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Editorial:

Prestigiar Irapuru
A partir da segunda feira, já definidos os nomes que
se colocaram como pré candidatos ao executivo e ao
legislativo e, com toda a comunidade satisfeita pela curiosidade que vinha sendo mantida por alguns dias, o que resta agora, é que os nomes busquem as oficializações das
candidaturas para as eleições deste ano.
Leitores questionaram este jornal pelo fato de que,
não se colocou aos grupos para as publicações dos editais
de convocação para as convenções, o que por orientações
de muitos partidos deveria ser feita na imprensa local.
Para cumprir determinação legal, todos os editais foram publicados na imprensa da região, o que levou então a
que leitores eleitores, questionassem esse jornal. Mas isso
nada nos importunou, mesmo que estejamos aqui em Irapuru
por 27 anos nos seus 67 de vida.
Desde a nossa primeira edição, preocupamos com
Irapuru e somos parceiros de muitas conquistas, pois sempre defendemos a comunidade. Pelo que se sabe, um jornal que se coloca a disposição da luta pelo comércio, pelas
instituições, pelo nome de Irapuru e quando estamos com
quase 800 assinantes tanto do município como de outras
partes do país, é que nos leva a defender ainda mais esta
comunidade.
Embora com outras publicações no Grupo Imprensa, a central de todas elas é aqui em Irapuru, de onde são
emitidos todos os recibos e para aqui são carreados os
impostos devidos. É de Irapuru que buscamos um quadro
de funcionários todos registrados, dando assim sustentos a
suas famílias. Aqui estamos sediados em prédio próprio
direcionando o IPTU para Irapuru. Além do mais, presentes em todos os movimentos da comunidade, com dedicação, luta e defesa em favor desta terra.

Mas publicar ou não os editais para as convenções
que escolherão seus nomes para disputa eleitoral, não cabe
a nós decidir, mas sim aos diretórios municipais aqui existentes. Os candidatos serão apenas meros interlocutores
daqui para frente, na campanha eleitoral, que esperamos
seja de paz, de respeito aos adversários e de valorização
da democracia.
Talvez possa ser o intento de apenas propagar para
outras comunidades, o que será realizado em Irapuru, omitindo-se a imprensa local, que tem sua postura, seu comportamento de ideologia dentro de uma linha editorial democrática e de valorização do município. A simples publicação tem dois pontos importantes: o de dar caráter oficial
por exigência da lei e, o de servir como instrumento de
notificação, propagação e convite para as convenções. Mas
parece que o intento ou talvez atitude despercebida, foi de
dar caráter como documento oficial para justificar a justiça
eleitoral do cumprimento dos ítens obrigatórios. Não fosse
isso, ou seja o de querer que centenas e centenas de
irapuruenses tomassem conhecimentos, os procedimentos
seriam o contrário, pois haveria a prova do prestigiar o
que é de Irapuru. Um órgão de imprensa, é uma empresa
normal, com CNPJ, receitas, despesas, tributações e compromissos de todas as ordens e de todas as esferas.
Em todas as campanhas eleitorais, vemos candidatos, já falando em nome de suas coligações, afirmarem que
tudo será feito para Irapuru. Mas para que isso realmente
aconteça, é necessário que sejam dadas mostras explícitas
de que Irapuru será prestigiado em todos os pontos: em
seu comércio, seus serviços, suas instituições e seus segmentos. Aí pode se consolidar, não como promessa, mas
sim como postura de quem realmente defenderá Irapuru.
Agora, subir num palanque e prometer um trabalho
de valorizar Irapuru, de prestigiar Irapuru, pode soar como
incoerência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação.
TOMADA DE PREÇOS N. 02/2016.
PROCESSO LICITATÓRIO N. 32/2016.
OBJETIVO: Ações de obras de Infraestrutura Urbana no
Município de Irapuru para a EXECUÇÃO DE 19.415,40M²
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, COM UTILIZAÇÃO DE
REVESTIMENTO DO TIPO CBUQ-2,00CM, EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE IRAPURU, Os recursos são
oriundos de Processo 35471/2016, Convenio 072/2016, celebrado entre o Estado de São Paulo através da Casa Civil/
Subsecretaria de Relacionamento com municípios e o
Município de Irapuru/SP.
HOMOLOGAÇÃO: 26 DE JULHO DE 2016.
EMPRESA VENCEDORA: NOROMIX CONCRETO LTDA
inscrita no CNPJ nº 10.558.895/0001-38, com sede à Rod.
Pericles Belino, S/N Km 121,7, Zona Rural na cidade de
Votuporanga/SP.
Contrato n. 46/2016, firmado em 27 de julho de 2016, com
a empresa NOROMIX CONCRETO LTDA inscrita no CNPJ
nº 10.558.895/0001-38, com sede à Rod. Pericles Belino,
S/N Km 121,7, Zona Rural na cidade de Votuporanga/SP,
no valor total de R$ 408.459,44 (Quatrocentos e oito mil
quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos).

ORGANIZAÇÃO REAL
Readir Meneguesso
Despachante Policial
*Transferência
* Documentação de veículos em geral
* Licenciamento de
* Renovação de CNH
Avenida 9 de Julho, 493   3861-1377
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ANIVERSARIANTES:
30/07
NI

- DERCILENE GARCEZ JACOMINI RUGA-

- MARIA PATROCÍNIO DE OLIVEIRA
- Casamento: JOSÉ DA SILVA E VALDECI
DE LOURDES
- LUIZ CLÁUDIO SANTIM JUNIOR
31/07
- VALTER JACOMINI
- ANA LAURA DE SOUZA RODRIGUES
- NAIRA REGINA CAIVANO PIGARI DE
SOUZA
AGO
STO
GOS
01/08

02/08
VEIRA

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

- ELOISA SOUZA RIBEIRO
- ANTONIO RIGONATO
- CÁTIA SARAIVA
- AMABILE MARINA REDONDARO DE OLI-

- WESLEY GUILHERME PORELLI JORGE
- LORENA DE SOUZA RIBEIRO
- MARIA APARECIDA CELES RIBEIRO
- ALDINA APARECIDA PIGOZZI COSTA
- BRUNO OTÁVIO CARNEIRO
05/08
- ANA LUCIA DA COSTA BAPTISTA
- HELOISA RAMOS MOREIRA FERREIRA
- Casamento: PAULO VIEIRA DE MELLO E
LUCIA ALVARENGA
- READIR ALMEIDA TOVANI
- TAMIRES PINHO OLIVEIRA
04/08
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Rua Carlos Gomes, 493 - Irapuru

EDITAL DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS
CONVOÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSE/AULA AOS
PROFESSORES PEB II –INGLÊS - APROVADOS NO
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016
José Edson Moysés Filho, Secretário da Educação do
Município de Irapuru, Portador da Cédula de Identidade RG
n° 12.395.385-6, no uso de suas atribuições legais,
Convoca os docentes aprovados no Processo Seletivo nº.
001/ 2016 – Professor de Educação Básica II – Inglês,
para atribuição de classe/aulas da Rede Municipal de Ensino de Irapuru.
Dia: 02 de Agosto de 2016
Horário: 09:30 horas.
Local: EMEF Pedro Leite Ribeiro.
Irapuru, 29 de Julho de 2016.
José Edson Moysés Filho
Secretário da Educação
Rua Ângelo Meneguesso, 475 - Centro – Fone/ Fax (18)
3861-2007 – email: educa_irapuru@hotmail



Falecimentos da Semana
22/07 - Olidia Maria de Jesus Oliveira - 95 anos
25/07 - Odila Ferreira da Silva Melo 26/07 - Idalina Agostini Boni - 91 Anos

Lions Clube de Irapuru Caçula
Homenagem a todos que direta ou
indiretamente ajudaram a fazer Irapuru
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Extrato de Edital de Pregão Presencial n. 11/2016
Processo Licitatório n. 34/2016.
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 Agosto de 2016,
ás 09:00 horas, na sala de Licitações, situada à Rua Ângelo Meneguesso, 475, Centro, com Credenciamento e
abertura da sessão as 09:00 horas do dia 12 de agosto de
2016, no endereço acima. Objetivando a Prestação de
Serviços de Escavadeira Hidráulica, para a abertura
de valas no terreno do lixão municipal. Quaisquer esclarecimentos, informações e Edital, serão prestados pelo
Setor de Licitações, no endereço acima, nos dias de expediente, no horário das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00
horas,
telefone
(18)
3861-2007.
Emailpmadmirapuru@hotmail.com/ licitações@irapuru.sp.gov.br.
Irapuru/SP, 25 de Julho de 2016- Silvio Ushijima- Prefeito
Municipal.

Fale conosco:
avoz@avozdeirapuru.com.br

Ótica e Relojoaria Fio de Ouro
Oportunidade
imperdível
A Ótica e Relojoaria Fio de
Ouro irá trazer até você um
excelente oftalmologista para
atender aqui em Irapuru.
Você que precisa fazer sua consulta agende na
Ótica e Relojoaria Fio de Ouro.
Avenida Euclides da Cunha, nº 941 -  3861-2075

Farmácia Irapuru
Medicamentos e perfumaria em geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo da Licitação.
CONVITE DE PREÇOS N.18/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N.31/2016
OBJETIVO: Aquisição de Diversos tipos de Materiais Odontológicos, para serem utilizados nos consultórios odontológicos do Setor de Saúde desta municipalidade, conforme
necessidade da administração durante o exercício de 2016
.
HOMOLOGAÇÃO: 28 de Junho de 2016
EMPRESAS VENCEDORAS: PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP, com sede a Rua Joubert
Soares Marcondes, 718, Jardim Eldorado, na cidade de
Presidente Prudente/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob
n. 14.751.638/0001-79 para os itens: 05, 06, 07, 08, 94, 95
e 96 no valor total e R$ 17.903,00 (Dezessete mil noventa
e três reais) ; EDUARDO VINICIUS MATRICARDI-ME, com
sede a Rua Arquias Gomes de Miranda, 29, Vila Montalvão, na cidade de Presidente Prudente/SP, devidamente
inscrita no CNPJ sob n. 07.962.116/0001-50 para os itens:
04,09,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36,37,38,39,40,41,42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 71, 74, 76, 77,
78, 79, 80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92, no valor total
e R$ 33.374,68 (trinta e três mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e a empresa H5 MEDICAL EIRELI-ME, com sede a Rua Barão do rio Branco,
1168, Portal do Sol, na cidade de Regente Feijó/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 22.515.590/0001-28, para
os itens: 01,02,03,57,58,63,64,67,68,72,73,75,89,93,no
valor total de R$15.157,04 (Quinze mil cento e cinquenta e
sete reais e quatro centavos), ficando o presente convite
de preços Homologado no valor total de R$ 66.434,72 (Sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).
CONTRATO N. 43/2016, de 30 de junho de 2016 firmado
com a empresa EDUARDO VINICIUS MATRICARDI-ME,
com sede a Rua Arquias Gomes de Miranda, 29, Vila Montalvão, na cidade de Presidente Prudente/SP, devidamente
inscrita no CNPJ sob n. 07.962.116/0001-50, no valor total
de R$ 33.374,68 (trinta e três mil trezentos e setenta e
quatro reais e sessenta e oito centavos); Contrato n. 44/
2016, firmado em 30 de junho de 2016 com a empresa
PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP,
com sede a Rua Joubert Soares Marcondes, 718, Jardim
Eldorado, na cidade de Presidente Prudente/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 14.751.638/0001-79 no valor total de R$ 17.903,00 (Dezessete mil noventa e três
reais) e Contrato n. 45/2016, firmado em 30 de junho de
2016 com a H5 MEDICAL EIRELI-ME, com sede a Rua
Barão do rio Branco, 1168, Portal do Sol, na cidade de
Regente Feijó/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.
22.515.590/0001-28, no valor total de R$15.157,04 (Quinze
mil cento e cinquenta e sete reais e quatro centavos), ficando o presente convite de preços no valor total de R$
66.434,72 (Sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

GIRALDI Materiais p/ Construção

Mais de vinte anos
vendendo saúde para
Irapuru e região.

Convênio com
Bradesco para
financiamentos.
Informações na
própria loja.

Atendimento e
entrega em
domicílio.

Parcelamento
com preços especiais

Av. Euclides da Cunha, 909

 3861-1220 - (emergência- 3861-1527) - Irapuru

Descontos especiais nas
compras à vista

Faça seu orçamento sem compromisso

Avenida Nove de Julho, 427 -Telefone:3861-1808

