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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRAPURU

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRAPURU

RESUMO DE EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO.
Silvio Ushijima, Prefeito Municipal de Irapuru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e em consonância com a legislação vigente, faz saber que ficam os
candidatos aprovados no Processo Seletivo nº 005/2013,
abaixo relacionados, convocados a se apresentarem munidos de documentação para habilitação, no local, dia e
horário abaixo especificado.

Tomada de Preços n.º 07/2013
Processo Licitatório nº 036/2013
Data de Abertura do edital: 13/06/2013
Entrega dos envelopes: até as 13h20min do dia 10/07/
2013
Horário de Abertura dos envelopes: 13h30min do dia 10/
07/2013.
Menor preço por item.
O MUNICÍPIO DE IRAPURU, ESTADO DE SÃO
PAULO, sito a Rua Ângelo Meneguesso, 475, Centro no
Município de Irapuru/SP, entidade de Direto Público, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 44.926.723/0001-91,
através de seu representante legal o Senhor Silvio Ushijima,
Prefeito Municipal de Irapuru/SP, possuidor do CPF
024.250.068-42 RG nº 6.613.767, residente e domiciliado
a, e Rua Embaixador Leite Ribeiro nº 198 através de sua
Comissão Municipal de Licitações, nomeada através da
Portaria_nº 5.606, CONVIDA os interessados a participar do certame licitatório, na modalidade TOMADA DE
PREÇOS N. 007/2013 do Tipo menor preço por item,
objetivando a Aquisição de Diversos itens de materiais
Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas (Ex. Adaptador, Cotovelo esgoto, Poste de Concreto, Disjuntor, Cavadeira,
Chave teste, Escada, Serrote. etc), tudo de acordo com o
anexo I que faz parte integrante do presente certame. O
cadastramento dos interessados em participar deverá ser
feito até as 16h00min do 3º dia anterior a data da abertura
dos envelopes, junto ao Setor de Licitações, sito a Rua
Ângelo Meneguesso, 475, no horário de expediente Os
envelopes contendo os documentos de habilitação e a(s)
proposta(s) deverão ser entregues devidamente lacrados
até as 13h20min do dia 10 de julho de 2013, que deverá
ser aberto às 13h30min do dia 10 de julho de 2013, em
ato público pela Comissão Municipal de Licitação, situada a Rua Ângelo Meneguesso, 475- Centro - Irapuru SP.. O presente processo licitatório reger-se-á pelas normas constantes na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores conjuntamente com as regras gerais e especiais previstas. O resumo deste edital de Tomada de Preço e seus
anexos serão publicados no Jornal Regional de Dracena,
Jornal "A Voz de Irapuru/SP, e no lugar de costume desta
prefeitura, cuja cópia será fornecida aos interessados, gratuitamente, mediante apresentação de CD ou pen-drive,
ou pelo Email:pmadmirapuru@hotmail.com.
Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, 13 de junho de 2013.

Cargo: BRAÇAL MASCULINO
Classificação
NOME
RG
21º Mauricio Aparecido Clementino 24.701.991-4
22º José Aparecido de Sales
12.395.339
Os candidatos acima relacionados deverão apresentar as
seguintes documentações para habilitação:
- xerox do RG
- xerox do CPF
- xerox do titulo de eleitor
- carteira de trabalho
- xerox da certidão de casamento ou nascimento
- xerox da certidão de nascimento dos filhos menores de
14 anos
- xerox do diploma do grau de escolaridade
- comprovante de inscrição no órgão de classe
- xerox do certificado de reservista (se masculino)
- Xerox do comprovante de residência
- 2 fotos 3X4
- xerox do PIS/PASEP
- nº conta corrente Bradesco
PERÍODO: de 17 e 18 de junho de 2013.
LOCAL: Departamento de recurso humanos da Prefeitura Municipal de Irapuru, sito a Rua Ângelo Meneguesso,
475 - Irapuru-SP.
HORÁRIO: das 8:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 16:00 hs
OBSERVAÇÕES:- 1- Quando da entrega das documentações será agendado para o candidato exame médico
adicional, o qual será efetuado por médico indicado pelo
município; 2- O não comparecimento pessoal do candidato para apresentação dos documentos no período determinado implicará na desistência da ocupação do cargo.
Irapuru/SP, 14 de junho de 2013
Silvio Ushijima
Prefeito Municipal
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