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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
Pregão Presencial n. 02/2016.
Processo Licitatório n.º 02/2016
Objetivo: Aquisição de Pão Frances de 50grs e Pão tipo Bisnaguinha de 25 grs. para serem utilizados na Merenda Escolar das Escolas Municipais e para os Alunos do Ensino Fundamental da Escola do Estado, Creche Municipal, Projeto
Educacional, almoxarifado e demais setores municipais,
para o exercício de 2016.
Homologação: 22 de fevereiro de 2016.
Empresa Vencedora: FERREIRA & FERREIRA IRAPURU LTDAME, com sede a Av. Euclides da Cunha, 971, Centro na cidade
de Irapuru/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.
96.413.406/0001-75, que apresentou melhor proposta ao interesse público sendo vencedor para os itens: 01- Pão Frances a R$ 6.40 (seis reais e quarenta centavos) o quilo; item
02- Pão Tipo Bisnaguinha a R$ 6.45 (Seis reais e quarenta e
cinco centavos), o quilo. Ficando o pregão homologado no
valor total de R$ 76.900,00 (setenta e seis mil e novecentos
reais).
Contrato n. 03/2016, firmado em 23/02/2016, com a empresa
FERREIRA & FERREIRA IRAPURU LTDA-ME, com sede a Av.
Euclides da Cunha, 971, Centro na cidade de Irapuru/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 96.413.406/0001-75, no valor total de R$ 76.900,00 (setenta e seis mil e novecentos
reais).
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
Convite de Preços n. 01/2016.
Processo Licitatório n.º 04/2016
Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão gráfica e encadernação de Apostilas, destinados aos alunos do Ensino Fundamental Ciclo I,
referente ao conteúdo do EMAI (Educação Matemática nos Anos
Iniciais), pelo critério de menor preço global.
Homologação: 02 de Março de 2016.
Empresa Vencedora: FIGUEIRAS & CIA LTDA-ME, com sede a
Av. Cap José A. Oliveira, 107, na cidade de Adamantina/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 01.379.609/0001-86, no valor global de R$ 38.080,00 (Trinta e oito mil e oitenta reais).
Irapuru/SP, 2 de Março de 2016.

Rua Carlos Gomes, 493 - Irapuru

ANIVERSARIANTES:
05/03
06/03

-

LAÍS DOS SANTOS SOARES
KARINA BATISTÃO MARTINS
ANITA OZAKI NISHIDA
JULIANA SOARES DOS SANTOS LIMA MAR-

-

ANA CAROLINA GOMES PACITO
SÍLVIO USHIJIMA
TOSHIKO ISOMURA
Casamento: CLAUDIO ROBERTO SALAZAR E

TINS
07/ 0 3

DEBORA
- THAIS BETHANIA BARROSO BRITO
- ELZA EIKO TODA
- EUGENIA EDNA PORELLI JORGE
- LIVIA MARIA FLORES QUIRALDELLO
- LUCINEIDE IZIDORO
- MARISA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
09/03
- PORCINA MARIA DE JESUS
- PATRICIA PACITO JACOMINI
- ALINE BERNAL BERLANDI
- VERA LUCIA RAMOS MOREIRA
10/03
- RUTI ELAINE GOMES MARINHO DA SILVA
- HORÁCIO TOCHIO FURUHASHI
- JOSÉ BATISTA DE LIMA
- AILTON BERTTI DE OLIVEIRA
11/03 - JAIR GIACOMINI
- MATHEUS GUILHERME SILVA SANTOS
- IARA GRAZIELE MAZUKI BONATO
- DANIELA SILVA SANTIAGO

08/03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
Pregão Presencial n. 03/2016.
Processo Licitatório n.º 03/2016
Objetivo: Aquisição de Carne Bovina de Segunda (Acém e
Carne Moída), para serem utilizadas na Merenda Escolar das
Escolas Municipais e para os alunos do Ensino Fundamental
da Escola do Estado, creche Municipal, Projeto Educacional,
e demais setores, durante o Exercício 2016.
Homologação: 24 de fevereiro de 2016.
Empresa Vencedora: OSVALDO DUTRA DA SILVA-ME, com
sede a Av. Euclides da Cunha, 970, Centro na cidade de Irapuru/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 53.524.468/000141, apresentou a melhor proposta para os itens: 01- Carne
bovina – Acém em cubos a R$ 15,75 (quinze reais e setenta e
cinco centavos) o quilo; item 02- Carne bovina moída a R$
15,70 (Quinze reais e setenta centavos), o quilo, ficando o
pregão homologado no valor total de R$ 80.220,00 (Oitenta
mil duzentos e vinte reais).
Contrato n. 04/2016, firmado em 26/02/2016, com a empresa
OSVALDO DUTRA DA SILVA-ME, com sede a Av. Euclides da
Cunha, 970, Centro na cidade de Irapuru/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 53.524.468/0001-41, no valor total de R$
80.220,00 (Oitenta mil duzentos e vinte reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
(ETE) torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 67000757,
válida até 01/03/2021, para Estações de tratamento de esgoto (ete); operação de à RODOVIA JULIO BUDISKI, S/N, KM 01, IRAPURU.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Comarca de Pacaembu
Foro de Pacaembu
1ª Vara
Avenida Stelio Machado Loureiro, 765, Centro - CEP 17860000, Fone: (18) 3862-1077, Pacaembu - SP - E-mail:
pacaembu@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao público: das 12h30min às
19h00min
EDITAL DE INTERDIÇÃO
Processo Físico nº: 0003599-87.2014.8.26.0411
Classe - assunto: Interdição - Capacidade Levantamento de Interdição)
Requerente: Eunice Giacomini de Sales e Enio Giacomini de
Sales
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO DE ENIO
GIACOMINI DE SALES POR EUNICE GIACOMINI DE SALES E
ENIO GIACOMINI DE SALES - PROCESSO nº: 000359987.2014.8.26.0411.
O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Pacaembu,
Estado de São Paulo, DR(a). Rodrigo Antonio Menegatti, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 07/12/2015, transitada em julgado em 01/02/2016, foi decretado o LEVANTAMENTO DA INTERDIÇÃO de ENIO GIACOMINI SALES, brasileiro, solteiro, funcionário público estadual, RG nº 16.207.349 e CPF nº
086.581.828-27, residente na Avenida Paulo Marcondes, 1233,
Bloco IV, apto 10, na cidade de Presidente Prudente - SP, declarando-o(a) absolutamente capaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, a partir da data da constatação pericial, em 18/
06/2015, na forma do artigo 1.186 no Código de Processo Civil.
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de
dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Pacaembu, aos 29 de fevereiro de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

ESPORTES:
Copa Intermunicipal
A Diretoria de Esportes,
Lazer e Juventude, através do
seu Diretor, Fábio Barbara
(Binho) confirmou nesta semana, a participação de Irapuru, na 1ª Copa Intermunicipal de Futebol Amador da
Nova Alta Paulista.
Esta Copa acontecerá
na cidade de Dracena, onde
as cidades se deslocarão até
a referida cidade para os jogos.
A competição será disputada com o objetivo de fo-

mentar o amadorismo na região que está parado, devido
a maioria dos estádios estarem interditados, sem autorização do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).
Várias cidades da região já confirmaram a participação, entre elas, Pacaembu,
Nova Guataporanga, Paulicéia, Ouro Verde, Monte Castelo, Santa Mercedes e Dracena. A expectativa é que 14
equipes participem desta
copa.

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:secretaria@irapuru.sp.gov.br

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2014
CONVITE
Silvio Ushijima, Prefeito Municipal de Irapuru, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições e em consonância
com a legislação vigente, CONVIDA a aprovada no Concurso Publico 01/2014, abaixo relacionada, para manifestar interesse em ser contratada por PRAZO DETERMINADO, PARA SUBSTITUIR funcionária que se encontra afastada por licença médica, pelo período de 2 (dois) meses. A
candidata ora convidada deverá apresentar-se impreterivelmente nos dias 07 a 09 de Março de 2016 portando os
documentos solicitados, onde deverá manifestar seu interesse na admissão. No ato da apresentação deverá assinar termo de Ciência e Notificação e declarar se acumula
outros cargos públicos. O não comparecimento na data e
horário especificado será entendido como desistência da
vaga, sendo esta automaticamente oferecida ao convidado
seguinte.
Cargo: MERENDEIRA
Classificação
Nome
3°
Fernanda dos Santos Lopes
4°
Monica Rodrigues de Oliveira

RG
42.176.644-X
42.568.062-9

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 e outros documentos exigidos para o cargo
- Xerox do comprovante de residência
- CNH - Carteira Nacional de Habilitação
- 2 fotos 3X4
- xerox do PIS/PASEP
- nº conta corrente Bradesco
- Certidão de quitação eleitoral ou comprovante da última
eleição
- Antecedentes criminais
Irapuru/SP, 03 de Março de 2016.
Silvio Ushijima - Prefeito Municipal
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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 03 de março de 2016

REQUERIMENTO Nº 341/2016
CONSIDERANDO que segundo informações extra-oficiais,
a Prefeitura Municipal de Irapuru celebrou um contrato com a
Fundação Casa que tem por objeto a captação de esgoto
produzido pelas Unidades da Fundação Casa 1 e 2, sediadas
no território de nosso município;
CONSIDERANDO que a referida captação de esgoto é procedida diariamente, sendo depositado na rede de esgoto pública de nossa cidade na Rua Maestro Juvêncio Aquiles Diniz, próximo ao cruzamento com a Rua Rio Branco;
CONSIDERANDO que apresentei em novembro de 2014 o
Requerimento nº 216/2014 solicitando informações acerca do
referido tema ao Executivo e o mesmo em resposta somente
em maio de 2015 através do Ofício nº 110/2015 deixou de
responder se o Executivo celebrou contrato com as Unidades
da Fundação Casa para tal finalidade;
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 as seguintes informações e documentações:
*- Se a Prefeitura Municipal de Irapuru celebrou contrato
com a Fundação Casa visando a captação de esgoto produzido pelas Unidades da Fundação Casa 1 e 2, ou com alguma empresa particular que faz esse tipo de serviço? Em caso
positivo, encaminhar cópia do referido contrato.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE MARÇO DE
2016.

de Irapuru a esta Casa do Projeto de Lei nº 2.735, de 02/02/
2016, que criou o Programa com a referida Unidade Orçamentária e respectiva dotação para a viabilização e possibilidade de utilização do recurso enviado pelo Governo Federal,
via Ministério do Esporte, na ordem de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil Reais), para Infra Estrutura Esportiva;
CONSIDERANDO que nós, vereadores desta Casa de Leis,
vendo a importância de tal projeto o aprovamos por decisão
unânime em Sessão realizada no dia 04 de fevereiro de 2016;
CONSIDERANDO que no jornal “A Voz”, Edição nº 1.391
de 06/02/2015, o senhor Prefeito Municipal anunciou a reforma do campo de bocha e a construção de uma pista de skate
em nossa cidade com os recursos citados nesta proposição;
CONSIDERANDO que apresentei em setembro de 2014 o
Requerimento nº 187/2014 e em fevereiro de 2015 o Requerimento nº 238/2015 solicitando do Executivo Municipal esclarecimentos referentes a demora do início das obras;
REQUEIRO à Mesa, após ouvido o douto Plenário, de conformidade com a Legislação em vigor, para que seja oficiado
ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito Municipal de Irapuru,
solicitando-o as seguintes informações:
- Se o setor competente da Administração já procedeu a
abertura de procedimento licitatório para execução das obras?
- Se existe previsão para o início das referidas obras de
infraestrutura esportiva?
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE FEVEREIRO
DE 2016.
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)

NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 342/2016
CONSIDERANDO que apresentei em novembro de 2014 o
Requerimento nº 215/2014 o qual solicitei informações ao senhor Prefeito Municipal referente a limpeza das caixas d’água
das escolas e creches de nosso município;
CONSIDERANDO que somente em abril de 2015 o Executivo encaminhou resposta ao citado requerimento através
do Ofício nº 088/2015, o qual informou que a limpeza das
caixas d’água das escolas e creches do município são realizadas uma vez por ano, geralmente nas férias escolares,
sendo que a última limpeza se deu no mês de janeiro de 2015
e a empresa contratada foi a “Laerte Comissário –Dedetização - ME”;
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 documentação:
*- Encaminhar cópia de toda a documentação financeira
(ordem de pagamento/empenhos/nota fiscal) de todos os serviços contratados pela Administração para limpeza das caixas d’água das escolas e creches de nosso município.
Requeiro ainda ao Douto Plenário que seja encaminhado
cópia do presente, bem como da resposta que será encaminhada oportunamente pelo Executivo, ao Dr. Arthur Antonio
Tavares Moreira Barbosa, DD. Promotor de Justiça local, para
ciência.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE MARÇO DE
2016.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 343/2016
CONSIDERANDO o Termo de Compromisso nº PAC 1.354/
2014, firmado entre o município de Irapuru e a União, via Ministério do Esporte;
CONSIDERANDO o envio pelo senhor Prefeito Municipal

REQUERIMENTO Nº 344/2016
CONSIDERANDO que em Irapuru temos instalado no jardim público municipal “Osvaldo Leite Ribeiro”, uma Academia
de Saúde das mais modernas da região, tendo um prédio de
excelente qualidade, com salas amplas e uma área com aparelhos modernos e muito propícios para a pratica de exercícios físicos adequados, denominada de “Paulo Kooiti Suda”;
CONSIDERANDO que aquela Academia de Saúde foi viabilizada através de recursos do Governo Federal, via Ministério da Saúde e para que seu funcionamento seja a contento a
unidade central da Federação destina ainda recursos para o
pagamento de profissionais de educação física, para assim
dar aos usuários a possibilidade de fazer suas atividades físicas da melhor maneira possível;
CONSIDERANDO que uma das profissionais que ali trabalhava, ou seja, Professora de Educação Física, por motivos peculiares e de sua profissão acabou por sair daquele
serviço, para se dedicar em outra empresa, sendo que vem
“faltando” o profissional dessa área aos frequentadores da Academia de Saúde “Paulo Kooiti Suda”, onde não podemos deixar de atender aos anseios de nossa população, mesmo porque os recursos para pagamento são disponibilizado mensalmente e não pode ser usado para pagamento de outras despesas e nem em outra área do setor público municipal.
REQUEIRO à Mesa, após ouvido o douto Plenário, de conformidade com a Legislação em vigor, para que seja oficiado
ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito Municipal de Irapuru,
solicitando-o as seguintes informações:
- Já houve uma determinação do alcaide municipal para
que o setor competente contrate outra profissional de Educação Física, para ministrar aulas e “ensinar” adequadamente
as atividades de quem utiliza o prédio e os aparelhos da Academia de Saúde “Paulo Kooiti Suda”, localizada em nosso
Jardim Municipal, haja vista que a profissional que ali exercia
atividades no tocante “saiu” e o Governo Federal envia os recursos mensais para o pagamento de tal profissional e é de
(Continua na página seguinte)
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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 03 de março de 2016

(Continuação da página anterior)

para evitar acidentes.
extrema urgência que a Prefeitura Municipal agilize a contraCÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE MARÇO DE
tação de nova profissional para aquela academia?
2016.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE FEVEREIRO
DE 2016.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)

I N D I C A Ç Ã O Nº 435/2016
CONSIDERANDO que no final da travessa do estádio municipal Pedro Leite Ribeiro que dá acesso a zona rural necessita de uma galeria maior para dar vazão às águas das fortes
chuvas;
CONSIDERANDO que há longos anos os moradores das
proximidades desse local sofrem com esse problema em dias
chuvosos devido a não compatibilidade da galeria existente
com o grande volume de água que desce causando transtornos;
CONSIDERANDO que instalando uma galeria maior e adequada para o local o problema será solucionado,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que providencie uma galeria maior a ser
instalada no final da travessa do estádio municipal que dá
acesso a zona rural, reiterando a Indicação nº 83/2013, de
minha autoria.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE MARÇO DE 2016.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador

I N D I C A Ç Ã O Nº 437/2016
INDICO ao Senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que junto ao setor competente determine roçar as laterais da estrada municipal IRU 125 (vicinal José
Isawo Maruki) que interliga a SP-294 até o popular Bairro Pureza, reiterando a Indicação nº 220/2014, de minha autoria, e
até a presente data nenhuma providência foi tomada.
JUSTIFICATIVA: Essa limpeza nas laterais da vicinal é
necessária, uma vez que os matos cresceram muito em decorrência das chuvas.
Os proprietários rurais desse bairro reclamaram e, nada
mais justo, que dar o atendimento, eis que os matos prejudicam a visibilidade, eles avançam na estrada. Além disso, pode
causar a proliferação de insetos e animais peçonhentos.
Assim, aguardamos a atenção de Vossa Excelência a esta
solicitação que é de muita importância aos usuários desta
estrada vicinal.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE MARÇO DE
2016.
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB); NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

I N D I C A Ç Ã O Nº 436/2016
CONSIDERANDO que a Rua Francino Rocha Ribeiro está
abandonada desde administrações anteriores, sendo justas
as reivindicações dos moradores que pagam seus impostos,
e que clamam por reparos e melhorias;
CONSIDERANDO que na confluência da Rua Embaixador
Orlando Leite Ribeiro, na altura do nº 798, com a Rua Francino Rocha Ribeiro existe uma tampa de cimento quebrada da
tubulação, e pessoas corre o risco de se acidentarem, devido
essa abertura;
CONSIDERANDO que morador está solicitando esse reparo para que não venha causar nenhum transtorno aos pedestres,
INDICO ao Senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que determine ao fiscal das vias públicas no sentido de que seja realizado esse reparo na tampa da
tubulação da confluência da Rua Embaixador Orlando Ribeiro, na altura do nº 798, com a Rua Francino Rocha Ribeiro

I N D I C A Ç Ã O Nº 438/2016
INDICO ao Senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que estude a possibilidade de reativar o
equipamento da Vaca Mecânica visando fornecer leite de soja
para as crianças carentes e idosos de nosso município.
JUSTIFICATIVA: Com a reativação da vaca mecânica, a
municipalidade terá condições de fornecer leite de soja para
as escolas, creche municipal e estará contribuindo em muito
com o social, pois sabemos que o leite de soja é um rico
complemento alimentar altamente nutritivo e notamos que
muitas crianças carentes de nossa cidade sentem a falta de
uma alimentação complementar, por isso considero necessária a reativação da Vaca Mecânica, pois assim estaremos
suprindo essas necessidades.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE MARÇO DE
2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
Extrato de Edital de Pregão Presencial n. 07/2016,
Processo Licitatório n. 15/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
1º Termo Aditivo de Prazo.
Pregão Presencial n. 02/2015;
Processo Licitatório n. 02/2015.

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 23 de Março de 2016, às 08H30min,
na sala de Licitações, situada à Rua Ângelo Meneguesso,
475, Centro, com Credenciamento das empresas no dia 23
de março de 2016 das 08:00 às 08:30 horas, no endereço
acima. Objetivando A Aquisição de Medicamentos para serem utilizados nas Unidades dos ESFs e Distribuição aos
pacientes carentes do município (Medicamentos Psicotrópicos, Injetáveis e outros). Quaisquer esclarecimentos, informações e Edital, serão prestados pelo Setor de Licitações,
no endereço acima, nos dias de expediente, no horário das
08h00 às 11h00 e das 13:00 às 17:00h através do telefone
(18) 3861-2007. Email pmadmirapuru@hotmail.com/
licitacoes@irapuru.sp.gov.br. Irapuru/SP. 29 de Fevereiro de
2016. Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.

SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)

Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Link Banda Larga (6MBPS), com serviço de roteamento, visando o atendimento das necessidades de estabilidade e velocidade de acesso à internet dos órgãos municipais; Serviço se PABX (telefonia) sobre IP, com 50 ramais
e 20 linhas trocos, com liberação de 5000(cinco mil minutos/mês), para telefone fixo e 3000 (três mil minutos/mês)
para telefone móvel; Serviço de instalação e manutenção
de interligação dos setores da municipalidade, via rede sem
fio (wireless).
Empresa: ABCREDE LTDA- EPP, CNPJ nº.04.323.568/000102, com sede a AV. 9 de Julho, 683, Conj 22- Centro na cidade
de Tupi Paulista/SP.
Prorrogação de Prazo contratual: 12 Meses a contar de 25 de
fevereiro de 2016.

