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R$ 2,00

FONE: (14) 99717-2290 / 3372-7961

E-MAIL: folhadesantacruz@gmail.com

Inscrições para Concurso ACE vão até dia 25

O Concurso que já é tradição na ACE (Associação
Comercial e Empresarial) de
Santa Cruz do Rio Pardo está
na quarta edição em 2019. As
inscrições para as mamães
interessadas vão até 25 de
março, uma segunda-feira.
O regulamento e ficha de inscrição podem ser retirados na
Secretaria da Associação
Comercial, localizada na Praça Deputado Leônidas Ca-

No ano passado a
foto vencedora do
concurso foi de
Jéssica Caroline
Alcaide com a filha Ana Julia

marinha, 316. A taxa de inscrição é de R$ 5,00. O único
critério é de que a criança
tenha entre 6 e 18 meses.
A inscrição deve ser feita
pessoalmente para a entrega da foto que concorrerá no
concurso. A fotógrafa será
Márcia Baroni.
Assim como nos anos anteriores, as fotos serão avaliadas por jurados da área de
publicidade e propaganda,

residentes em outra cidade.
Serão avaliados os seguintes critérios: simpatia, carisma e fotogenia.
A divulgação da foto vencedora será no início de abril
seguida de uma confraternização. A foto eleita será estampada no cartaz da Promoção do Dia das Mães. A
mamãe vencedora também
receberá outros brindes que
serão divulgados em breve.

Rock Rio Pardo
anuncia shows:
12/07 - CPM 22
13/07 - Shaman
14/07 - Pitty
Fiquem atentos para
programação completa que deve ser
anunciada em breve.
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Entregar a Declaração de Imposto de
Renda antes ou deixar para a última hora?
Sempre se fala sobre a
mania que o brasileiro possui de deixar para entregar
a declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física para a
última hora. Contudo, será

que sempre será benéfico
seu um dos primeiros a entregar esse documento?
Segundo o diretor tributário da Confirp Consultoria
Contábil Richard Domingos, a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 01/2019 - Contrato nº 60/2017
pregão nº 16/2017 – Processo nº: 1567/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Face Card Administradora de Cartões LTDA-ME
Objeto: Prorrogação de prazo contratual e de valor
Valor: R$532.439,04
Vigência: De 07/03/2019 a 06/03/2020
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2019 – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica e guias e sarjetas, conforme projetos, memoriais
descritivos, orçamentos, cronogramas físico-financeiros e demais elementos técnicos em anexos a este edital, sob o Regime de Empreitada
por Menor Preço Global Contrato de Repasse nº845955/2017. A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP comunica a todos os
interessados, que se encontra a disposição, o edital licitatório referente
à TOMADA DE PREÇO nº 02/2019 do tipo ‘’Menor preço por Global’’. A
entrega dos envelopes devera ser até o dia 02 de Abril, as 09h00min.
Maiores informações no Depto de Licitações, situado na Rua Lino dos
Santos s/nº, centro, pelo telefone (14) 3375-9500 ou e-mail:
licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br e retirada do edital pelo site
eletrônico da prefeitura: www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito
Santo do Turvo, 13 de março de 2019.

recomendação é preparar a
declaração com bastante antecedência, já a entrega dependerá de cada caso. A partir da declaração pronta chega um momento de análise da
melhor data de entrega.
“Os contribuintes confundem elaborar a declaração
com a entrega do documento.
É importante que se saiba que
pode estar com o documento
totalmente preparado e mesmo assim planejar a melhor
data de entrega, que dependerá de variáveis como: situação
financeira do contribuinte, se
vai ter restituição ou se terá
que pagar impostos ao governo, dentro outras questões”.
Contudo, Richard Domingos reforça um alerta: “pode
ser interessante planejar o prazo de entrega e não a elaboração do documento. O ideal
é já ter a declaração preparada o quanto antes, caso o contrário poderá enfrentar diversos problemas, como falta de
documentos ou falta de tempo de análise de opções”.
Outro ponto que deve ser
levado em consideração é a
possibilidade de congestionamento no sistema nas últimas
horas de entrega. Por mais
que a Receita Federal veja se
aprimorando, não se deve
confiar totalmente, assim,
mesmo que deixe para os últimos dias, não deixe para o

limite do prazo.
Veja quando que o diretor da
Confirp montou detalhando vantagens e desvantagens de entregar rapidamente a declaração:
Vantagens de entregar
antes:
1 - Contribuintes que possuem Imposto a Restituir e
estão necessitando de recursos financeiros receberão logo
nos primeiros lotes;
2 - Se livra do compromisso
e do risco de perda do prazo;
3 - Possuir mais tempo
para ajustes da declaração e
para buscar documentos perdidos ou extraviados;
4 - Possuir mais tempo
para conferir a declaração
para entrega dos documentos
sem omissões ou erros.
Vantagem em entregar
nos últimos dias:
1 - Contribuintes que possuem Imposto a Restituir e não
estão necessitando de recursos
financeiros, poderão restituir
nos últimos lotes gerando uma
correção monetária muito maior que a maioria das aplicações
financeiras pagariam (Juros Selic), e detalhe, sem incidência
de imposto de renda sobre o
rendimento obtido;
2 - Quem tem que pagar
novos valores de impostos
terá como melhor planejar o
caixa para esse pagamento,
pois postergará o prazo.
DSOP Educação Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO
Após o término do PREGÃO nº 7/2019 sem a manifestação Para
interposição de recursos, eu, SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA, pregoeiro oficial, fiz a adjudicação do objeto do presente PREGÃO, da seguinte empresa com o seguinte valor:
SILVA E CIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, com
o valor de R$ 26.130,00 (vinte e seis mil , cento e trinta reais ) - Item: 6,
9, 10, 14, 15.
BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP,
com o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais ) - Item: 16.
RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, com o valor de R$ 8.915,00 (oito mil , novecentos e quinze reais) - Item: 7,
13, 18, 19.
RODRIGO TOLOSA RICO EPP, com o valor de R$ 9.877,30 (nove mil,
oitocentos e setenta e sete reais e trinta centavos ) - Item: 1, 2, 3, 4, 5,
8, 11, 12, 17.
Valor total da Licitação: R$56.922,30 (Cinquenta e seis mil novecentos e vinte dois reais e trinta centavos)
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 07 de março de 2019.
SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA, pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 28/2019
Processo: 324/2019 – Licitação nº 04/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Morgana Luiza Gomide EIRELI ME .
Objeto: Aquisição de Tênis para compor o uniforme escolar,
através Secretária Municipal de Bem Estar Prefeitura Municipal de
Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$42.700,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 11/03/2019 à 11/03/2020

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 29/2019
Processo: 325/2019 – Licitação nº 05/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Comercial Botucatuense de Pneus LTDA .
Objeto: Aquisição de PNEUS para a frota municipal, através
Secretária Municipal de Planejamento Urbano Prefeitura Municipal
de Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$406.582,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 11/03/2019 à 11/03/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO- TERMO DE LICITAÇÃO DESERTA
O Prefeito Municipal em exercício da Prefeitura Municipal de Espírito
Santo do Turvo, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que NENHUM
INTERESSADO acudiu ao chamamento do Edital do PREGÃO 08/2019,
cuja objeto é o registro de preço para eventual aquisição de serviço de
monitoramento eletrônico 24 horas de prédios públicos para a segurança das diretorias e secretaria da P.M. de Espírito Santo do Turvo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO, 12 de Março de 2019.
Laercio Lauder da Silva - Prefeito Municipal em exercício

Começam apostas
para a dupla de Páscoa
As apostas para o sorteio
especial da Dupla de Páscoa
começam nesta segunda-feira (11). Os apostadores já
podem registrar suas apostas
em qualquer lotérica do país,
por meio de volante específico da modalidade. Também é
possível apostar pelo portal
Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O prêmio, estimado em R$ 25 milhões, será sorteado no dia 20
de Abril na cidade de Nova
Petrópolis, na Serra Gaúcha.
Caso o ganhador decida
investir todo o prêmio na Poupança da CAIXA, o prêmio
renderia mais de R$ 92 mil por
mês. O valor também seria
suficiente para comprar 12
apartamentos de luxo nas
melhores localidades do país.
O prêmio da Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido
entre os acertadores da quina, quadra ou terno. Com apenas uma aposta da DuplaSena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar. São
dois sorteios por concurso e
ganha quem acertar 3, 4, 5 ou
6 números, tanto no primeiro
quanto no segundo sorteio.
Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Também é possível deixar que o sistema escolha os
números (Surpresinha). O
preço da aposta simples, com
6 números, é de R$ 2.
Saiba como concorrer ao
prêmio especial:
Para concorrer ao prêmio
especial, basta solicitar o volante específico do concurso

nas unidades lotéricas. As
apostas paralelas vão até o dia
09 de abril. A partir do dia 10,
todas as apostas concorrerão
para a Dupla de Páscoa, inclusive as registradas em volantes regulares da Dupla-Sena.
Caso prefira realizar os jogos pela internet, o apostador
precisa ser maior de 18 anos e
preencher um cadastro inicial
no portal Loterias Online
(www.loteriasonline.caixa.gov.br).
Depois disso, o cliente escolhe
seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o
cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que
pode conter apostas de todas
as modalidades disponíveis no
site) é de R$ 30,00 e máximo
de R$ 500,00 por dia.
Além disso, no Portal Loterias Online está disponível a funcionalidade de combos de apostas. São diferentes conjuntos de
apostas, inclusive um Especial,
exclusivamente para a Dupla
de Páscoa. Na seleção do combo, o cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou o
formato “Surpresinha”, no qual
o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta,
quando da sua efetivação.
Redes sociais:
Mais informações sobre as
Loterias CAIXA estão disponíveis no site oficial http://
www.loterias.caixa.gov.br e
nos perfis das Loterias CAIXA nas redes sociais: @loteriascaixano Twitter, @loteriascaixaoficial no Instagram e @LoteriasCAIXAOficial no Facebook.

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2019-Registro de Preços para
Eventual Aquisição de Serviço de Monitoramento Eletrônico 24h
de prédios públicos, sendo 12 pontos já instalados e 08 para
futuras instalações, através da Diretoria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo. “A
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP comunica a todos os
interessados, que se encontra a disposição, o edital licitatório referente
ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 15/2019 do tipo ‘‘Menor preço por
ITEM”. A entrega dos envelopes devera ser até o dia 27 de março, as
09h00min. Maiores informações no Depto de Licitações, situado na Rua
Lino dos Santos s/nº, centro, pelo telefone (14) 3375-9500 ou e-mail:
licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br e retirada do edital pelo site
eletrônico da prefeitura: www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito
Santo do Turvo, 13 de março de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DE LEI ORDINÁRIA
1 – LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 852, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
“Autoriza o poder executivo municipal a finalizar obras para o encerramento do despejo de resíduos sólidos no córrego da lebre e dá outras
providências.”.
EXTRATOS DE LEIS COMPLEMENTARES
1 - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 309, DE 08 DE MARÇO DE
2019. Dispõe sobre os salários dos Agentes Comunitários de Saúde/Agentes de Endemias para o exercício de 2019 e dá outras providências.
2 – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 310, DE 08 DE MARÇO DE
2019. Dispõe sobre a limpeza de terrenos particulares baldios, casas e construções abandonadas ou desocupadas localizadas no
perímetro urbano.
Estas Leis Ordinária e Complementares estão afixadas na íntegra, no
quadro de avisos, no saguão da Prefeitura Municipal, conforme Artigo
99 da Lei Orgânica Municipal.
P. M. Espírito Santo do Turvo, de 12 de março de 2019.
AFONSO NASCIMENTO NETO
Prefeito Municipal

