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Este Convênio tem por ob-
jetivo promover a cooperação 
institucional, intercâmbio de 
informações e o desenvolvi-
mento de ações que permitam 
o cadastramento dos Artesãos 
do município, pelas técnicas 
artesanais locais e as matérias 
primas utilizadas de acordo 
com a base conceitual do arte-
são Paulista e a legislação vi-
gente, estimulando a produção 
e a exposição para venda dos 
produtos artesanais, possibi-
litando a geração de trabalho e 
venda, contribuindo assim, com 
a economia municipal.

Obrigado GOVERNADOR 
MARCIO FRANÇA, por mais 
essa conquista para nosso mu-
nicípio.

SOBRE A SUTACO:
QUEM SOMOS:

Inicialmente criada como uma 
Autarquia (29/05/1970) a SU-
TACO hoje é a Subsecretaria do 
Trabalho Artesanal nas Comuni-
dades integrando a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Governo do Estado de São 
Paulo. Marca do Artesanato Pau-
lista reconhecida no País e no 
exterior, também coordena o Pro-
grama do Artesanato Brasileiro 
no Estado de São Paulo.

MISSÃO:
A SUTACO tem como missão 

viabilizar, preservar, incrementar 
e promover o Artesanato Paulista 
contribuindo para o desenvolvi-
mento local de modo economi-

PALMEIRA D’OESTE 
CONVÊNIO ARTESANATO

camente viável, socialmente justo 
e ambientalmente responsável.  
Também é sua missão resgatar as 
formas tradicionais de expressão 

do Povo Paulista, o “saber fazer” 
de pessoas e comunidades das 
mais diversas características. 
Contribui para a geração de renda 

e inclusão econômica das Artesãs 
e Artesãos Paulistas no mercado.

Mais informações: http://www.
sutaco.sp.gov.br/

Prefeito Pezão Montanari assinou convênio com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

O Prefeito Pezão assinou na última 
quinta-feira junto com o GOVER-
NADOR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, Márcio França um con-
vênio que liberou R$ 400.000,00 
(Quatrocentos Mil Reais) para re-
capeamento asfáltico em avenidas 
e ruas de Palmeira D’Oeste.

Dentro de um cronograma produ-
tivo e efetivo o prefeito esteve junto 
com o Pré-Candidato a Deputado 
Federal Valdomiro Lopes além do 
Governador e tal recurso só foi possí-
vel por eles, pessoas estas que somos 
muitíssimos gratos.

O Prefeito Pezão e o Vice Dodô, 
juntamente com todos os Vereado-
res, continuam em busca de mais 
recursos para que Palmeira D’Oeste 
receba muitos benefícios e se desen-
volva cada vez mais.

PALÁCIO DOS BANDEIRANTES
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A observação pode parecer 
exagerada, mas pesquisas feitas 
logo após a vitória de Donald 
Trump atestam: o mega-empre-
sário de topete agressivo e peito 
empinado ganhou o pleito por 
causa do muro. Sim, o gigan-
tesco muro que ele prometeu 
construir separando o México 
dos Estados Unidos, tendo como 
objetivo fechar fronteiras escan-
caradas que mexicanos e outros 
grupos latinos ainda usam para 
tentar a vida sob a bandeira nor-
te-americana. Pesquisas aponta-
vam a questão migratória como 
a mais sensível para o eleitorado 
conservador republicano, forte 
o suficiente para garantir vitória 
ao seu candidato.

Trump sabia que o muro abri-
ria polêmica, seria considerado 
ideia extravagante e dispendiosa, 
e que, a depender da reação in-
terna, poderia, até, deixá-lo em 
banho-maria. Exatamente como 
parece acontecer hoje, o muro 
está encostado nas laterais do 
debate. Sabia também ele que a 
promessa de construção do muro 
seria suficiente para animar a 
corrente nacionalista, que bran-
dia o refrão: “a América para os 
americanos em primeiro lugar”. 

À PROCURA DE UM MURO?

Pois bem, a estratégia deu 
certo. O chamado Cinturão da 
Ferrugem- compreendendo par-
tes de Michigan, Pensilvânia, 
Ohio e Virgínia Ocidental, re-
giões que concentravam usinas 
siderúrgicas e outros setores até 
a década de 80 – voltou a se ani-
mar. O muro trouxe esperança 
para áreas que haviam perdido 
empregos com a globalização. A 
esperança disparou a autoestima. 

Trump fechou compromisso e, 
pimba, levou a melhor.

Comparemos a situação com 
nossas plagas e circunstâncias. 
Que discurso os nossos presiden-
ciáveis têm recitado para envol-
vimento do eleitor? O discurso 
mais onipresente parece ser o 
de “pôr ordem na bagunça”. 
Mesmo assim, trata-se de um 
conjunto de referências mosai-
cadas, uma aqui, outra acolá. O 
eleitor, saturado de mesmice, 
tem a atenção focada no perfil 
que denota defesa da ordem, 
combate à bandidagem e até 
mesmo restrição ao próprio 
corpo parlamentar que integra: 
o capitão Jair Bolsonaro. Ele 
capitaliza as atenções não por 
seus méritos, mas por defeitos 
de seus adversários.

Sua expressão de cunho mili-
tar-repressiva é avocada como 
bitola para regular as engrena-
gens da política e da administra-
ção. Sua visão de militar abriga 
o acervo das empresas públicas 
sob o império do Estado, não 
devendo, portanto, ser privati-
zadas, e esse discurso, também 
do gosto das esquerdas, baixa 
na cuca das massas como defesa 
das riquezas nacionais, preser-
vação dos bens públicos. As 
massas entendem privatização 

como retirada do patrimônio do 
Estado para entregar aos “lará-
pios dos negócios privados”. 
Tentar esclarecer sobre a viabi-
lidade de um Estado eficiente, 
não paquidérmico, é chover no 
molhado. Não entra como coisa 
positiva no sistema cognitivo 
do povo.

Outra falha gritante na ex-
pressão dos atores políticos é 
a ausência de um “Projeto para 
o Brasil”, uma peça estrutura-
da, com começo, meio e fim, 
contemplando todas as áreas e 
setores, da infraestrutura técnica 
ao território social e ao pano-
rama tributário. Não se ouviu, 
até o momento, algo que conte-
nha uma abordagem completa 
envolvendo as temáticas na-
cionais. Eventuais respostas 
de pré-candidatos se limitam 
aos assuntos de momento, cir-
cunscritos ao tema levantado, 
geralmente segurança pública, 
educação ou saúde.

E nenhum protagonista, até 
esse instante, chegou a esbo-
çar um desenho de seu muro, 
o vértice, a coluna vertebral de 
sua identidade. As tentativas 
são tímidas, genéricas, algumas 
parecendo platitudes. Perdem-se 
no oceano de mesmices. Ou no 
oásis de repetições.
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186
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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

Av. CArlos Gomes, 
nº 47-90
Centro

Palmeira d’oeste-sP

Fone (17)
3651-1048

 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS
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A Secretaria da Cultura do Es-
tado abre inscrições para mais 
nove editais do Programa de 
Ação Cultural (ProAC) de 2018. 
Serão contemplados 53 projetos 
de Pessoas Físicas nas áreas de 
Aprimoramento Artístico, In-
ternacionalização, Pequenos 
Municípios, Artes Integradas 
e Publicações Culturais e 34 de 
Pessoas Jurídicas nas áreas de 
Território das Artes, Publica-
ções Culturais e Audiovisual. 
Os prêmios variam entre R$ 
20 mil e R$ 500 mil cada. Além 
disso, no mínimo 50% dos sele-
cionados serão de proponentes 
da Grande São Paulo, interior 
e litoral.  As inscrições devem 
ser feitas pelo site www.proac.
sp.gov.br. Os editais completos 
estão disponíveis no mesmo 
endereço.

Aprimoramento Artístico
O edital de apoio ao Apri-

moramento Técnico-Artístico 
premiará 10 projetos com R$ 20 
mil cada. O concurso é voltado 
para a formação, especialização 
e/ou aperfeiçoamento técnico-
-artístico do artista ou grupo, 
por meio de intercâmbio com 
profissionais e/ou outras práti-
cas pertinentes ao aperfeiçoa-
mento de seu objeto de trabalho.

Internacionalização
Para o concurso inédito de 

apoio a Ações de Internaciona-
lização das Produções Artísticas 
serão selecionados projetos que 
têm como objetivo promover a 
difusão e o intercâmbio cultural 
nas diversas áreas e linguagens 
artístico-culturais, a dissemi-
nação dos saberes populares 
e tradicionais e a capacitação 
técnica de agentes culturais. O 
resultado esperado é a difusão, 
a capacitação, a formação e a 
multiplicação cultural em todo 
o Estado de São Paulo, por meio 
das experiências de intercâmbio 
internacional. O edital premiará 
15 projetos com prêmios de R$ 
38 mil cada.

Territórios das Artes
O concurso Território das 

Artes contempla projetos que 

SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO LANÇA CONCURSOS PARA 
INTERNACIONALIZAÇÃO DE PRODUÇÕES E ARTISTAS DE PEQUENOS MUNICÍPIOS

envolvam a realização de ativi-
dades - como oficinas, cursos, 
workshops, palestras, debates, 
apresentações, ensaios etc - 
dentro de um espaço indepen-
dente e podem incluir a manu-
tenção e/ou funcionamento 
desse espaço. Cada um dos 16 
projetos selecionados receberá 
R$ 100 mil.  

Pequenos Municípios
Também inédito, o edital 

para Projetos Culturais para 
Artistas Residentes em Peque-
nos Municípios vai apoiar 16 
projetos com R$ 20 mil. Po-
dem ser inscritos projetos de 
produção artística e cultural 
que contemplem a produção 
de eventos culturais ou a con-
fecção de shows, exposições 
de arte, apresentações e ou-
tras atividades de artistas ou 
grupos de artistas residentes 
em municípios com até 20 mil 
habitantes.

Artes Integradas
Este edital vai contemplar 

10 projetos de Artes Integra-
das com o prêmio de R$ 40 
mil para cada. O título corres-
ponde a iniciativas de caráter 
experimental cuja proposta in-
clui o diálogo entre diferentes 
linguagens, estéticas, propo-
sições e/ou núcleos artísticos, 
promovendo e estimulando o 
desenvolvimento de processos 
de criação conjunta e contem-

plando diferentes formatos/
meios de produção e espaços 
de realização no Estado de São 
Paulo.

Publicações Culturais
O edital de apoio a Publica-

ção de Conteúdo Cultural vai 
selecionar quatro projetos de 
criação, desenvolvimento e/
ou manutenção de publicação 
impressa e/ou digital de conte-
údos relacionados a diferentes 
áreas culturais e linguagens ar-
tísticas, como cinema, literatu-
ra, teatro, dança, artes visuais, 
música, hip-hop, economia 
da cultura, economia criativa, 
linguagens artísticas e movi-
mentos culturais em formato 
de pesquisas, críticas, ensaios, 
relatos, cartografias, mapea-
mentos, periódicos, revistas, 
fanzines, blogs, sites e análises 
que visem à divulgação ou à 
reflexão sobre determinado 
aspecto do campo da cultura. 
Dois projetos de Pessoa Jurídi-
ca vão receber R$ 50 mil cada 
e dois projetos de Pessoa Físi-
ca receberam R$ 30 mil cada. 

Audiovisual
Para o audiovisual, três 

editais estão com inscri-
ções abertas. O concurso de 
apoio ao Desenvolvimen-
to de Ações de Fomento ao 
Audiovisual vai contemplar 
com R$ 55 mil oito projetos 
de ações de manutenção e/

ou criação de trabalhos con-
tinuados na área de audio-
visual que podem envolver 
uma ou mais das seguintes 
iniciativas: aprimoramento, 
capacitação e formação de 
profissionais; formação de 
público; desenvolvimento 
de laboratórios de criação; 
organização de fóruns ou 
seminários; criação de pro-
dutos e projetos transmídia; 
programação de cineclubes; 
outros formatos de difusão 
de obras de audiovisual; en-
tre outras ações. 

O concurso de apoio a Pro-
jetos de Complementação de 
Recursos para a Produção de 
Longa-Metragem vai con-
templar com R$ 500 mil qua-
tro filmes que estiverem em 
produção. Para isso, os pro-
ponentes devem apresentar o 
orçamento de produção e os 
respectivos recursos já cap-
tados até o ato da inscrição. É 
necessário comprovar que a 
verba faltante para a produção 
não excede o valor do prêmio.

Por fim, o concurso de Fina-
lização de Longa-Metragem 
vai selecionar quatro projetos 
para receberem o prêmio de R$ 
250 mil cada para a conclusão de 
produção de obra cinematográfica 
brasileira com duração superior 
a 70 minutos.

Confira o detalhamento e o pe-
ríodo de inscrição de cada edital:

APRIMORAMENTO ARTÍS-
TICO

Aprimoramento Técnico-
-Artístico

Pessoa Física
10 projetos com prêmios de R$ 

20 mil cada
Inscrições: de 25 de junho a 08 

de agosto
INTERNACIONALIZAÇÃO
Ações de Internacionalização 

das Produções Artísticas
Pessoa Física
15 projetos com prêmios de R$ 

38 mil cada
Inscrições: 25 de junho a 08 

de agosto
TERRITÓRIO DAS ARTES
Território das Artes
Pessoa Jurídica
16 projetos com prêmios de R$ 

100 mil cada
Inscrições: 25 de junho a 08 

de agosto
PEQUENOS MUNICÍPIOS
Projetos Culturais para Artistas 

Residentes em Pequenos Muni-
cípios

Pessoa Física
16 projetos com prêmios de R$ 

20 mil cada
Inscrições: 26 de junho a 09 

de agosto
ARTES INTEGRADAS
Artes Integradas
Pessoa Física
10 projetos com prêmios de R$ 

40 mil  cada
Inscrições: 26 de junho a 09 

de agosto
PUBLICAÇÕES CULTU-

RAIS
Publicação de Conteúdo Cul-

tural
Pessoa Física e Jurídica
2 projetos de Pessoa Física com 

prêmios de R$ 30 mil cada
2 projetos de Pessoa Jurídica 

com prêmios de R$ 50 mil cada
Inscrições: 26 de junho a 09 

de agosto
AUDIOVISUAL
Desenvolvimento de Ações de 

Fomento ao Audiovisual
Pessoa Jurídica
8 projetos com prêmios de R$ 

55 mil cada
Inscrições: 27 de junho a 10 

de agosto
Complementação de Recur-

sos para a Produção de Longa-
-Metragem

Pessoa Jurídica
4 projetos de Pessoa Jurídica 

com prêmios de R$ 500 mil cada
Inscrições: 27 de junho a 10 

de agosto
Projetos de Finalização de 

Longa-Metragem
Pessoa Jurídica
4 projetos com prêmios de R$ 

250 mil cada
Inscrições: 27 de junho a 10 

de agosto
Sobre o ProAC Editais
Desde a sua criação, em 2006, 

o Programa de Ação Cultural 
(ProAC) já contemplou mais de 
5.400 projetos, em 394 editais, 
nos mais diversos segmentos, 
como teatro, dança, artes cênicas, 
música, circo, festivais, artes vi-
suais, museus e arquivos, cultura 
e cidadania, literatura, audiovisu-
al e projetos multidisciplinares. 
O objetivo do ProAC Editais é 
fomentar e difundir a produção 
artística em todas as regiões do 
estado, apoiando financeiramente 
projetos artísticos.

Para conhecer a programação 
cultural de todo o estado, acesse 
o site da Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo: www.
cultura.sp.gov.br



Telefone (17) 3651-3347 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 - 

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!
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O Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran.
SP) alerta que é a última semana 
para donos de veículos com pla-
ca terminada em 3 realizarem o 
licenciamento anual obrigatório. 
Quem não regularizar a situação 
até o dia 30 estará impedido de 
rodar a partir de julho. Não basta 
apenas pagar a taxa, é preciso que 
haja a emissão do documento, por 
isso não é aconselhável deixar 
para a última hora.  

A frota já ultrapassa 29,4 mi-
lhões no Estado de São Paulo, 
que detém o maior volume de 
veículos registrados no país. 
Conforme determina o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), 
todo veículo precisa ser licen-
ciado anualmente para poder 
circular, independentemente do 
ano de fabricação.

Abaixo, o Detran.SP explica 
como fazer o licenciamento. 
O passo a passo pode ser con-
sultado no portal do Detran.SP 
(www.detran.sp.gov.br), na área 
“Veículos”. A página também 
traz uma série de respostas para 
dúvidas frequentes relacionadas 
ao tema.

Como licenciar – O valor do 

VEÍCULOS COM PLACA FINAL 3 DEVEM SER 
LICENCIADOS ATÉ 30/6, ALERTA DETRAN/SP

licenciamento em 2018 é de R$ 
87,38 para todo tipo de veículo. 
Não é necessário ir às unida-
des do Detran.SP ou imprimir 
boleto para pagar a taxa. Basta 
informar o número do Registro 
Nacional de Veículos Automoto-
res (Renavam) ao caixa bancário 
ou selecionar essa opção nos 
terminais eletrônicos das agên-
cias ou no internet banking. É 
preciso quitar possíveis débitos 
de IPVA, seguro obrigatório e 
multas, por exemplo. Algumas 
unidades do Detran.SP dispõem 
de máquina para pagamento 
com cartão de débito.

Retirada do documento – Com 
o comprovante de pagamento e 
um documento de identificação 
em mãos, o condutor pode ir ao 
Detran.SP ou posto Poupatem-
po para solicitar a emissão do 
documento. Se preferir, pode 
pagar junto com a taxa o custo 
de envio pelos Correios, de R$ 
11, para receber o documento 
em casa. A entrega pode ser 
acompanhar pelo portal www.
detran.sp.gov.br, em “Serviços 
Online”.

Apreensão do veículo – Licen-
ciamento em atraso gera a remo-
ção do veículo ao pátio. Além 

disso, o proprietário recebe multa 
de R$ 293,47 e sete pontos na ha-
bilitação porque conduzir veículo 
que não esteja devidamente licen-
ciado é infração gravíssima, con-
forme prevê o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

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

Lembrete de licenciamento 

– Para facilitar a vida dos moto-
ristas, o Detran.SP oferece uma 
comodidade: o envio de alerta 
de vencimento do licenciamen-
to. Quem quiser ser lembrado 
30 dias antes é só cadastrar o 
celular no portal detran.sp.gov.
br e autorizar receber o aviso via 
SMS ou notificação push por 

meio do aplicativo do Detran.
SP para smartphones.

Cronograma oficial – No Es-
tado de São Paulo, o calendá-
rio anual obrigatório começa 
em abril e vai até dezembro, de 
acordo com o final de placa do 
veículo. Confira o cronograma 
na tabela abaixo:

Motoristas precisam ficar atentos à data limite para não ficarem irregulares; valor do licenciamento é de R$ 87,38 para todo tipo de veículo

 

Calendário obrigatório de licenciamento 2018 
Todos os veículos, exceto caminhões 

Final de placa Mês obrigatório 
1 Abril 
2 Maio 
3 Junho 
4 Julho 

5 e 6 Agosto 
7 Setembro 
8 Outubro 
9 Novembro 
0 Dezembro 

Veículos registrados como caminhão 
1 e 2 Setembro 

3, 4 e 5 Outubro 
6, 7 e 8 Novembro 
9 e 0 Dezembro 

 



Página 629 de Junho de 2018

j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2018
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OB-

JETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE APROXIMADOS 5.460 (CINCO MIL QUA-
TROCENTOS E SESSENTA) LITROS DE LEITE PASTEURIZA-
DO TIPO “C”, DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO 
PROGRAMA DO “FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 016/2018
PROCESSO n° 026/2018
DATA DA REALIZAÇÃO: 12/07/2018
HORÁRIO: a partir das 14h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 28 DE JUNHO DE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
JOSÉ CESAR MONTANARI
PREFEITO MUNICIPAL
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 011/2018
PREGÃO Nº 007/2018
CONTRATO Nº 028/2018

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

OBJETO: Aquisição de (01) uma Ponte de trilho de ferro medin-
do 4mt de comprimento por 3mt de largura. e (20) Mata Burros de 
trilho de ferro medindo 3,00 metros de comprimento (longitudinal) 
por 3,00 metros na largura (transversal).

CONTRATADA: TAMBORES ATALAIA EIRELI - ME, com sede 
Av. Central, s/nº, Quadra 10; Lote 12, Bairro Rancho Alegre, no 
município de Morrinhos – GO – CEP 76.650-000, inscrita no 
CNPJ nº 19.107.405/0001-51. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 55.500,00 (cinquenta 
e cinco mil e quinhentos reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21 de Junho de 2018.

VIGÊNCIA: 31/12/2018.

_________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 011/2018
PREGÃO Nº 007/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

   JOSÉ CESAR MONTANARI, 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 007/2018, 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 irregula-
ridade 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 pro-
posta apresentada e classificadas em primeiro lugar, com preço 
compatível com edital, o que satisfaz plenamente os interesse 
econômico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudi-
cado a firma; TAMBORES ATALAIA EIRELI - ME, com sede Av. 
Central, s/nº, Quadra 10; Lote 12, Bairro Rancho Alegre, no mu-
nicípio de Morrinhos – GO – CEP 76.650-000, inscrita no CNPJ 
nº 19.107.405/0001-51., para o aquisição de (01) uma Ponte de 
trilho de ferro medindo 4mt de comprimento por 3mt de largura. e 
(20) Mata Burros de trilho de ferro medindo 3,00 metros de com-
primento (longitudinal) por 3,00 metros na largura (transversal), 
com valor estimado em R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco ml e 
quinhentos reais).

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

 
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 

21 de Junho de 2018.
 

JOSÉ CESAR MONTANARI
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

EXTRATO DE 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
ORIGEM: Convite n° 01/2018 -   Processo de Licitação n° 

10/2018
CONTRATO N° 15/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
CONTRATADA: “NEO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES EI-

RELI EPP” 
OBJETO: Contratação de empresa (s) para do ramo para a 

execução da Construção de uma Ponte de Concreto Armado, 
nesta municipalidade, no Bairro do Barreirão- Estrada SFR 348-
em atendimento ao Convênio 006/630/2018- celebrado junto ao 
governo do estado, através da Casa Militar  e sua Coordenadoria 
de Defesa Civil- CEDEC.

VALOR READEQUADO: R$ 139.467,32 (cento e trinta e nove 
mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).

DATA DE ASSINATURA: 13 de JUNHO de 2018.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
_________________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 11/2018 -   Processo de Lici-

tação n° 15/2018
OBJETO: Contratação de empresa( s) do ramo, para forne-

cimento de PÃES (Pão Francês-50 grs, Pão de Leite-70 grs,), 
para a merenda escolar e demais setores desta municipalidade, 
durante o ano de 2018.  Homologo para que surta os efeitos 
legais, a decisão proferida pela Comissão Permanente de Lici-
tação, figurando como adjudicatória,  de todos os Itens licitados, 
a empresa:   CORTELASSI & GOBERO LTDA-ME  CNPJ/MF 
n° 07.765.056/0001-86, sediada à Av. Oscar Antonio da Costa,  
716 – Centro, na cidade de São Francisco– SP, conforme Ata 
registrada no Processo.

São Francisco-SP., 23 de MAIO de 2018
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 11/2018 -   Processo de Lici-

tação n° 15/2018
OBJETO: Contratação de empresa( s) do ramo, para forne-

cimento de PÃES (Pão Francês-50 grs, Pão de Leite-70 grs,), 
para a merenda escolar e demais setores desta municipalidade, 
durante o ano de 2018.

CONTRATO N° 26/2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “CORTELASSI & GOBERO LTDA-ME ” 
CNPJ. Nº 07.765.056/0001-86
VALOR/UNID- Item 1- R$ 0,55; Item 2- R$ 1,00   
VALOR TOTAL- R$ 76.274,00 (setenta e seis mil, duzentos e 

setenta e quatro reais).
DATA DE ASSINATURA:  30 de maio / 2018.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 
_________________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: CONVITE   n° 02/2018 -   Processo de Licitação n° 

12/2018
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da Construção 

Civil, para a execução das obras de Reforma e Adequação do 
Velório Municipal, sito à Rua Minas Gerais, 1021, Centro- Partes 
dos Lotes 13 e 14- da Quadra 50- conforme Planilha Orçamen-
tária, Memorial Descritivo e Projeto do Setor de Engenharia, 
anexos ao Edital.  Homologo para que surta os efeitos legais, a 
decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação, figu-
rando como adjudicatória, a empresa:   MAX CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EM EDIFICAÇÕES EIRELI EPP,   CNPJ/MF n° 
07.864.949/0001-89, sediada à Rua Onze-3435-Jd Paulo VI, 
na cidade de Jales– SP, que propôs o valor menor global de R$ 
74.344,11 ( setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro 
reais e onze centavos)   

conforme Ata registrada no Processo.
São Francisco-SP., 28 de MAIO de 2018
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: CONVITE   n° 02/2018 -   Processo de Licitação n° 

12/2018
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da Construção 

Civil, para a execução das obras de Reforma e Adequação do 
Velório Municipal, sito à Rua Minas Gerais, 1021, Centro- Partes 
dos Lotes 13 e 14- da Quadra 50- conforme Planilha Orçamen-
tária, Memorial Descritivo e Projeto do Setor de Engenharia, 
anexos ao Edital.  CONTRATO N° 20/2018 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “MAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM 

EDIFICAÇÕES EIRELI EPP” 
CNPJ. Nº 07.864.949/0001-89
VALOR/GLOBAL- R$ 74.344,11 ( setenta e quatro mil, trezen-

tos e quarenta e quatro reais e onze centavos)   
DATA DE ASSINATURA:  28  de maio / 2018.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 
_________________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
EDITAL DE PREGÃO N.º 17/2018 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 

de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que 
se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Munici-
pal de São Francisco-SP, o EDITAL DE PREGÃO N.º 17/2018, 
Proc. 24/18, para a Contratação de Empresa(s) do ramo para 
aquisição e fornecimento de MOBILIÁRIOS e EQUIPAMENTOS, 
destinados às Unidades de Saúde de São Francisco, em atendi-
mento à Emenda Parlamentar 28080010, do Ministério da Saúde, 
conforme  discriminados no TERMO DE REFERENCIA -  Anexo I 
do Edital. A documentação para  Credenciamento, o envelope de  
Proposta I, acompanhado do arquivo magnético e o envelope de 
Habilitação II, deverão ser apresentados na Divisão de Licitação 
da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Oscar Antonio da Costa, 
1187, até as 10h45 do 24 de Julho de 2018, nos dias úteis e ho-
rários de expediente. 

Melhores informações e Edital completo serão obtidos no ende-
reço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 – no 
email : zillucsl@hotmail.com  (Zilda Lucas ) e no site da Prefeitura 
Municipal (saofrancisco.sp.gov.br).

OBS. Os interessados que obtiverem o Edital no Site, deverão 
solicitar o Arquivo Magnético da Proposta por email ou telefone.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. 
AOS  28 de junho de 2018. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO 
PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO

O Ministério Público Federal 
instaurou procedimento para 
apurar o fechamento da agência 
da Receita Federal em Jales.  Se-
gundo o próprio órgão tributário, 
as atividades da unidade serão 
suspensas à partir da próxima 
sexta-feira, dia 6 de julho, em 
virtude do cancelamento de do-
tações orçamentárias. Além de 
Jales, agências do Fisco fecharão 
as portas na cidade paulista de 
Piraju e em outros 25 municípios 
brasileiros em 15 Estados.

A portaria do Secretário Na-
cional da Receita, Paulo Ricardo 
de Souza Cardoso, publicada em 
21 de junho, determina que as 
atividades realizadas até então 
nessas unidades sejam redis-
tribuídas. Para o MPF, o fecha-
mento da agência em Jales pode 
acarretar severos prejuízos aos 
contribuintes da região, que te-
rão que se deslocar para outras 
cidades, como Fernandópolis, 
Votuporanga, Pereira Barreto ou 
Araçatuba. Atualmente, a unida-
de realiza aproximadamente 40 

Ministério Público apura fechamento 
da agência da Receita Federal em Jales
- Unidade que realiza cerca de 800 atendimentos por mês encerrará atividades no próximo dia 6 de julho

atendimentos por dia.
O procurador da República 

responsável pelo procedimento 
aponta que não foi apresentada 
outra opção para recebimento 
das demandas da população 
de Jales, como por exemplo, a 
criação de um posto de atendi-
mento da Receita no município. 
“O encerramento das atividades 
sem uma alternativa à continui-

dade do serviço público pode im-
pactar severamente as funções 
desempenhadas pelo órgão na 
região”, destacou. Segundo o 
Fisco, os servidores que atuam 
nas 25 agências afetadas serão 
removidos para outras unidades.

As regiões fiscais atingidas 
deverão informar, até o dia 2 de 
julho, a relação dos servidores 
a serem removidos e também 

os impactos orçamentários. De 
acordo com informações a Agên-
cia da Receita Federal em Jales, 
que poderá ser fechada, atende 
atualmente um total de 14 mu-
nicípios, sendo que na prática 
já recebeu pessoas de mais de 
30 cidades da região. A unidade 
mais próxima está na cidade de 
Fernandópolis.

Fonte: Rádioassuncao.com.br


