A5 - Irapuru - 04 de julho de 2015 - A VOZ

No último domingo Grupo do Pedal atravessando fronteira
pedalando de Paulicéia a Brasilândia

O Grupo do Pedal
atravessou fronteiras nesse
último domingo. A turma de
amigos ciclistas, fizeram uma
pedalada inédita. O Grupo
saiu de Irapuru às 05:30 h
com seus familiares e suas bicicletas até o rancho do Rei
na cidade de Paulicéia. De
lá, partiram às 07:30 h rumo
a cidade de Brasilândia, no
estado vizinho de Mato
Grosso do Sul num total de
60 km ida e volta. Segundo
seus participantes “uma pedalada maravilhosa, com
muito verde, áreas alagadas,
muitos pássaros como Garças e o famoso Tuiuiú”.
Chegaram por volta
das 12:30 h no rancho, almoçaram e passaram o resto da tarde conversando e se
divertindo as margens do rio

Paraná e programando a
próxima aventura.
O sedentarismo ganha cada vez mais espaço no
dia a dia, gerando ou agravando problemas de saúde.
O ciclismo está se tornando
o grande aliado das pessoas
sedentárias nos grandes centros. Ninguém tem tempo pra
nada, então colocaram o Ciclismo em primeiro lugar no
esporte.
Segundo os integrantes do grupo, andar de bicicletas, ajuda a prevenir doenças crônicas, como obesidade, colesterol e hipertensão.
Quem desejar participar do grupo em Irapuru,
deve buscar, para informações mais detalhadas, procure alguns integrantes, dentre

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Extrato de Homologação e Contrato Referente à Tomada de Preços n. 02/2015.
Processo Licitatório n. 31/2015.
Tomada de Preços n. 02/2015.
Objetivo: objetivando a Implantação e Recapeamento
de Ruas no Município de Irapuru, com recursos oriundos
de contrato de repasse n.º 783093/2013/ Ministérios das
Cidades/ Caixa Processo n.º 2587.1003989-57/2013, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério
das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal
e o Município de Irapuru/SP, objetivando a execução de
ações relativas ao MCID/PLANEJ Urbano Pavimentação.
HOMOLOGAÇÃO: 26 de Junho de 2015, para a empresa Sanches & Aquino Construtora Ltda, CNPJ n.
10.909.325/0001-45.
Contrato n. 43/2015, firmado em 29 de junho de 2015
com a empresa Sanches & Aquino Construtora Ltda, com
sede a Rua Humberto Campos, 309, na cidade de Pauliceia/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 10.909.325/
0001-45, no valor total para a execução global de R$
255.613,12 (Duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e
treze reais e doze centavos). Prefeitura Municipal de Irapuru, aos 29 de junho de 2015.
Silvio Ushijima
Prefeito Municipal
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Ciclistas de Irapuru em Brasilândia

eles Tabajara (Rei), Fagner
Casoni, Marquinhos da Bicicletaria, Luis Fernando e
Paulo Roberto (Quinqui-

nhas), Erisson, Derlei, Victor
Maion, César Gomes, Betinho Carcará e o Binho (Diretor de Esportes).

Irapuruense
Pague seus impostos em dia.
Ajude seu município!
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Extrato de Homologação e Contrato Referente à Tomada de Preços n. 03/2015.
Processo Licitatório n. 32/2015.
Tomada de Preços n. 03/2015.
Objetivo: Ações e obras de Infraestrutura Urbana no
Município de Irapuru (Recapeamento Asfáltico de Ruas e
Avenidas no Município de Irapuru/SP), com recursos oriundos de contrato de repasse n.º 789677/2013/ Ministério das
Cidades/Caixa Processo n.º 2587.1008010-55/2013, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério
das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal
e o Município de Irapuru/SP, objetivando a Execução de
ações relativas ao MCID/Planej, celebrado entre a União
Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de
Irapuru/SP, objetivando a execução de ações relativas ao
MCID/PLANEJ.
HOMOLOGAÇÃO: 01 de Julho de 2015, para a empresa Mineração Grandes Lagos Ltda, CNPJ n. 02.894.169/
0001-68.
Contrato n. 47/2015, firmado em 02 de julho de 2015
com a empresa Mineração Grandes Lagos Ltda, com sede
a Vic. De Três Fronteiras A Palmeira D´Oeste S/N Km
06, Zona Rural, no município de Três Fronteiras/SP, devidamente inscrita no CNPJ n. 02.894.169/0001-68, no valor
para a execução global de R$ 228.678,72 (Duzentos e
vinte e oito mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e
dois centavos). Irapuru/SP, aos 02 de julho de 2015.
Silvio Ushijima
Prefeito Municipal

