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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2014

REQUERIMENTO Nº 174/2014
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constados na ata da presente sessão, Votos
de Pêsames pelo falecimento do Senhor JOSÉ ANTONIO CAIVANO, ocorrido no dia 26 de junho de 2014, em nossa cidade.
Ressaltamos que o Senhor “Zé Antonio” como era conhecido
por todos, residia em Irapuru há vários anos, teve uma grande
atuação na vida pública, sendo vereador por dois mandatos nos
períodos de 1989 a 1992 e em 1993 a 1996.
Suscitamos que o senhor José Antonio atuava no ramo de
serraria e carvoaria, onde havia uma vasta experiência, muita
disposição e habilidade para executar tal tarefa, pois desde sua
adolescência trabalhou no empreendimento de seus pais em
nossa Caçula Gigante.
Rogamos a Deus Misericordioso, que, daí-lhe o repouso eterno e que traga conforto aos corações enlutados.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à
família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 08 DE AGOSTO DE 2014.

NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 177/2014
CONSIDERANDO que segundo informações extra-oficiais existem servidores pertencentes do quadro funcional efetivo da municipalidade que estão desempenhando funções diversas das
atribuições do cargo pelo qual é titular;
REQUEIRO à Mesa após ouvido o douto Plenário, para que seja
oficiado ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do Município de
Irapuru, de conformidade com a legislação vigente, solicitando-o
a seguinte informação:
* - Existem servidores públicos titulares de cargos de provimento
efetivo desta Prefeitura Municipal que estão exercendo funções
diversas das atribuições do seu cargo de origem (desvio de função)? Em caso positivo, informar quais os servidores que estão
nesta situação.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 20 DE AGOSTO DE 2014.

NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS); ALMIR COSTA
REQUERIMENTO Nº 178/2014
DE OLIVEIRA - Vereador (PT); APARECIDO BONATO - Vereador
CONSIDERANDO que recentemente um automóvel pertencen(PSDB); ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB); HUGO
te a frota de veículos desta municipalidade foi furtado na cidade
CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD); JOAQUIM VIEIRA
Vereador (PV); JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - de Campinas-SP;
REQUEIRO à Mesa após ouvido o douto Plenário, para que
Vereadora (PTB); MILTON IDIE - Vereador (DEM); NIVALDO DONIseja oficiado ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do MunicíZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
pio de Irapuru, de conformidade com a legislação vigente, soliciREQUERIMENTO Nº 175/2014
tando-o a seguinte informação:
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimen* - Se foi lavrado Boletim de Ocorrência do furto do referido
tais, para que seja constados na ata da presente sessão, Votos bem público? Em caso positivo, encaminhar cópia do Boletim de
de Pêsames pelo falecimento do Senhor Joaquim Martins de Ocorrência.
Abreu, ocorrido no dia 18 de agosto de 2014, em nossa cidade.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 20 DE AGOSTO DE 2014.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à
família enlutada.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 20 DE AGOSTO DE 2014.
REQUERIMENTO Nº 179/2014
CONSIDERANDO que o aterro sanitário de nossa cidade está
MILTON IDIE - Vereador (DEM); ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB); ENIVALDO em situação irregular nos termos da legislação ambiental;
CONSIDERANDO que a questão ambiental é um tema muito
MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB); HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD); JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV); JOYCE importante, sendo amplamente discutido e fiscalizado por todos,
ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB); NI- o que exige prevenção e providências por parte de nossos admiVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB); SILVIO CÉSAR PI- nistradores;
REQUEIRO à Mesa após ouvido o douto Plenário, para que
GOZZI CODO - Vereador (PPS)
seja oficiado ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do MunicíREQUERIMENTO Nº 176/2014
pio de Irapuru, de conformidade com a legislação vigente, soliciCONSIDERANDO o Ofício nº 66/2014 de lavra de Vossa Exce- tando-o a seguinte informação:
lência que informou em resposta ao Requerimento nº 092/2013
* - Se o Executivo Municipal tomou ou está tomando providênde minha autoria que foi contratada pelo Executivo através de cias com relação ao aterro sanitário existente em nossa cidade?
processo licitatório empresa de assessoria de comunicação viCÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 20 DE AGOSTO DE 2014.
sando a elaboração de campanhas da Prefeitura, elaboração de
matérias de cunho informativo, educativo e de orientação social ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
junto aos órgãos de imprensa;
I N D I C A Ç Ã O Nº 278/2014
CONSIDERANDO ainda que o referido ofício informou que não
CONSIDERANDO que o Poder Público deve zelar pela seguexiste contrato em vigência entre a Administração Municipal e a
rança da população promovendo ações que visam a prevenção
empresa Dabele de Irapuru;
REQUEIRO à Mesa após ouvido o douto Plenário, para que de acidentes;
CONSIDERANDO que o CTB (Código de Trânsito Brasileiro)
seja oficiado ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do Município de Irapuru, de conformidade com a legislação vigente, solici- estabelece a obrigatoriedade da existência de sinalização de
trânsito das vias públicas;
tando-o as seguintes informações e documentações:
CONSIDERANDO que as vias públicas do Conjunto Habitaci* - Qual foi a empresa de Assessoria de Comunicação contratada pelo Executivo Municipal visando a elaboração de cam- onal Estevan Nascimento clamam providências urgentes devido
panhas da Prefeitura, elaboração de matérias de cunho informa- a falta de sinalização de trânsito;
CONSIDERANDO que o referido Conjunto abriga um grande
tivo, educativo e de orientação social junto aos órgãos de imnúmero de crianças que transitam diariamente pelas ruas;
prensa?
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal
* - Enviar cópia na integra do processo licitatório.
(Continua na página seguinte)
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 20 DE AGOSTO DE 2014.
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de Irapuru, para que determine o setor competente desta municipalidade, proceder a instalação/implantação de sinalização de
trânsito vertical e horizontal das vias do Conjunto Habitacional
Estevan Nascimento, principalmente no cruzamento das Ruas
Adelino Parro Júnior e Sete de Setembro, pelos motivos acima
citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 18 DE AGOSTO DE 2014.
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)

I N D I C A Ç Ã O Nº 279/2014
CONSIDERANDO que a iluminação das Ruas e Avenidas de
nossa cidade são fatores predominantes que garantem a segurança e o bem estar da nossa população;
CONSIDERANDO que existem alguns pontos de nossa cidade que necessitam de uma atenção especial por parte dos administradores devido a falta de iluminação do local;
CONSIDERANDO que a Rua Gonçalves Dias, mais precisamente na altura do número 151, defronte a residência do senhor
Antonio Tejero e da propriedade rural do senhor Antonio Bruno,
está sem nenhuma iluminação, proporcionando insegurança
para os moradores e transeuntes, mormente crianças, jovens e
estudantes que passam pelo local;
CONSIDERANDO que a violência é uma realidade que está
nós e o Poder Público deve proporcionar meios para assegurar
uma vida digna com segurança;
CONSIDERANDO que verifiquei in loco e pude observar a extrema necessidade de instalação de luminárias no local;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal
de Irapuru, para que oficie a empresa ELEKTRO solicitando a
instalação de luminárias na Rua Gonçalves Dias, mais precisamente na altura da residência de número 151, pelos motivos
acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 20 DE AGOSTO DE 2014.

CONSIDERANDO que o tratamento do esgoto dos municípios
é fator predominante nos dias atuais, pois envolve questões ambientais e de saúde pública;
CONSIDERANDO que a lagoa de tratamento de nossa cidade
está necessitando urgentemente de reparos e manutenção;
CONSIDERANDO que a época das chuvas está se aproximando;
CONSIDERANDO que a Defesa Civil prevê que neste ano nossa região será acobertada por um grande volume de chuva;
CONSIDERANDO que a atual situação da nossa lagoa de tratamento não suportará as águas pluviais;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal
de Irapuru, para que determine o setor competente desta municipalidade, proceder a manutenção e realizar os devidos reparos
na lagoa de tratamento de nossa cidade, pelos motivos acima
citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 20 DE AGOSTO DE 2014.
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)

I N D I C A Ç Ã O Nº 282/2014
CONSIDERANDO que o adicional de insalubridade é um direito concedido a trabalhadores que são expostos a agentes nocivos à saúde;
CONSIDERANDO que há três graus de insalubridade previstos pelo Ministério do Trabalho, sendo possível ganhar 10%, 20%
ou 40% de adicional conforme o grau;
CONSIDERANDO que algumas atividades desempenhadas
pelo funcionalismo público são consideradas insalubres;
CONSIDERANDO que funcionários de alguns setores da municipalidade, cujo trabalho está evidenciado a periculosidade, e
não estão recebendo esse adicional;
CONSIDERANDO que alguns servidores recebem e outros não
o adicional de insalubridade, sendo necessária uma avaliação
médica quanto ao grau, sendo justo para todos que tem direito,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito do MunicíNIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
pio de Irapuru, para que contrate um médico do trabalho ou emI N D I C A Ç Ã O Nº 280/2014
presa especializada para avaliar o grau de insalubridade das
CONSIDERANDO que apresentei a Indicação nº 39/2013 a Di- funções dos servidores de determinados setores dessa Admiretoria da Elektro para que tomasse as devidas providências no nistração, reiterando a Indicação nº 048/2013 de minha autoria.
sentido de instalar luminárias nos postes localizados no final da
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 20 DE AGOSTO DE 2014.
Avenida Osvaldo Cruz, mais precisamente na altura do nº 40 até
144, a qual foi prontamente atendida, porém, ainda falta a insta- ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
lação de mais um poste com luminárias na altura do nº 53, senI N D I C A Ç Ã O Nº 283/2014
do objeto de reivindicação de moradores para completar a ilumiCONSIDERANDO que a Estrada Municipal nº 027 que faz liganação neste setor;
CONSIDERANDO que a falta dessa instalação continua ge- ção do Município de Irapuru com Flora Rica, mais precisamente
rando descontentamento aos demais moradores devido parte no trecho defronte a propriedade do senhor Luiz Tamião está
deste setor permanecer muito escuro no período noturno cau- necessitando urgentemente de melhorias;
CONSIDERANDO que os moradores das imediações estão
sando insegurança;
CONSIDERANDO que os quatro postes que receberam as lu- obrigados a se deslocar até a cidade de Flora Rica para chegaminárias ficou de maneira satisfatória e, nada mais justo, que rem até as propriedades rurais que residem, eis que somente
instalar mais um poste com luminárias neste local acima indica- há possibilidade de transitar no sentido Flora Rica / Irapuru;
CONSIDERANDO que a referida estrada municipal é muito
do, amenizando o problema de segurança aos moradores desmovimentada, sendo muito utilizada por trabalhadores e estusas proximidades,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal dantes;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito do Municíde Irapuru, para que providencie junto a Elektro a instalação de
um poste com luminárias no final da Avenida Osvaldo Cruz, dan- pio de Irapuru, para que determine ao setor competente desta
do o atendimento completo a solicitação de moradores do setor, Municipalidade consertar urgentemente a Estrada Municipal nº
027 que faz ligação do nosso Município com Flora Rica, mais
reiterando a Indicação nº 200/2014 de minha autoria.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 20 DE AGOSTO DE 2014. precisamente defronte a propriedade do senhor Luiz Tamião,
bem como inclua toda a extensão da referida estrada no PrograSILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS); NIVALDO DONI- ma “Melhor Caminho”, pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 20 DE AGOSTO DE 2014.
ZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 281/2014

ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
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Resumo de Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
Processo Licitatório N. 44/2014,
Pregão Presencial N. 13/2014.
OBJETIVO: Aquisição de 02 (dois) Tratores Agrícolas, com recursos
oriundos de Termo de Compromisso n. 1011754-75/2013, Processo 2587
firmado entre o Município de Irapuru/SP e a União Federal, por intermédio
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representado
pela Caixa Econômica Federal.
Contrato n. 68/2014, Firmado em 06 de Agosto de 2014, com a empresa:
SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, com sede a Rod.
Comandante João Ribeiro de Barros S/N, KM 569, na cidade de Osvaldo
Cruz/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 71.894.323/0001-14.Item
1 : Aquisição 01(um) Trator agrícola sobre rodas, novo, zero hora,
fabricação nacional ano 2014, de Marca LS Tractor, Modelo PLUS 80
(Rops), equipado com motor MWM de 04 cilindros de 78CV de potência,
tração 4x4- Valor R$ 66.000,00 (Sessenta e Seis mil reais), e item 2:01(um) Trator agrícola sobre rodas, novo, zero hora, fabricação nacional ano 2014, de marca LS Tractor, modelo PLUS 90 (Rops), equipado
com motor MWM de 047 cilindros turbo de 88 CV de potência, tração
4x4, no valor de R$ 83.000,00 (Oitenta e três mil reais), Valor total
homologado de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais).Irapuru/
SP aos 06 de Agosto de 2014.Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.
Resumo de Licitação
Prefeitura Municipal de Irapuru
Processo Licitatório n. 49/2014
Convite de Preços n. 25/2014
Objetivo: “Aquisição de Lanceta para Lancetador Digital em
Aço Inox, Tira Regente para Determinação Quantitativa de Glicemia e Seringa para Insulinoerapia” destinada ao Setor de
Saúde do Município de Irapuru/SP, e no atendimento a pacientes carentes.
Homologação: 15 de Agosto de 2014.
Empresas Vencedoras: A C CORTEZ-ME, com sede a Rua Francisco de Cesare, 120, Centro na cidade de Presidente Bernandes/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 12.303.386/000190, para o item 01 no valor unitário de 15,00 no total de R$
4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) e a empresa: SEABRA & LUPION LTDA-ME, com sede a Av. Washington Luiz,
2326, Jardim Paulista, na cidade de Presidente Prudente/SP,
devidamente inscrita no CNPJ sob n. 08.384.811/0001-45, para
os itens 02, no valor unitário de R$ 29,90 total de R$ 20.930,00
e item 03 no valor unitário d e R$ 42,00, no total de R$ 10.500,00
(Dez mil e quinhentos reais), ficando para a empresa o valor
de R$ 31.430,00 (Trinta e um mil quatrocentos e trinta reais).
Contrato n. 75/2014, firmado em 18 de agosto de 2014, com a
empresa A C CORTEZ-ME, com sede a Rua Francisco de Cesare, 120, Centro na cidade de Presidente Bernandes/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 12.303.386/0001-90,no valor do contrato de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais);
e contrato n. 76/2014, firmado em 18 de agosto de 2014 com a
empresa: SEABRA & LUPION LTDA-ME, com sede a Av. Washington Luiz, 2326, Jardim Paulista, na cidade de Presidente
Prudente/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 08.384.811/
0001-45, no valor do contrato de R$ 31.430,00 (Trinta e um mil
quatrocentos e trinta reais), ficando o convite homologado em
R$ 35.930,00 (Trinta e cinco mil novecentos e trinta reais).
RESUMO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
PROCESSO LICITATÓRIO N. 46/2014.
TOMADA DE PREÇOS N. 08/2014.
OBJETIVO: objetivando a construção da Cobertura da Quadra Escolar, situada na EMEF “Pedro Leite Ribeiro”, na Rua
Rio Branco, 367- Centro- Irapuru/SP de acordo com o Termo
de Compromisso PAC 205473/2013, firmado com o Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Município de Irapuru/SP.
HOMOLOGAÇÃO: 19 DE AGOSTO DE 2014.
EMPRESA VENCEDORA: J S AMARAL CONSTRUTORA LTDAEPP inscrita no CNPJ nº 14.668.344/0001-88, com sede à Rua
Bernadino de Campos, 492-2- Centro na cidade de Presidente Venceslau/SP.
Contrato n. 77/2014, firmado em 20 de agosto de 2014, com a
empresa J S AMARAL CONSTRUTORA LTDA-EPP inscrita no
CNPJ nº 14.668.344/0001-88, com sede à Rua Bernadino de
Campos, 492-2- Centro na cidade de Presidente Venceslau/
SP, no valor de R$ 172.110.96 (Cento e setenta e dois mil
cento e dez reais e noventa e seis centavos).
Prazo de Execução: 150 (Cento e cinquenta ) dias, a contar da
ordem de serviço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
RESUMO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N. 48/2014
PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2014
OBJETIVO: Aquisição de Diversos tipos de materiais de enfermagem para serem utilizados no Setor de Saúde do Município
de Irapuru/SP.
HOMOLOGAÇÂO: 12 DE AGOSTO DE 2014.
EMPRESAS VENCEDORAS: : CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, com sde a Av.
Tiradentes, 1309 E.N. 1321, Fragata na cidade de Marilia/SP,
devidamente inscrita no CNPJ sob n. 05.768.154/0001-41, apresentou melhores lances para os itens: 07, 10, 12, 13, 15, 21,
22, 25, 29, 30, 37, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 62, a empresa
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME, com sede a Rua 9 de Julho,
13-05, Centro na cidade de Mirassol/SP, devidamente inscrita
no CNPJ sob n. 08.618.163/0001-44, apresentou melhores lances para os itens: 05, 27, 28, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56 a
empresa LARISMED- INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
MÉDICO E HOSPITALAR LTDA-EPP, com sede a Rua Arapaçu
de Bico Reto, 62, Parque das Odicinas, Arapongas/PR, devidamente inscrito no CNPJ sob n. 03.860.740/0001-96 apresentou melhores lances para os itens: 04, 06, 09, 16, 19, 31, 38, 40
E 41 a empresa TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA,
com sede a Rua Assad Haddad, 671, Parque das industrias,
na cidade de Marilia/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.
64.815.897/0001-94, apresentou melhores lances para os itens:
01, 02, 03, 08, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 39, 44, 46, 60 e 61 a
empresa CIRURGICA OLIMPIO LTDA-EPP, com sede a Rua João
Antonio Sicoli, 560, Jardim Maracana, São José do rio preto/SP,
devidamente inscrita no CNPJ sob n. 01.140.868/0001-50, apresentou melhores lances para os itens: 14, 35, 43 a empresa:
MARCILENE MENDES DA SILVA-ME, com sede a Av. Antonio
Chavarelli, 975, Vila Rancharia, na cidade de Lucelia/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 05.687.764/0001-10, apresentou melhores lances para os itens: 32, 33, 34, 36.
Contrato n. 69/2014, firmado em 13 de agosto de 2014, coma
empresa : GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME, com sede a Rua
9 de Julho, 13-05, Centro na cidade de Mirassol/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 08.618.163/0001-44, para os
itens: 05, 27, 28, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, no valor total de
R$ 31.877,16 (Trinta e um mil oitocentos e setenta e sete reais
e dezesseis centavos). Contrato n. 70/2014, firmado em 13 de
agosto de 2014 com a empresa CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, com sde a
Av. Tiradentes, 1309 E.N. 1321, Fragata na cidade de Marilia/
SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 05.768.154/0001-41,
para os itens: 07, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 25, 29, 30, 37, 47, 48,
49, 50, 57, 58, 59, 62, no valor total de R$ 7.066,03 (sete mil
sessenta e seis reais e três centavos); Contrato n. 71/2014 em
13 de agosto de 2014 com a empresa LARISMED- INDUSTRIA
E COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA-EPP,
com sede a Rua Arapaçu de Bico Reto, 62, Parque das Odicinas, Arapongas/PR, devidamente inscrito no CNPJ sob n.
03.860.740/0001-96 para os itens: 04, 06, 09, 16, 19, 31, 38, 40
E 41, no valor total de R$ 6.008,80 (Seis mil oito reais e oitenta
centavos); Contrato n. 72/2014, firmado em 13 de agosto de
2014, com a empresa MARCILENE MENDES DA SILVA-ME, com
sede a Av. Antonio Chavarelli, 975, Vila Rancharia, na cidade de
Lucelia/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 05.687.764/
0001-10, apresentou melhores lances para os itens: 32, 33,
34, 36, no valor total de R$ 17.188,00 (Dezessete mil cento e
oitenta e oito reais), Contrato n. 73/2014, firmado em 13 de
agosto de 2014, com a empresa CIRURGICA OLIMPIO LTDAEPP, com sede a Rua João Antonio Sicoli, 560, Jardim Maracana, São José do rio preto/SP, devidamente inscrita no CNPJ
sob n. 01.140.868/0001-50, para os itens: 14, 35, 43 n o valor
total de R$ 20.304,60 (Vinte mil trezentos e quatro reais e sessenta centavos) e contrato n. 74/2014, firmado em 13 de agosto de 2014 com a empresa: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
LIMITADA, com sede a Rua Assad Haddad, 671, Parque das
industrias, na cidade de Marilia/SP, devidamente inscrita no
CNPJ sob n. 64.815.897/0001-94, para os itens: 01, 02, 03, 08,
17, 18, 20, 23, 24, 26, 39, 44, 46, 60 e 61, no valor total e R$
12.936,75 (Doze mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e
cinco centavos). O Pregão Presencial n. 14/2014, Processo
Licitatório n. 48/2014 fica homologado em R$ 95.381,34 (Noventa e cinco mil trezentos e oitenta e um reais e trinta e quatro
centavos).
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