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Rapidinhas...

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU

Jardim
A preocupação das autoridades municipais, é de fazer com que o jardim seja utilizado pela população. Pelo
menos no final do ano, tudo foi desenvolvido no jardim e a
população elogiou a iluminação e a decoração.
Carnaval
Pelos menos para os irapuruenses já está garantida a
Festa de Momo. O Carnaval vai acontecer para toda a
população, pois será em local aberto para abrigar a todos
os amantes da maior festa popular do Brasil.
Alunos
Segundo os responsáveis pela educação no município, este ano muitas coisas serão mudadas para melhor e os
alunos terão muito mais apoios e incentivos, tanto na parte
escolar, quanto na cultural e esportiva. Pelo menos em 2013
houve uma grande melhora.
Terrenos
Reclamações existem de que terrenos baldios estão
tomados por matos e seus proprietários não providenciam
para que sejam capinados e evitar presenças de animais
peçonhentos e outros.
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Extrato de Edital de Pregão Presencial n. 04/2014.
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento
as Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, torna público,
que realizará Pregão Presencial no dia 14 de fevereiro de
2014, às 13H10min, na sala de Licitações, situada à Rua
Angelo Meneguesso, 475, Centro. Objetivando a aquisição de refeições pronta, preparada e embalada em
embalagem de alumínio tipo marmitex n.9, tamanho
"G". O Edital do Pregão n02/2014, Processo Licitatório n.
03/2014 em sua integra poderá ser retirado na sede da Prefeitura Municipal de Irapuru/SP. Quaisquer esclarecimentos
e informações serão prestados pelo Setor de Licitações,
nos dias de expediente, no horário das 08h00 às 11h00 e
das 13h00 às 16h30min, através do telefone (18) 3861-2007.
Irapuru/SP, 10 de janeiro de 2014.
Silvio Ushijima- Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
Extrato de Edital de Pregão Presencial n. 04/2014.
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento
as Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, torna público,
que realizará Pregão Presencial no dia 12 de fevereiro de
2014, às 13H10min, na sala de Licitações, situada à Rua
Angelo Meneguesso, 475, Centro. Objetivando Aquisição
e abastecimento de combustível (Óleo Diesel, Gasolina Comum, Etanol Comum, Óleo Diesel S 10), todos
de acordo com os Padrões determinados pela ANP,
para serem utilizados nos veículos e máquinas da
Frota Municipal de Irapuru/SP. O Edital do Pregão n03/
2014, Processo Licitatório n. 04/2014 em sua integra poderá ser retirado na sede da Prefeitura Municipal de Irapuru/SP. Quaisquer esclarecimentos e informações serão
prestados pelo Setor de Licitações, nos dias de expediente, no horário das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30min,
através do telefone (18) 3861-2007. Irapuru/SP, 08 de janeiro de 2014.
Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
Extrato de Edital de Pregão Presencial n. 02/2014.
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento
as Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, torna público,
que realizará Pregão Presencial no dia 06 de fevereiro de
2014, às 13H10min, na sala de Licitações, situada à Rua
Angelo Meneguesso, 475, Centro. Objetivando a aquisição de Aparelhos Telefônicos IP, com função de roteador, Compatível com protocolo de comunicação SIP,
para serem instalados nas salas dos setores municipais. O Edital do Pregão n02/2014, Processo Licitatório n.
03/2014 em sua integra poderá ser retirado na sede da Prefeitura Municipal de Irapuru/SP. Quaisquer esclarecimentos e informações serão prestados pelo Setor de Licitações, nos dias de expediente, no horário das 08h00 às
11h00 e das 13h00 às 16h30min, através do telefone (18)
3861-2007. Irapuru/SP, 06 de janeiro de 2014.
Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.
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