8% 
em relação à safra anterior 
(R$ 187,7 bilhões).

Um dos destaques é o cres-
cimento de 20% dos recursos 
para custeio e comercializa-
ção a juros controlados (mais 
baixos que os de mercado). A 
modalidade contará com R$ 
115,8 bilhões. As taxas foram 
ajustadas sem comprometer 
a capacidade de pagamento 
do produtor, com índices que 
variam de 8,5% a 12% ao ano.

Os agricultores de médio 
porte tiveram prioridade. Os 
recursos de custeio para o 
Programa Nacional de Apoio 
ao Médio Produtor Rural (Pro-
namp) cresceram 15,4% e 
alcançaram R$ 15,7 bilhões, 
com juros anuais de 8,5%.

Somente nos últimos cinco anos, os recursos do Plano Agrícola aumentaram 89%, somando R$ 905,1 bilhões no acumulado do período

A oferta de crédito agríco-
la tem crescido a cada safra, 
demonstrando o potencial e a 
confiança dos produtores no 
setor. Somente nos últimos 
cinco anos, os recursos do Pla-
no Agrícola aumentaram 89%, 

somando R$ 905,1 bilhões no 
acumulado do período. Saltou 
de R$ 107,2 bilhões, na safra 
2011/2012, para R$ 202,88 
bilhões, no ano agrícola atual.

INOVAÇÕES
O plano traz diversas inova-

ções aos anteriores. Na pecu-
ária de corte, a aquisição de 
animais para recria e engor-
da deixa de ser considerada 
investimento e passa para a 
modalidade de custeio. A mu-
dança vai proporcionar ao pro-

mentou o limite para finan-
ciamento de estruturas de 
secagem e beneficiamento no 
Programa de Modernização 
da Frota de Tratores Agrícolas 
e Implementos Associados e 
Colheitadeiras (Moderfrota). 
Por sua vez, no Programa ABC 
(Agricultura de Baixa Emissão 
de Carbono), o governo preten-
de incentivar o plantio na Ama-
zônia de açaí, dendê e cacau.

Outra novidade é que o Mi-
nistério da Agricultura nego-
ciou com os bancos a emissão 
de Letras de Crédito do Agro-
negócio (LCAs) para os produ-
tores a juros controlados.

Nos planos anteriores, não 
havia essa opção. Os juros 
eram livres e, consequente-
mente, menos atrativos ao se-
tor produtivo. Além disso, os 
Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio (CRAs), emitidos 
por empresas que desejam 
atrair investidores, poderão 
ser corrigidos em moeda es-
trangeira, desde que lastrea-
dos na mesma condição.

O Plano Agrícola e Pecuário 
2016/2017 entra em vigor no 
dia 1º de julho deste ano e se 
estende até 30 de junho de 
2017.

Fonte: Portal Brasil, com in-
formações do Blog do Planalto

dutor mais recursos e maior 
agilidade na contratação do 
crédito.

O Programa de Moderniza-
ção à Irrigação (Moderinfra) 
prevê incentivos para a aquisi-
ção de painéis solares e caldei-
ras, estimulando a geração de 
energia autônoma em cultivos 
irrigados.

Para o café, o novo plano au-
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A presidenta Dilma Rous-
seff participará, na próxima 
quinta-feira (5), da entrega 
simultânea de 6.597 unida-
des habitacionais construídas 
por meio do Programa Minha 
Casa Minha Vida. São empre-
endimentos construídos em 
Camaçari (BA), Uberaba (MG), 
Itapipoca (CE), Santarém (PA) 
e Campos dos Goytacazes 
(RJ), destinados a pessoas 
com renda familiar de até R$ 
1,6 mil.

A presidenta participa do 
evento em Santarém, que 
contará com transmissão 

simultânea ao vivo para as 
outras cidades envolvidas. 
No município paraense serão 
entregues 3.081 unidades do 
Residencial Salvação.

Em Camaçari, serão entre-
gues 1.200 unidades do Resi-
dencial Alpha; em Uberaba, 
1.230 unidades dos Residen-
ciais Ilha de Marajó, Jardim 
Marajó e Jardim Marajó Etapa 
II; em Campos dos Goytacazes, 
serão 600 unidades do Resi-
dencial Santa Rosa. Além dis-
so, também serão entregues 
486 unidades habitacionais 
em Itapipoca, nos residenciais 

Vida Nova e Vida Bela.
Todas as moradias são divi-

didas em dois quartos, sala, 
banheiro, cozinha e área de 
serviço, com piso cerâmico 
em todos os ambientes. Além 
disso, atendendo às exigên-
cias de qualidade do progra-
ma Minha Casa Minha Vida, os 
empreendimentos são equipa-
dos com infraestrutura com-
pleta, pavimentação, redes de 
água, esgotamento sanitário, 
drenagem e energia elétrica.

EMPREENDIMENTOS:
Camaçari (BA)
Residencial Alpha – entre-

ga de 1.200 apartamentos, 
com área privativa de 43,68 
m², e investimento de R$ 76,7 
milhões. As unidades estão 
avaliadas em R$ 63,9 mil.

Uberaba (MG)
Residencial Ilha de Marajó, 

Jardim Marajó e Jardim Mara-
jó Etapa II – entrega de 1.230 
casas, com áreas privativas de 
43,77 m² e 45,50 m², e inves-
timento de R$ 79,95 milhões. 
As unidades estão avaliadas 
em R$ 65 mil.

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES (RJ)

Residencial Santa Rosa – en-

trega de 600 casas, com área 
privativa de 43,46 m², e inves-
timento de R$ 45 milhões. As 
unidades estão avaliadas em 
R$ 75 mil.

Santarém (PA)
Residencial Salvação – en-

trega de 3.081 casas, com 
área privativa de 42 m², e in-
vestimento de R$ 161,9 mi-
lhões. As unidades estão ava-
liadas em R$ 52,5 mil.

Itapipoca (CE)
Residencial Vida Nova e Resi-

dencial Vida Bela – entrega de 
486 casas, com área privativa 
de 43,45 m² e investimento 

total de R$ 28,67 milhões. As 
unidades estão avaliadas em 
R$ 58,9 mil

Minha Casa Minha Vida
O Programa já beneficiou 

mais de 10 milhões de pes-
soas, com a entrega de 2,63 
milhões de moradias em todo 
o país. Existem, ainda, 1,59 
milhão de moradias em obras 
e 4,22 milhões de contratadas. 
Desde a criação do Minha Casa 
Minha Vida, em 2009, o progra-
ma já investiu R$ 294,5 bilhões 
para a construção de moradias 
populares em todo o Brasil.

Fonte: Blog do Planalto

Minha Casa Minha Vida beneficia 
mais 26 mil pessoas em cinco Estados


