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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
RESUMO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2014.
PROCESSO LICITATÓRIO N. 37/2014.
OBJETIVO: Aquisição de Diversos Tipos de Pneus para serem utilizados nos veículos e máquinas da Frota Municipal,
no exercício de 2014.
HOMOLOGAÇÃO: 15 DE MAIO DE 2014.
Empresas Vencedoras: GUILHERME AUGUSTO CASONI-ME,
Com sede a Avenida Washington Luiz, 299-289, Metrópole na
cidade de Dracena/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.
10.309.453/0001-58, para os itens: 01, 03, 04, 06, 14, 18, 21,
23 e 25 no valor total de R$ 72.670,00 (Setenta e dois mil
seiscentos e setenta reais) e empresa:COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA-EPP, com sede a Avenida
Rodion Podolsky, 1582, Centro na cidade de Panorama/SP,
devidamente inscrita no CNPJ sob n. 07.370.626/0001-39,
para os itens: 13, 15, 27 no valor total de R$ 30.648,00 (Trinta
mil seiscentos e quarenta e oito reais) a empresa: R J COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFIANTES EIRELIEPP, com sede a Rua dos Missionários, n 44, Centro, Duartina/
SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 17.169.134/000133,para os itens: 02, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 26 e
28 no valor total de R$ 71.132,00 (Setenta e um mil cento e
trinta e dois reais) e a empresa ALVES& ALVES FILHO LTDAME, com sede a Av. Expedicionários n. 1267, Ed. San Diego 4º
Andar Sala 402, na cidade de Dracena/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 14.670.318/0001-94, para os itens: 08,
17, 19 e 29 no valor total de R$ 8.752,00 (Oito mil setecentos
e cinqüenta e dois reais).
CONTRATOS: Contrato n.46/2014, firmado em 19 de maio de
2014 com a empresa GUILHERME AUGUSTO CASONI-ME,
CNPJ sob n. 10.309.453/0001-58, para os itens: 01, 03, 04,
06, 14, 18, 21, 23 e 25 no valor total de R$ 72.670,00 (Setenta
e dois mil seiscentos e setenta reais); Contrato n. 47/2014
firmado em 19 de maio de 2014 com a empresa COMERCIAL
DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA-EPP, CNPJ sob n.
07.370.626/0001-39, para os itens: 13, 15, 27 no valor total de
R$ 30.648,00 (Trinta mil seiscentos e quarenta e oito reais),
contrato n. 48/2014, firmado em 19 de maio de 2014 com a
empresa R J COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
LUBRIFIANTES EIRELI-EPP, CNPJ sob n. 17.169.134/000133,para os itens: 02, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 26 e
28 no valor total de R$ 71.132,00 (Setenta e um mil cento e
trinta e dois reais) e contrato n. 49/2014 firmado em 19 de
maio de 2014, com a empresa ALVES& ALVES FILHO LTDAME, CNPJ sob n. 14.670.318/0001-94, para os itens: 08, 17,
19 e 29 no valor total de R$ 8.752,00 (Oito mil setecentos e
cinqüenta e dois reais).O Pregão ficou homologado no valor
total de 183.202,00 (Cento e oitenta e três mil duzentos e dois
reais).
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
RESUMO DE LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS N.02/2014.
PROCESSO LICITATÓRIO N. 29/2014.
OBJETIVO: Execução de reforma e ampliação da Escola Municipal “Laurinda Villela de Andrade Vicente”, localizada na
Rua Adelino Parro Junior, n. 281. Com área do terreno de
4.576,00m² e área construída de 1.406,45 m², Os recursos
são oriundos de termo de Convênio n. 797/2013, celebrado
entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, esta por sua Unidade de Articulação com municípios, e o Município de Irapuru/
SP.
HOMOLOGAÇÃO: 21 DE MAIO DE 2014.
Empresa Vencedora: CONSTRUTEC SR LTDA, inscrita no CNPJ
nº 04.822.506/0001-37, com sede à Avenida das Américas,
356, centro na cidade de Álvares Machado/SP.
CONTRATO: Contrato n. 52/2014, firmado em 23 de maio de
2014, com a empresa CONSTRUTEC SR LTDA, inscrita no
CNPJ nº 04.822.506/0001-37, com sede à Avenida das Américas, 356, centro na cidade de Álvares Machado/SP, no valor
total de R$ 314.931,33 (Trezentos e quatorze mil novecentos
e trinta e um reais e trinta e três centavos).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
CHAMADA PÚBLICA N. 01/2014.
PROCESSO LICITATÓRIO N. 31/2014.
OBJETIVO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 38 do FNDE,
de 16/07/2009 e Resolução nº. 25 do FNDE, de 04 de julho de
2012.
HOMOLOGAÇÃO: 22 DE MAIO DE 2014.
Vencedoras: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE
DRACENA, com sede à Av. Alcides Chacon Couto S/Nº, Bairro
Metropole, Dracena/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 64.615.248/
0001-40 e ANGELO MAMORU SEJIMO, com sede à Sitio Sejimo, S/N, Primeira Aliança, Mirandopolis/SP, representada pelo
Produtor Rural Angelo Mamoru Sejimo, CPF n. 303..027.67835.
Contrato n. 50/2014, firmado em 23 de maio de 2014, com
ANGELO MAMORU SEJIMO, com sede à Sitio Sejimo, S/N, Primeira Aliança, Mirandopolis/SP, representada pelo Produtor
Rural Angelo Mamoru Sejimo, CPF n. 303..027.678-35, no valor total de R$ de R$ 18.900,00 (Dezoito mil novecentos reais),
e contrato n. 51/2014, firmado em 23 de maio de 2014, com
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA, com
sede à Av. Alcides Chacon Couto S/Nº, Bairro Metropole, Dracena/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 64.615.248/0001-40, no valor
total de R$ R$ 154.702,00 (Cento e cinquenta e quatro mil
setecentos e dois reais), ficando a Chamada Pública no valor
total de R$173.602,00 (Cento e setenta e três mil seiscentos e
dois reais).
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1ª Gincana Matemática da Escola Professor José Edson
Moysés

A
Equipe
da
E.E.Professor José Edson
Moysés promoveu no dia
24 de maio uma sensacional Gincana matemática,
com o objetivo de desenvolver algumas habilidades, competências e conceitos necessários para
aprendizagem significativa.
È importante ressaltar que
o mesma proporcionou atividades que incentivaram
a curiosidade, a criatividade, a capacidade de analise, formulação de hipóteses, elaboração de estraté-

gias, buscando meios alternativos de trabalhar de maneira prazerosa e dinâmica,
possibilitou o a interação
entre alunos, professores,
funcionários e toda a comunidade presente
As provas foram direcionadas ao raciocínio
lógico matemático, oportunizou a vivência de situações que exigem solidariedade e companheirismo entre os participantes, além
de promover um contato ma lúdica.
No evento foram homais próximo com a Matemática e o cotidiano de for- menageados os alunos que
participaram das olimpíadas de matemática 2013 e
receberam menção honrosa. Apresentação de dança
em homenagem ao dia das
mães.
Houve também uma
belíssima apresentação de
Capoeira, pelos alunos do
projeto Espaço Amigo, ori-

entados pelo professor Josue Roberto da Silva.
A direção da escola
parabeniza e agradece a todos que participaram do
evento e ressalta: "A
educação,anseia por presença ativa, participativa,
resgatando valores e maximizando a grande importância da comunidade no
processo de construção do
conhecimento"

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Rua Ângelo Meneguesso, 475 - Fone ( 18 ) 3861-1195-3861-2007
Caixa Postal 01 - CEP 17.880-000 IRAPURU Estado de São Paulo
CNPJ 44.926.723/0001-91
Email:pmadmirapuru@hotmail.com

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 Concurso Público 01/2014, abaixo relacionados,
convocados a se apresentar munidos de documentação para
habilitação, no local, dia e horário abaixo especificado.
Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Classificação
Nome
6º
Claudia Roberta Martinez Andreotti

RG
49.708.754-6

Cargo: Farmacêutico
Classificação
Nome
5º
Daniela Nishimura Candido da Silva

RG
24.404.529-X

Os candidatos acima relacionados deverão apresentar as
seguintes documentações para habilitação:
- xerox do RG
- xerox do CPF
- xerox do titulo de eleitor
- Xerox da 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 comprovante de residência
- 2 fotos 3X4
- xerox do PIS/PASEP
- nº conta corrente Bradesco
- Certidão de quitação eleitoral ou comprovante da ultima eleição
- Antecedentes criminais
PERÍODO: de 02 a 04 de junho de 2014.
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, 31 de Maio de 2014
Silvio Ushijima
Prefeito Municipal

