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CAMARA~

PENAPOLIS~
ADITAMENTO

N° 04 ao CONTRATO N° 004/2013

CONTRATANTE: PENÁPOLISCAMARA MUNICIPAL
CONTRATADA: RICARDO ANTONIO PELÍCIA - ME.
CPNJ: 05.528.631/0001-00
OBJETODO CONTRATO: Prestação de serviços de monitoramento.
OBJETOS DO ADITAMENTO: 1 - Prorrogação anual de prazo contratual; 2correção monetária anual de - 0,7837%, de acordo com a variação da inflação
apurada pelo índice IGPM-FGV.
De comum acordo entre as partes, fica aditado o contrato acima citado:
1- Por um período de um ano, passando o seu término para o dia 31 de julho
de 2018, vigorando a partir de 1° de agosto de 2017.
2 - Correção monetária anual de - 0,7837%, passando o valor mensal que era
de R$ 95,63 (Noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) para R$ 94,88
(Noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos).
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Por estarem de pleno acordo, firmam o presente aditamento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para gerar único efeito, na presença das testemunhas
que assinam conjuntamente.
Penápolis, 24 de julho de 2017.
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: PENÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATADA: Ricardo Antonio

Pellicia-ME

CONTRATO N° 04/2013
OBJETO DO ADITAMENTO:
Nome: Ricardo Antonio Pellícia
Cargo: Proprietário
RG nO: 25.199.134-9
Endereço: Av. Olsen, 441
Telefone: (18) 3652-6468
e-mail: comercial@gcam.com.br
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do
TCESP
Nome: Rubens de Medici Ito Bertolini
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Penápolis
Endereço Comercial: Av. Marginal Maria Chica, 1450
Telefone: (18) 3652-0175
e-mail: rubensbertolini@bol.com.br

Câmara de Vereadores

de Penápolis, 24 de julho de 2017.
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íNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO -IGP-M
(Fundação Getúlio Vargas - FGV)

o que

compõe o IGP-M:

o lGP-M/FGV
o

é calculado mensalmente pela FGV e é divulgado no final de cada mês de referência.

IGP-M quando foi concebido teve como princípio ser um indicador para balizar as correções de alguns títulos emitidos pelo Tesouro

Nacional e Depósitos Bancários com renda pós fixadas acima de um ano. Posteriormente passou a ser o indice utilizado para a correção de
contratos de aluguel e como indexador de algumas tarifas como energia elétrica.

o IGP.M/FGV
1

analisa as mesmas variações de preços consideradas no IGP~DI/FGV, ou seja, o índice de Preços por Atacado (IPA), que

peso de 60% do índice, o Indice de Preços ao Consumidor (I PC), que tem peso de 30% e o Indice Nacional de Custo de Construção

(lNCC), representando

o que

10% do IGP-M.

difere o IGP~/FGV

e o IGP-DIIFGV é que as variações de preços consideradas

pelo IGP-M/FGV referem ao período do dia

vinte e um do mês anterior ao dia vinte do mês de referência e o IGP-DIIFGV refere-se a período do dia um ao dia trinta do mês em
referência. A cada dez dias a FGV divulga as variações prévias que comporão o índice referente ao período completo analisado.
Atualmente o IGP.M é o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de alugueis.
(ndice acumulado
nos últimos 12
meses
(em 'lo)

Número índice
acumulado a
partir
de Jan/93

Mês/ano

indice do mês
<em 'lo)

índice acumulado
no ano (em %)

Jun12017

-0,67

-1,9652

{O,7837r;

1,560,4276

Mai/2017

-0,93

-1,3039

1,5736

1.570,9530

Abr/2017

-1,10

-0,3775

3,3678

1,585,7000

Mar/2017

0,01

0,7306

4,8624

1.603,3367

Fev/2017

0,08

0,7205

5,3866

1.603,1764

Jan12017

0,64

0,6400

6,6608

1.601,8949

Dezl2016

0,54

7,1907

7,1907

1.591,7080

Nov/2016

-0,03

6,6150

7,1374

1.583,1589

Out/2016

0,16

6,6470

8,7985

1,583,6340

Set/2016

0,20

6,4766

10,6777

1.581,1042

A9012016

0,15

6,2641

11,5062

1.577,9483

Jul/2016

0,18

6,1049

11,6509

1,575,5850

Jun/2016

1,69

5,9143

12,2193

1.572,7540

Mail2016

0,82

4,1541

11,0937

1.546,6162

Abr/2016

0,33

3,3070

10,6419

1,534,0371

Mar/2016

0,51

2,9672

11,5682

1,528,9914

https:/lwww.portalbrasil.net/igpm.htm
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aCAMARA;

'•• PENAPOLlS~
ADITAMENTO N' 04 ao CONTRATO N' 004/2013
CONTRATANTE:PENÁPOLlSCAMARA MUNICIPAL
CONTRATADA: RICARDO ANTONIO PELíCIA- ME.
CPNJ: OS.S28.631,{J001-00
OBJETO DO CONTRATO:
Prestação
de serviços
de
monitoramento.
OBJETOS DO ADITAMENTO: 1 - Prorrogação anual de prazo
contratual; 2- correção monetária
anual de - 0,7837%, de
acordo com a variação da inflação apurada pelo índice IGPM-

FGV.
De comum acordo entre as partes, fica aditado o contrato
acima citado:
1- Por um período de um ano, passando o seu término para o
dia 31 de julho de 2018, vigorando a partir de l' de agosto de
2017.
2 - Correção monetária anual de - 0,7837%, passando o valor
mensal que era de R$ 95,63 (Noventa e cinco reais e sessenta
e três centavos) para R$ 94,88 (Noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos).
As demais cláusulas permanecem

inalteradas.

Por estarem de pleno acordo, firmam o presente aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para gerar único
efeito, na presença das testemunhas que assinam conjunta-

mente.
Penápolis, 24 de julho de 2017.
RUBENS DE MÉDlCIITO BERTOllNI
Presidente da Câmara
RICARDO ANTONIO PELlCIA
Proprietário da empresa Ricardo Antonio

Pellicia-ME

Visto: MÁRCIO JOSÉ DOS REISPINTO
Assessor Jurídico - OAB/SP N' 153.052

Testemunhas:
SrlVIA REGINA CORREA LEITE COSTA
RG.16.676.980-SSP/SP

ALUrZIO AUGUSTO DE sou

RG.17.772.30S

JUNIOR

SSP/SP
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Show de Prêmios na Terceira Idade
sorteia um Fusca 1.600 ano 1986
Além do Fusca,

a rodada especial premiará

ainda as três primeiras

quinas com R$ 300 cada

Gilson Ramos
PRESTAÇÃO

o MINISTERIO

DE CONTAS DAS CADEIRAS
PRONTO
SOCORRO
FONTE DE VIDA, realizou

PARA

o

PRONTO SOCORRO, que foram

dia 141

0fl17.
Na pessoa do seu presidente. professor e pastor franCISCOSonsmo (Chico I e da pastoril Cristiana M. J. RIbeiro
Sonsino,

pastores

do MINISTER10

FONTE DE VIDA, agra.

decem à todos
que compreenderam
iI necessidade
em cooperar com o
nosso PRONTO SOCORRO. pilra
melhor servir população, abrindo seus corações paril as
doações, ASSim como já lem
cooperados
em outras
vezes
Nosso mUlto obrigado.
Deus os abençoe
grandemente
Aqui estilo os nomes das empresas
e das pessoas
físicas
que

contribuíram
Ministério
fonte
de Vida,
Drogaria Tot ••1
Farma Flora
Farma Viva
Farmacla
(ruz Azul
laboratóno
Ivan Sammar(o
laboratório
Tettsuo Mandai
Destra Assessona em Segurança
Auto Posto Monteiro
Novo lOJão
Soraia Rittner
Celular,com
Imobiliária
Viver Bem
Mary Encadernações
Escritório
Pliscon

S

1.óoo.

entregues

e Medicina do Trabalho

br

ano

19H6.

na tor vinho c anunciado
como uma *rariddd<:~, é o
prinápal atrativo jJara o
mio da rodada especidl do
Show de I'rêmios da Associaçlio Renasl-er da TCI1.:cira idade de Penápolis. O e\'t'nto
$('rli no dia 11 de agosto. a
partir das :!Oh. no salão de
,,\I.!nl do f<'\lsca. a roJada 1.'5pr.:ciJI prcmiar.i aindJ as três
Leva u r'limio quem ~)rc- primcir.as quinas cum RS
300 .:ad~
•.
em'her primeiro a cartela
Pelas regras do sorteio.
cheía da rodada especial. que
viller50
Stlmellte
••5 cartelas
é ,'endida ao preço unitario
carimbadas e iIlisinadas. Em
de RS 10. O sorteio aronltx:e
C<lSOde doí.~ganhadofC's para
em parceria com um empre*
I) mesmo prêmio o desempasário. O "eículo já l$l.ã t'lI."lJOS*
te ficará a crHerio da mesa
to na sede da Tel1.:eira idade.
RenJs-

eer.

mil' \L 1X.ItUJ1~fRO U(-IMO\'fl\,
Il11'lUS F. DOct W.S1OS E Clvlt
[Iõ PI-.sSO.\ II RimeA OC
P1;~!\POl.ls-Sr

1_'

1' •• JIJ2.J ••••.•I •• "U-4U1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Gospel
Veronese
Borges
Sonsino

JOStIJfler.:Ol.Vl'.fE
OI"<IIII~DO~~
••• lI'Ó<""

r.••••••
~.c"

Na Bíblia. em 2 Coríntios
9: 6 e 7 diz ~ O que semeia
poucO. pouco também
ceifará.
e o que semeia
com
fartura,
com fartura
também
ceifara.
Cad •• um conlfibu •• segundo
propÔs no seu coraç:io,
não com tristeza ou por necessidade.
pois Deus ama ao que dá
com

alegria.

ADITAMENTO N' 04 ao CONTRATO NI 004/l{l13
COI'HRATANTE:PENÁ.-oUS CAMARA MUNIOPAt
CONTRATADA: R1CARDOANTONIOPELioA-ME
CPNI: 0~,52g.631,oool-00
OBJETO
00
CONTRATO:
Prestação
de serviços
de
monitoramento
OBJETOS DO ADITAMENTO: 1 - Prorrog~ção
anual de prno
contratual;
2- cOfleçio
monetárta
al'lllal de - 0.7837%, dI!'
~cordo com a vanaçio da Inflação aPllrad~ pelo índice IGPMFGII.
De comum acordo entre as p~rtes, fica aditado o contrato
aCima Citado:

_

2 _ Correção monetana
anual de .0.7837%,
passando o valor
mensal
que era de 11.$ 95.63 (NoYellta e CInco rea's e sessent<l
e \rI~S cenlavos) para 11.$ 9.1,88 (Noventa e Quatro reais e oitenta e oito centavos).
As demais

cláusulas

permanecem

mente.
24 de julho de ;>017.

RU8ENS DE MÉOIClITO 8ERTOUNI
Presidente
da Umilra
RICARDO ANTONIO PElICIA
Proprietário
da empr"sa
Ricardo

Antonio

p"lIicla.ME

lIisto: MARCia JO~É DOS REIS PINTO
Assessor Jurídico - OAB/SI' Nl! 1S3.052
Testemunhas:
S!lVLARUil"lACORItEAUlfE
cosrA
RG. a.676.9I1l>-ssP/SI'

Ui'*" _

.•""_

Cur..,.." ~ ,.......

••. 54>,......."C""'''''_

mente eSjX'ramos contar com

a presença dos nossos a.s.soc.;ados e também daqueles que
querem participar de um momento agradável. e <:unt"OlTer
a um automúvd que ê uma verdaJeirJ. raridade. Com certeza. todo mundo gO,,"Wriade Ie\••r este Fusca para c:lsa~.
Durante o Show de Prfuni0.\ havera completo serviço de
bar. A animação será do
Souzinha Som.

,:....~'"

.-.•

"o<ár;odeFu,do,ame"o,

r.,...;:;. •••.
0O Segunda.l sábado
~ ~v
Domingos
e feriados

Mãe. Fabf;ci, d. Silva
Suo
m.\tulono.
n •••,eu
i"
tOhlS. de p.!to (e,~r~•. p••••n.
do ~.2SClkl: e ", ••d.nrlo 4')em
Mie. MefeileMtssi,s
d••O. Simio
s..'o t~m",,'no. na« ••" ~, I1h04,
d~ p.,IO
no,m.l.
pesando
2.620kll e med.ndo 4,>em
Mie. Gabriela Ribeiro de Oli¥tir,
~.o feminino. 1l'<C~U ;U 1Sh40.
d.. p~r!o
1l0rm.l.
p~sando
1,;>00i<a;e m~dondo 4')em

-r-

Falecimentos
Funerirl, Bom Putor
2~1'.l017
Ser afim Antlqu ••ira. (~m
.no$. d •• Penápcli\

94

~_.o<t..

.....---~~:4fo[l;;;;

~U ~ '"

2l.,.(l12011

M5e. Omil, COStilFerreir~
Se~o m.scuh"o.
n~SCtU ,i\
;>Clh50. d•• p.,to n(Um.!. p •.,.n
do 2,71Cl~l" m••dondo 4g,m

das 07h30

b 20ta
das 07h30 b Uh

OFERTAS
omusvi'du~2&C1'1017

T,nh~ um rilp.l q •••••j •• e,. IIIU""
du •• vel,,' •• esra~a n.moran.
do oulr. 1'0'''0'' p'l. '0' '.U'
Te.e um dia q •••e el.o perllUnlO""
• Como moff"U .ua p"me.r.
mulher~
. EI~ '0' """00 •••.tomou .en ••.
no p,a ralo e mo" •••••.Re,pon.
deu o namo,ado
_ E a ••. gunda> pe'gun10u no.amenle a n.mor.da
. Ela morrt"
de tr.umar"mo
Cf~niano
_ Tra •••mat>smo rr.n,aIlO, O oue
hou ••. com ela? ptr&"nlou .ur.
presa ••.•• morad.
. U.ill (l. n~o q""ro. lomdl o

inalteradas.

Por estalem de pleno acordo. firmam o presente ~ditame "to em o;> {duasl vias d" igualleor e forma. p<lta gerar único
efellO. n~ pr,,~ença dils teslemunhas
que aSSlnilm conjunta-

Penápohs.

rasuradas.

,,\l.:'dOÇO
Natal Bugiga e dil\'tOri.a d<l
:\ssociação Renas,;cr da Terceira Idade promovem neste
'I.Z SA!lf:R • ~
..Ol p,~t
ódul
••. ..,. :. ""'"
~o:r<o,
•.••
t$tr••••_.'~_I
•••
_f....,(.n\ISA.~
domingo, dia :lO de julho. um
I'i"""pu ata em,," 5M.l1~PIlms.$OUS,
- .CIO almoço dançante a Italiana.
~
Iritl"""""at_
1l'J.lle, Q.VoLCO~
I Rl.COO&.
"., "'Pl_
No canJápío 5Crá servido
'~"'J.•SO{OOOI_lo.(o"OIH,",_,,"~_9-0atS>'-ofb1
,..00 o.rr_sP,
1,]." rtU ~
(lN:oolll' .., p<n\1O. ~
""" ~
di
arro:! bram:o,
macarrão,
T.Ilc8\Io ~
_''''''
•••••••• pgr •••••••••91""'" 4! !~
polenta.
alC<:llr.Jao molho ver'"Ialttsll! 10m i rotlrjptM 'VeA 1'1H. 1»'1 •••• _.
_.
lU ~
melho, lingüiça hlSCaJl1l C ~b*
_._ltllT'O'lllO~II"apO~
••••••••. ~nlI_~..,,...:M>;n
••__ •••Il>pe>oIi<In....u~.~ ao~"'''PV''.'
d"W'~ sa;
.•)
da. O ClIn\;le inui\iJua! custa
;>oortd.l
.-.. ••••••'llll". ~....,
-HP d, AI." In' '!.I' • ,g.~
RS 15 (I~oIr pratos e talht:re!i)
~
c;•••••
~I~
•• ia~olo'_
••••• ">tth40
com t->ebidas vendidas ir.p.1rtc.
¥ar._~
•• W'II'
__
"'l:JIloo.
tiP_<bla;
O almnço ser.í senido da.\ t:th
-..."'
••.•) slLJ\l.W/lQS' IOMl!"IU !lU rotU
guS I!fAQmin C/OI! à., '411. no salão de fr$1l; 1i1 as~
.••••'U;"~nóo~ft.i~~._""Qj""'
••..••
d.'.''''sociaçlio. !'oI sequt"ncia. come"T1DWWI<UI.
"","""",-_""
•• _JI'Od'"l._tll-lOÇM~"
-.
ça o baile forro até às :toh, com
Pa4O ••••• __
~t"""""""Jo:~
•• UI:<lt>oSloo
animação da Ban& Swing Bra_"fI)j.tol'""",dtVII1.
sil. de ~tiras.so1.
"'.
" ~:)J;.
Con\ill:'s antet1pados são
\'efldidos na sccrt:taria da Ter<:cira Idade e com a diretoria.
_-ef\<laIDoIr"l«>

1. Por um pedado de 11m ano. pauando
o seu termino para o
dia 3l de Julho de 2018. vigorando a partir de 11 de agosto de
2017.

organiz.adora. Tambcm não
serão
aceitas
cartelas

Pc a,;ordg rum o presiden!e da entidade, ~atal
Rugiga. us recursos obtiJos
com a parte destinada a .-\sso..;aviu Renascer serão in"e.~tidos naló ohras de rdormdS e
••dequaçõe.o; do sal:io de even.
tos. que ja th"eJ3m inicio.
Natal informa ainda que
btt\- lh1ll_IP.•..
, .'".1 .••.••
haverá rodadas eJ(tr3s antes
I"••• '!UH,,,'cIma 1lo><~G.
1;"'."'-".';.m',~/lI do stlrteio especial .• ~ova-

tOj:io do 9
Cultura
Fatima
Cristina
Cristina

Sa•.•u Cn~ dt Misericórdia dt
Ptnipolk

2..al2017
Mâ~ . Ta'~ I"b •••
tino p ••r~,r"
S~.o
mH,uhno.
n~s •• " !as
1ClhOCl.de p~rto C<".áru. p•••an.
do 3 300kll e medondo 4')cm

pre-

feslJIô dJ _.'•.%Ot..;ação

*

Nascimentos

U,(ll'lOl1
M~e . 61•••le d. Sll•• B••,m"do
Suo
masculino.
n.SCtU
~,
tClhlCl. de p"rto (I/".~rea. p•••• "
do 3,11l0kl" m••dindo 47 S<m

ortcia de um auto
mó\.c1
f<-usl'a

uma campanha

de 32 (ildelTils, junto iI sociedade em
prol do

redacao@JOmalinrenorcom

DE 2017

AlUllIO 41,lGIISTOOE SVUl-'IUNlOR
RG.t1.nJ.JOs
SS'/Sl'

VENHA CONFERIR EM NOSSA PADARIA: BOLOS, PUDINS E MUITO MAIS!!!
COXÃO MOLE BOVINO .....•• ,•....••••••...••••• ,..•.••• " ...••• "" ..•.••. ,., •. R$17.98 KG
PALETA BOVINA .....................................................................•..•.•
R$13,65 KG
MÚSCULO DIANTEIRO BOVINO ••..•.•• ,••.•.•••••••..••••••....•••••.•..•••• R$ 12,99 KG
COXÃO OURO BOVINO
_
R$16,95 KG
BISTECA SUINA •..•.••••......•••....••••••....••••••.•.••••..•.••...•
,•.••.•• ,•.••.• , R 7,99 KG
CERVEJA CRYSTAL LATA 350M L ........•........................................•.
R$ 1,59
MilHO VERDE FUGINI SACHE 200G ••••,...••....• ,••.. ,•••,•.....••••••..• R$ 1,29
MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL Dlt SACHE 340G ...........•..... R$ 0,99
ARR02 RAMAGEM TIPO 1 SKG .••••••..•..• " •.•••••. " ••••••.•••••••.•.••.•• R$ 10,99
MAIONESE MARIA 500G ...•.............•..........................•......•••.....•.
R$ 2,69
CREME DE lEITE PIRACANJUBA 200G •••....•.••....•••••...•••••...•••• ,,' R$ 1,99
FAÇA SUAS COMPRAS
PelO WHATSAPP
(18)99736*1625

Ili';,ii.t.i;Wtj.i'ffii!

i.;;"" grifAaa

Você " impo,t4nle
p.ra D" ••••
D•.u. n~o d •••• mpar.
a ning"êm fie (olocou no ~eu pe,ro
"m~ cenlelh~ de ."'0'. fa,endo
de .0<0, a ~SU4 Im.llem e •••meIha"ç.~_ Deu.lhe todas a. tondlçó ••• para lura, e v••nce' 1'10.
blem •• , Ab••nçoou vo';' com o
pr;,n"o d. elernld.de
e permaIlece ~o s ••u I.rlo
Volte .ua face "a'. Deu._ Mo.tr ••.••.• Ele •• nJ;o pen ••••• "ar
~b.lldon.do
Nenhum. pr •••"nç~ •. m.,or em
no,sa v,d. do q •••e • d •• Deu.
Il.lçio 38 do livro Sen'ltntts dt F•••.
liddilde/Lourlvallopes).

