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“Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer juntar riquezas.” SALMOS 119:36
Para publicações oficiais

prevalece a primeira data.

Recesso da Câmara Municipal
termina na próxima terça-feira

ILHA SOLTEIRA

Por Assessoria de  Comunicação

Carlos Cesar

A Câmara Municipal de Ilha
Solteira encerra seu recesso
parlamentar dia (31/01) terça-
feira. Na prática, a partir de
quarta-feira (01/02) os
vereadores já estão autorizados
a retomar a análise de projetos
pendentes e agendar reuniões
das comissões permanentes.

Durante o recesso, o
Legislativo Ilhense manteve os
trabalhos internos com a
secretaria e contabilidade e
demais setores funcionando
normalmente, organizando
documentos internos e
preparando relatórios e outras
obrigações pertinentes aos
atos legislativos do primeiro
semestre.

Apesar do recesso, os
vereadores trabalharam
normalmente atendendo em seus

gabinetes e fazendo visitas.
“Estamos atentos as
necessidades da população e por
isso, mesmo estando em recesso
continuamos trabalhando para
melhor atender aos Ilhenses.
Entendo que se nós
dedicarmos um pouco mais do
nosso tempo para a população,
com certeza teríamos uma
cidade melhor e um povo com
qualidade de vida melhor”,
disse o Presidente Valdeci Lima
(PV).

Prefeito Interino e Vereadores reali-
zam primeira reunião de trabalho
ILHA SOLTEIRA

Por Assessoria de Comunicação
Carlos Cesar

Na tarde do dia 19, o prefeito
interino Emanuel Zinezi (DEM)
realizou a primeira reunião de trabalho
com os vereadores a pedido do
legislativo, estiveram presentes o
presidente do Legislativo Valdeci
Lima (PV), e os vereadores:  Alberto
Santos Júnior (Beto – PSB), Antônio
Carlos da Silva (Toninho – PT), Dr.
Darley Barros Júnior (PSDB), Dalmi
Guedes (PSC), Eduardo Vasconcelos
(PPS) e o Assessor Jessé Nunes

representando o Rodrigo Gonçalves
Batista (Kokim  - PPS).

Na oportunidade o prefeito
interino afirmou estar disposto ao
diálogo com o legislativo para manter
uma relação harmoniosa entre os
poderes. “Queremos ter esta
afinidade entre executivo e
legislativo, quero sempre um diálogo
franco e transparente com todos, o
meu gabinete estará sempre aberto”,
disse Emanuel.

O intuito da reunião foi ouvir
do Prefeito interino Dr. Emanuel
Zinezi (DEM) uma possível
solução para a demanda
apresentada pelas Assistentes

Sociais do município através de
ofício, e apresentar outros
problemas apresentados por
diversos setores da prefeitura.

Vale ressaltar que poder
Executivo e Legislativo são
independentes, mas devem ser
harmônicos entre si, para que
juntos possam trabalhar em prol
do município.

“Estamos aqui hoje com o
objetivo de estreitar o
relacionamento entre os poderes,
bem como estabelecer uma agenda
de ações positivas para o
município”, pontuou o presidente
da Câmara Valdeci Lima (PV).
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/17

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2017
VALTER CRUSCA LORENÇO, Prefeito do Município de Suzanápolis, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que:
Encontra-se em aberto processo de licitação na modalidade Pregão Presencial, do
tipo “Menor Preço por Item”, objetivando a Contratação de Empresa para Aqui-
sição de Carnes e seus Derivados, destinados aos Setores desta Municipalidade.
O Edital completo com os seus anexos, encontra-se disponível para retirada, pesso-
almente ou por solicitação via correio eletrônico (e-Mail):
licitacoes@suzanapolis.sp.gov.br, e a entrega dos envelopes será diretamente ao
Pregoeiro, em sessão pública na Sala de Reuniões do Setor de Licitações até o dia
09/02/2017 ou no primeiro dia útil subsequente, em caso de feriado ou ponto facul-
tativo, com início de credenciamento às 09h00m, na Sala do Setor de Licitações e
Contratos.
Maiores informações no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município
de Suzanápolis, sito na Av. Primeiro de Maio n.º 456 – Centro, pessoalmente, ou pelos
telefones (18) 3706-9000, no horário das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas,
de Segunda as Sextas-Feiras.
Suzanápolis/SP, 23 de janeiro de 2017. VALTER CRUSCA LORENÇO. Prefeito
Municipal.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2017

PROCESSO N.º SCL-007-2017
VALTER CRUSCA LORENÇO, Prefeito do Município de Suzanápolis, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que:
Encontra-se em aberto processo de licitação na modalidade Pregão Presencial, do
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, objetivando a Contratação de Empresa
para Aquisição de Suprimentos Consistentes de Gêneros Alimentícios e Produtos
de Limpeza Diversos, para abastecimento da Rede Municipal de Ensino e Manu-
tenção das Atividades da Administração Pública Geral, do município de Suzanápolis.
O Edital completo com os seus anexos, encontra-se disponível para retirada, pesso-
almente ou por solicitação via correio eletrônico (e-mail):
licitacoes@suzanapolis.sp.gov.br; com a entrega dos envelopes diretamente ao Pre-
goeiro, em sessão pública na Sala de Reuniões do Setor de Licitações até o dia 10/
02/2017 ou no primeiro dia útil subsequente, em caso de feriado ou ponto facultativo,
com início de credenciamento às 09h00m e início do pregão no mesmo dia, após as
09h15m, na Sala do Setor de Licitações.
Maiores informações no Setor de Licitações da Prefeitura do Município de Suzanápolis,
sito na Av. Primeiro de Maio n.º 456 – Centro, pessoalmente, ou pelos telefones (18)
3706-9000, no horário das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de Segunda as
Sextas-Feiras.
Suzanápolis/SP, 25 de janeiro de 2017. VALTER CRUSCA LORENÇO. Prefeito
Municipal.

PROCESSO Nº 003/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
VALTER CRUSCA LORENÇO, Prefeito Municipal desta cidade de Suzanápolis, do
Estado do de São Paulo, na forma da Lei e no uso de suas atribuições.
Pelo presente, indo devidamente assinado, faz saber, a todos quantos interessar
possa que, examinando a presente licitação na modalidade Pregão Presencial nº
001/2017 – Processo nº 003/2017 e, considerando o relatório da Comissão Perma-
nente, assim como todo o processado, verificou que a mesma está em conformida-
de com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela de nº 8.883 de 08 de
junho de 1994 e pela Lei nº 9.648 de 13 maio de 1.998, e o Edital e Instruções
expedidos. ADJUDICO como adjudicado tenho a empresa: LATICÍNIOS PERLAT
LTDA ME, o objeto da licitação constante: Contratação de Empresa para Aqui-
sição de Leite Pasteurizado Integral, destinados aos vários setores desta
municipalidade, por um período de até 24 de janeiro de 2018 a contar da data de sua
assinatura, ou seja, a partir de 25 de janeiro de 2017.

Convoque-se a interessada para assinar o termo de contrato no prazo e
condições estabelecidas, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 LL., desde que precluso o prazo de recurso e/ou,
proceda-se na forma da lei.
Ciência à Contabilidade para providências e ao órgão interessado no objeto.
Publique-se por afixação no local próprio desta Prefeitura.
Prefeitura Municipal de Suzanápolis/SP, 25 de janeiro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS
6º EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Suzanápolis
CONTRATADO: VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME.
OBJETO: Aditamento de Acréscimo Referente ao Contrato nº. 034/2012, de 27 de
Junho de 2012.
“Contratação de Empresa Especializada na Administração, gerenciamento e For-
necimento de documentos de legitimação na forma de cartões (eletrônicos, mag-
néticos ou análogos), destinados aos Servidores da Prefeitura de Suzanápolis, para
aquisição de Gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais em geral, nesta
Municipalidade”.
VALOR ANUAL: R$ 451.200,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil e duzentos
reais).
Prefeitura Municipal de Suzanápolis (SP), 11 de janeiro de 2017.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2017

PROCESSO N.º SCL-005-2017
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2017

========================================
VALTER CRUSCA LOURENÇO, Exmo. Sr. Prefeito do Município de Suzanápolis,
Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, etc., TORNA PÚBLICO
para conhecimento geral que, com fundamento no Art. 24, II c/c o Art. 26 da Lei
Federal n.º 8.666 de 21/06/1993 e suas atualizações posteriores, RATIFICOU o pro-
cesso de DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2017, que trata da prestação de
Serviços de Manutenção e Suporte Técnico em Coletores de Dados e Software de
Gerenciamento de Ponto dos Funcionários Públicos da Prefeitura do Município de
Suzanápolis, que entre si celebraram C. C. CALEJON DOS SANTOS ME. e PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS/SP, pelo prazo de até 16 de janei-
ro de 2018, para atender a necessidade da administração, abrindo-se vista destes
autos aos interessados no prazo legal.
Suzanápolis/SP, 17 de Janeiro de 2017.
VALTER CRUSCA LOURENÇO
Prefeito

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N.º 002/2017
PROCESSO N.° SCL-004-2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2017
VALTER CRUSCA LOURENÇO, Exmo. Sr. Prefeito do Município de Suzanápolis,
Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, etc., TORNA PÚBLI-
CO para conhecimento geral que, com fundamento no Art. 24, II c/c o Art. 26 da
Lei Federal n.º 8.666 de 21/06/1993 com suas atualizações posteriores, RATIFI-
COU o processo de INEXIGIBILIDADE N.º 002/2017, que trata da Contratação
de empresa denominada TELEFÔNICA BRASIL S/A especializada na presta-
ção de serviços de telecomunicações, para fornecimento de telefonia móvel
celular na modalidade corporativa, destinada ao uso pelos diversos setores da
Administração pública do município de Suzanápolis, pelo prazo de até 17 (dezessete)
de janeiro de 2018, para atender diversos setores da Administração Pública do
Município de Suzanápolis, conforme orçamento apresentado pela proponente, e
especificações técnicas, por razões de interesse público devidamente comprova-
do, abrindo-se vista destes autos aos interessados no prazo legal.
Suzanápolis/SP, 18 de janeiro de 2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2017

Dispensa Nº002/2017
Processo Nº005/2017
Contrato Nº004/2017
Contratada C.C. CALEJON DOS SANTOS - EPP
Objeto Contratação de empresa para Prestação de Serviços de
Manutenção e Suporte Técnico em Coletores de Dados e Software de
Gerenciamento de Ponto dos Funcionários Públicos da Prefeitura do Município de
Suzanápolis, com vistas a atender as necessidade da Administração, conforme or-
çamento apresentado pela proponente.
Valor R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
Vigência De 17 de janeiro de 2017 a 16 de janeiro de 2018.
Suzanápolis, 17 de janeiro de 2017.
VALTER CRUSCA LOURENÇO
Prefeito municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2017

Inexigibilidade Nº002/2017
Processo Nº004/2017
Contrato Nº003/2017
Contratada TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de telecomunicações, para fornecimento de telefonia móvel
celular na modalidade corporativa, destinada ao uso pelos diversos setores da
Administração pública do município de Suzanápolis, pelo prazo de até 17 (dezessete)
de janeiro de 2018, para atender diversos setores da Administração Pública do
Município de Suzanápolis, conforme orçamento apresentado pela proponente, e
especificações técnicas.
Valor R$ 10.170,00 (Dez mil cento e setenta reais)
Suzanápolis, 18 de janeiro de 2017.
VALTER CRUSCA LORENÇO
Prefeito municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2017

PROCESSO Nº 009/2017

VALTER CRUSCA LORENÇO, Prefeito do Município de Suzanápolis, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que:
Encontra-se em aberto processo de licitação na modalidade Pregão Presencial, do
tipo “Menor Preço por Item”, objetivando a Contratação de Empresa para Aqui-
sição de Pães para os Diversos Setores desta Municipalidade.
O Edital completo com os seus anexos, encontra-se disponível para retirada, pesso-
almente ou por solicitação via correio eletrônico (e-Mail):
licitacoes@suzanapolis.sp.gov.br, e a entrega dos envelopes será diretamente ao
Pregoeiro, em sessão pública na Sala de Reuniões do Setor de Licitações até o dia 09/
02/2017 ou no primeiro dia útil subsequente, em caso de feriado ou ponto facultativo,
com início de credenciamento às 14h00m, na Sala do Setor de Licitações e Contratos.
Maiores informações no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município
de Suzanápolis, sito na Av. Primeiro de Maio n.º 456 – Centro, pessoalmente, ou pelos
telefones (18) 3706-9000, no horário das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de
Segunda as Sextas-Feiras.
Suzanápolis/SP, 25 de janeiro de 2017. VALTER CRUSCA LORENÇO. Prefeito
Municipal.

Vereadores de Suzanápolis reunem-se com
diretores da Usina Vale do Paraná

SUZANÁPOLIS

Da Redação - Plínio Costa

Vereadores da Câmara
Municipal de Suzanápolis,
estiveram reunidos com
diretores da Usina Vale do
Paraná, tal encontro se deu na
intensão de garantir mais
empregos para os munícipes da
localidade, como também fora
discutido uma maior viabilidade
no desenvolvimento do
município. Para tanto os
vereadores propuseram uma
parceria com esta importante
empresa, tratando-se de uma
das mais importantes Usinas de
Açúcar e Álcool da região.

Para os vereadores o
encontro foi bastante
satisfatório, onde uma parceria
é de fundamental importância
para o desenvolvimento da
cidade e o bem estar da
população.

Vale do Paraná
investindo para reduzir
acidentes:

Os colaboradores da Usina
Vale do Paraná, de
Suzanápolis/SP, participam da
Campanha Maio Amarelo. O
objetivo é reduzir os acidentes
promovendo a conscientização
sobre as Leis de Trânsito. Além
disso, os participantes mediram
a pressão arterial e calcularam
o Índice de Massa Corporal
(IMC).

A Campanha Maio
Amarelo é realizada em
parceria com os setores de
Segurança, Medicina do
Trabalho e Transporte de
Apoio.

Por: Patrícia Mendonça
Fonte: Agência UDOP de

Notícias

Presidente da Câmara Adilson Tiossi

A Semana volta a ser
 a Imprensa Oficial dos

Poderes Executivo
e Legislativo de

Suzanápolis
Resultado de muita

dedicação e trabalho.
Muito obrigado pela confiança.


