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Definidas as candidatas para concorrer a 3ª
edição do Miss Prefeitura Santa Cruz
Aconteceu na tarde de
quarta-feira, 10, a pré-seleção
das candidatas ao Miss Prefeitura 2019, contando com a
presença da Primeira-dama
Eliana Evaristo Assis e dos
jurados convidados, o coach

na CrossFit Eagle 2, Thiago
Gutierres Andrade e a empresária e dona da loja Fit Club,
Adriana Milo Zaia.
Ao todo, 25 funcionárias se
inscreveram para o concurso,
sendo que 15 foram seleciona-

das para concorrerem a faixa.
Até o dia do concurso, as
candidatas a misses passarão
por um treinamento intensivo
que envolverá desfile, aulas
de dança e dicas de aprimoramento da própria imagem.

Situação de malha fina aparece
em 24 horas - veja motivos que
estão complicando os contribuintes

Dos amigos Wagner e Gabriel

A menos de 15 dias para o
fim do prazo de entrega das
declarações de Imposto
de Renda Pessoa Física, grande maioria dos contribuintes
ainda não prestaram contas à
Receita Federal. Já, outra parcela prestou conta, contudo,
está preocupada pois descobriu que cometeu erros na
hora do envio.
“Neste ano logo após entregar a Declaração o contribuinte já pode saber se a mesma foi ou não para malha fina
e quais os motivos. Temos
observando que fatores como
informes de rendimentos, despesas médicas e eSocial das
Domésticas estão sendo motivos muito comuns que ocasionam essa situação. É preciso muitos cuidados”,
explica o diretor executivo da
Confirp Contabilidade Richard Domingos.
Segundo a Confirp informou, em 24 horas já dá para
saber se está na malha fina,
bastando acessar o sistema.
Sobre os pontos citados, em
relação ao eSocial, muitos
contribuintes declaram nesse
documento uma informação e
outra no Imposto de Renda.
Já os informes de rendimentos ocorrem quando a informação está diferente da
DIRF, enviada pela empresa
contratante. Por fim, receitas
médicas ocorre com informações em desacordo com a
DMED, declaração que os
médicos enviam.
Ocorre que, mesmo com a
importância desse documento, ainda se tem casos de descuidado e pressa para envio

das informações e isso, somado com as complicações para
preenchimentos, ocasionam
erros que comprometem a
declaração, podendo levar até
mesmo à malha fina da Receita Federal e a pagar multas bastante altas.
Contudo, segundo o diretor executivo da Confirp Contabilidade Richard Domingos,
esses erros não devem ser
motivos de desespero. “Detectados os problemas na declaração o contribuinte pode
fazer a retificação, antes
mesmo de cair na malha fina,
onde os erros serão corrigidos. O prazo para retificar a
declaração é de cinco anos,
mas é importante que o contribuinte realize o processo
rapidamente, para não correr o risco de ficar na Malha Fina”.
Um dos cuidados que deve
ser tomado é entregar a declaração retificadora no mesmo modelo (completo ou simplificado) utilizado para a declaração original. É fundamental que o contribuinte possua
o número do recibo de entrega
da declaração anterior, para a
realização do processo.
Segundo Domingos, o procedimento para a realização
de uma declaração retificadora é o mesmo que para uma
declaração comum, a diferença é que no campo Identificação do Contribuinte, deve
ser informado que a declaração é retificadora.
Riscos da malha fina
Mas quais os principais
motivos que levam os contribuintes a caírem na malha

fina? Veja o que aponta o diretor da Confirp, Richard
Domingos:
- Informar
despesas
médicas diferente dos recibos, principalmente em função da DMED;
- Informar incorretamente
os dados do informe
de rendimento, principalmente valores e CNPJ;
- Deixar de informar rendimentos recebidos durante o
ano (as vezes é comum esquecer de empresas em que houve a rescisão do contrato);
- Deixar de informar os
rendimentos dos dependentes;
- Informar dependentes
sem ter a relação de dependência (por exemplo, um filho
que declara a mãe como dependente mas outro filho ou o
marido também lançar);
- A empresa alterar o
informe de rendimento e não
comunicar o funcionário;
- Deixar de informar os
rendimentos de aluguel recebidos durante o ano;
- Informar os rendimentos diferentes dos declarados pelos administradores /
imobiliárias.
A empresa pode levar o
funcionário à malha fina
quando:
* Deixa de informar na
DIRF ou declara com CPF
incorreto;
* Deixar de repassar o
IRRF retido do funcionário
durante o ano;
* Alterar o informe de rendimento na DIRF sem informar
o funcionário.
DSOP Educação Financeira
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Inscrições para Miss Comerciária encerram dia 30
A 8ª edição do Concurso
“Miss Comerciária” acontecerá no dia 22 de junho, no salão de festas da Ace. O concurso é realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz Rio Pardo
em parceria com as empresas do comércio, indústria e
prestação de serviços. As inscrições seguem até o próximo dia 30 de abril. As interessadas devem pegar na
ACE a ficha de inscrição, o
regulamento e o termo de autorização do empregador que
apadrinha a sua funcionária
para o concurso. Para participar a candidata deve estar
empregada e registrada na
empresa e ela será a sua representante no concurso.
Entre os critérios para participar a candidata deve ter

entre 16 e 32 anos. São exigidos no momento da inscrição
cópia do RG, CPF, CTPS,
comprovante de endereço e
autorização de participação
assinada por responsável, se
menor de 18 anos. Os principais objetivos do concurso são
promover a cultura e a beleza
da mulher comerciária e valorizar os profissionais, motivando e elevando a autoestima das colaboradoras. Na
noite do desfile serão observados, através de um corpo de
jurados os quesitos: desenvoltura, simpatia, charme e elegância. As candidatas farão
três entradas, sendo coreografia inicial, trajes de banho e
gala. Vale lembrar a produção
das candidatas, como cabelo
e maquiagem serão de responsabilidade da Associação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO
Após o término do PREGÃO nº 18/2019 sem a manifestação para
interposição de recursos, eu, SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA, pregoeiro oficial, fiz a adjudicação do objeto do presente PREGÃO, das seguintes empresas com os seguintes valores:
MAQUEA & MAQUEA, com o valor de R$ 26.378,00 (vinte e seis mil
, trezentos e setenta e oito reais ) - Item: 20, 21, 22, 23, 24, 25,
F. A. FRANCISCON E CIA LTDA ME, com o valor de R$ 122.882,50
(cento e vinte e dois mil , oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta
centavos ) - Item: 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47,
49, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP, com o valor de R$ 120.411,24
(cento e vinte mil , quatrocentos e onze reais e vinte e quatro centavos
) - Item: 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26,
ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME, com o valor de
R$ 47.585,00 (quarenta e sete mil , quinhentos e oitenta e cinco reais )
- Item: 6, 7, 8, 28,
CAMILA FORGGIA PITO ME, com o valor de R$ 176.120,00 (cento
e setenta e seis mil , cento e vinte reais ) - Item: 9, 12, 44, 48, 51,
VICTOR MARTINS MOURA ME, com o valor de R$ 28.030,00 (vinte
e oito mil , trinta reais ) - Item: 27, 33, 36, 66. Itens reprovados na
AMOSTRA: 27
EMPRESAS DESCLASSIFICADAS POR NÃO ENTREGAR A
AMOSTRA:
ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIRELI, com o valor
de R$ 55.125,00 (cinquenta e cinco mil , cento e vinte e cinco reais ) Item: 1, 3
J.M. DE PAIVA NEGRAO - EPP, com o valor de R$ 119.000,00 (cento
e dezenove mil reais ) - Item: 18.
Itens Fracassados:
17 - PAO DE LEITE ASSADO
19 - PÃO DE HAMBURGUER ASSADO COM GERGILIM 50G/KG
39 - CEBOLA/ KG.
41 - CHEIRO VERDE CASAL: (SALSA E CEBOLINHA) FRESCA/ KG.
53 - MANDIOQUINHA SALSA. KG
54 - MELANCIA/ KG.
56 - MORANGO/ KG
Valor Total da Licitação: R$695.531,74
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 04 de Abril de 2019.
SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA-PREGOEIRA

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

Andrezza Rodrigues foi a
ganhadora do
Miss Comerciária 2018

Comercial através do Núcleo
de Beleza da ACE, que compõe o Projeto Empreender.
O concurso também prevê uma ganhadora da Internet, onde a candidata que
obtiver mais “curtidas” em
uma rede social, levará a faixa de “Miss Internet”, através de voto popular.
A Miss Comerciária rece-

Últimos dias para concorrer aos R$ 25 milhões
da Dupla de Páscoa

berá o prêmio de R$ 1 mil, a 1ª
Princesa, R$ 700, a 2ª princesa, R$ 400, a Miss Simpatia,
R$ 200,00 e a Miss Internet
uma semi-joia. A torcida mais
animada também será premiada com um troféu. Os convites para o evento estarão à
venda com as candidatas e na
secretaria da Ace Santa Cruz
a partir do mês de maio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO
Após o término do PREGÃO nº 19/2019 sem a manifestação para
interposição de recursos, eu, SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA, pregoeiro oficial, fiz a adjudicação do objeto do presente PREGÃO, das seguintes empresas com os seguintes valores:
ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME, com o valor de
R$ 73.378,10 (setenta e três mil , trezentos e setenta e oito reais e dez
centavos ) - Item: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 17, 22, 26, 32, 33, 34, 35, 39, 41,
44, 46, 48, 51, 56, 61, 65, Itens reprovados na AMOSTRA: 01, 22, 34
CAMILA FORGGIA PITO ME, com o valor de R$ 4.166,04 (quatro
mil , cento e sessenta e seis reais e quatro centavos ) - Item: 2, 6, 15,
40, 58, Itens reprovados na AMOSTRA: 15
JOSE DIVANI DAVOLI - MEI, com o valor de R$ 32.384,52 (trinta e
dois mil , trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos
) - Item: 18, 19, 20, 21, 27, 29, 31, 38, 50, 54, 57, Itens reprovados
na AMOSTRA: 54
VICTOR MARTINS MOURA ME, com o valor de R$ 51.561,63 (cinquenta e um mil , quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e três
centavos ) - Item: 5, 7, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 28, 42, 45, 47, 49, 53,
59, 60, 66, 67, 68, 69. Itens reprovados na AMOSTRA: 14
Itens Fracassados:
30 - EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO: EMBALAGEM
DE 10KG.
36 - FARINHA DE ARROZ (PREPARO INSTANTÂNEO). UNIDADE 400G.
37 - FARINHA DE MULTICEREAIS (DE PREPARO INSTANTÂNEO).
UNIDADE 400G.
43 - LEITE DE ARROZ INTEGRAL. EMBALAGEM TETRA PACK,
1LITRO.
52 - MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS TIPO PENE. EMBALAGEM 5KG.
55 - NOZ MOSCADA MOÍDA. PACOTE DE 20G.
62 - SEMENTE DE LINHAÇA. EMBALAGEM DE 200G.
63 - TRIGO PARA QUIBE. EMBALAGEM DE 500G.
64 - TEMPERO PARA CHURRASCO COM ERVAS DESIDRATADAS.
EMBALAGEM 20G.
Valor Total da Licitação: R$ 161.490,29
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 05 de Abril de 2019.
SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA-PREGOEIRA

Até às 19h do próximo sábado (20), apostadores de todo
país podem tentar a sorte para
concorrer ao prêmio especial da
Dupla de Páscoa, concurso
1.925, cujo prêmio está estimado em R$ 25 milhões. O sorteio será no Caminhão da Sorte, que está estacionado na cidade de Nova Petrópolis (RS).
Caso apenas um ganhador
leve o prêmio da Dupla de Páscoa e aplique todo o valor na
Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 92 mil por mês.
O dinheiro do prêmio é suficiente para adquirir uma frota
com 500 carros populares, no
valor de R$ 50 mil cada.
As apostas para o concurso
especial começaram no dia 11
de março e o prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio
Retificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 62/
2019
Processo: 855/ 2019 – Dispensa Licitação nº 17/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: MARCIA VALADÃO
Objeto: Contratação de
Instrutor de Arte e Cultura
para aulas de JUMP, Através
da Secretaria Municipal de
Juventude e Cidadania da
Prefeitura de Espírito Santo
do Turvo
Valor: R$9.600,00
pela
execução total do Contrato
Vigência: De 05/04/2019 à
04/12/2019
Retificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 63/
2019
Processo:860/ 2019 – Dispensa Licitação nº 17/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: Thamara de
Fatima Pilão
Objeto: Contratação de
Instrutor de Arte e Cultura
para aulas de PILATES, Através da Secretaria Municipal
de Juventude e Cidadania da
Prefeitura de Espírito Santo
do Turvo
Valor: R$9.600,00
pela
execução total do Contrato
Vigência: De 05/04/2019 à
04/12/2019

será dividido entre os acertadores da quina, quadra ou terno.
Com apenas uma aposta da
Dupla Sena, o apostador concorre aos 2 sorteios do concurso e ganha se 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). A aposta simples
custa apenas R$ 2.
Bolão CAIXA:
Para ter mais chances de
ganhar na Dupla de Páscoa,
basta formar um grupo, escolher os números da aposta,
marcar a quantidade de cotas
e registrar o Bolão CAIXA em
qualquer uma das mais de 13
mil lotéricas do país. Ao ser
registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota
para cada participante que,
em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.
Os bolões para a Dupla de
Páscoa têm preço mínimo de
R$ 10, e cada cota deve ser
de, pelo menos, R$ 2, sendo
possível realizar um bolão de
no mínimo duas e no máximo
50 cotas. O apostador também
pode adquirir cotas de bolões
organizados pelas lotéricas.
Basta solicitar ao atendente a
quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da
cota, a critério da lotérica.
Retificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 64/
2019
Processo: 862/2019 – Dispensa Licitação nº 20/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: KERLY ANDRADE DOS SANTOS
Objeto: Contratação de
Instrutor de Arte e Cultura
para aulas de ZUMBA, Através da Secretaria Municipal
de Juventude e Cidadania da
Prefeitura de Espírito Santo
do Turvo
Valor: R$9.600,00
pela
execução total do Contrato
Vigência: De 05/04/2019 à 04/
12/2019
Retificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 65/
2019
Processo 888/2019 – Dispensa Licitação nº 21/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: MARCELO
GALDINO
Objeto: Contratação de
Instrutor de Arte e Cultura
para aulas de MUAY-THAY,
Através da Secretaria Municipal de Juventude e Cidadania da Prefeitura de Espírito
Santo do Turvo
Valor: R$7.200,00
pela
execução total do Contrato
Vigência: De 08/04/2019 à
07/12/2019

