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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
1º Termo Aditivo de Prazo
Processo Licitatório n. 05/2016.
Pregão Presencial n. 04/2016.
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria, Consultoria e Analise de
programas disponíveis para cadastro dos Governos Federal e Estadual, Gerenciamento de Convênios em vigência e
prestação de contas no SICONV, acompanhamentos dos
contratos de repasse em vigência na Caixa Econômica
Federal, cadastro, acompanhamento e gerenciamento das
Obras no SISMOB e cadastro de propostas no FNS (Fundo Nacional de Saúde), Elaboração de Decretos de emergência (Estadual e Federal), e acompanhamentos de processos na Caixa Federal e ERPLAN e Acompanhamentos
de Projetos Arquitetônicos.
Empresa Contratada: RIBEIRO & BORBOLAN LTDA-ME,
com sede à Rua Maria Cardamoni Lentine, 522-Fundos na
cidade de Lucélia/SP, inscrita no C.N.P.J sob nº 17.780.252/
0001-83.
Aditivo ao contrato n. 05/2016 pelo prazo de 12(doze) meses a contar de 03 de março de 2017 a 02 de março de
2018.
Valor do Contrato R$ 1.960,00 (Hum mil novecentos e sessenta reais) mês.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
Termo de Adjudicação e Homologação
Processo Licitatório n. 18/2017.
Convite de Preços n. 03/2017.
Objetivo: Contratação de empresa Especializada para a
execução de SERVIÇOS de conserto da pá carregadeira
12B, lotada no setor de obras desta municipalidade, Patrimoniada sob n. 2137, com fornecimento de PEÇAS DE
PRIMEIRA LINHA.
Adjudicação: 06 de março de 2017
Homologação: 07 de março de 2017.
Empresa Vencedora: ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA-EPP, com sede à Rua José Gabriel Freitas, 100,
Vila Messias, Andradina /SP, inscrita no C.N.P.J sob n
00.746.304/0001-00.
Extrato de Contrato: Contrato n. 26/2017, firmado em 8
de março de 2017, com a empresa ANDRACAT PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA-EPP, com sede à Rua José Gabriel Freitas, 100, Vila Messias, Andradina /SP, inscrita no C.N.P.J
sob n 00.746.304/0001-00, no valor total de R$ 19.835,05
(Dezenove mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), para a execução total dos serviços e peças, sendo:O valor das peças de R$ 12.855,05 (Doze mil oitocentos e
cinquenta e cinco reais e cinco centavos) e o valor dos serviços de R$ 6.980,00 9Seis mil novecentos e oitenta reais).
Vigência do Contrato: 8 de março de 2017 a 07 de abril de
2017.
EXTRATO DE EDITAL DE
PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N. 20/2017
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 n. 14/2017 (SRP) no dia 24 de
março de 2017, às 08h50min, na sala de Licitações, situada à Rua Ângelo Meneguesso, 475, Centro, com Credenciamento as 08h:20min e abertura da sessão as
08h:50min do dia 24 de março de 2017, no endereço acima. Objetivando a Aquisição de Materiais de Construção, para serem utilizados no exercício de 2017 (Arame, Cal, Cimento, Areia, pedra Etc.) 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.
Email:
licitações@irapuru.sp.gov.br. Irapuru, 09 de março de 2017Silvio Ushijima – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
2º Termo Aditivo de Prazo
Processo Licitatório n. 2/2015.
Pregão presencial n. 2/2015;
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 Contratada: ABCREDE LTDA- EPP, CNPJ
nº.04.323.568/0001-02, com sede a AV. 9 de Julho, 683,
Conj 22- Centro na cidade de Tupi Paulista/SP.
Aditivo ao contrato n. 03/2015 pelo prazo de 12(doze)
meses a contar de 24 de fevereiro de 2017 a 23 de fevereiro de 2018.
Valor do Contrato: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)/Mês.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
Termo de Adjudicação e Homologação
Processo Licitatório n. 2/2017.
Pregão presencial n. 2/2017;
Objetivo: aquisição e abastecimento de combustível
automotivo líquido (Óleo Diesel, Gasolina Comum,
Etanol Comum, Óleo Diesel S 10), todos de acordo
com os Padrões determinados pela ANP, para serem
utilizados nos veículos e máquinas da Frota Municipal de Irapuru/SP.
Adjudicação: 23 de fevereiro de 2017.
Homologação: 23 de fevereiro de 2017,
Empresas Vencedoras: EPC- AUTO POSTO LTDA- com
sede a Av, Euclides da Cunha, 1123, Irapuru/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 12.995.412/0001-98 e para
a empresa MARISTELA GONZALEZ ROSSI, com sede a
Av. Euclides da Cunha, 1082- Irapuru/SP, devidamente inscrita no CNPJ n. 12.870.675/0001-70.
EXTRATO DE CONTRATO: Contrato n.13/2017, firmado
em 2 de março de 2017, com a empresa EPC- AUTO
POSTO LTDA- com sede a Av, Euclides da Cunha, 1123,
Irapuru/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.
12.995.412/0001-98, item: 01- Óleo Diesel a R$ 2.65
(Dois reais e sessenta e cinco centavos) o litro no valor
total e R$ 755.250,00 (Setecentos e cinquenta e cinco mil
duzentos e cinquenta reais) item 03- Etanol Comum, no
valor de 2,36 (Dois reais e trinta e seis centavos) o litro no
valor total e R$ 291.460,00 (Duzentos e noventa e um mil
quatrocentos e sessenta reais), ficando o valor do contrato de R$ 1.046,710,00 (hum milhão quarenta e seis mil
setecentos e dez reais); contrato n. 14/2017, firmado em
2 de março de 2017 com a empresa MARISTELA GONZALEZ ROSSI, com sede a Av. Euclides da Cunha, 1082Irapuru/SP, devidamente inscrita no CNPJ n. 12.870.675/
0001-70 item: 02- Gasolina Comum, no valar de R$ 3.31
(Três reais e trinta e um centavos) o litro no valor total de
R$ 345,895,00 (trezentos e quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais) e item 04- Óleo Diesel S 10a R$ 3,13 (Três reais e treze centavos) o litro no valor total
de 178.410,00 (Cento e setenta e oito mil quatrocentos e
dez reais) , ficando o valor contratado de R$ 524.305,00
(Quinhentos e vinte e dois mil seiscentos e cinquenta reais). Ficando o valor total homologado e contratado de R$
1.571,015,00 (Hum milhão quinhentos e setenta e um mil
quinze reais). Vigência do contrato de 2 de março de
2017 a 31 de dezembro de 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
Termo de Adjudicação e Homologação
Processo Licitatório n. 16/2017
Pregão presencial n. 12/2017
Objetivo: Contratação de empresa especializada na limpeza de Caixa de Decantação e Hidro jateamento em
rede de esgoto em ruas e avenidas de Irapuru/SP.
Adjudicação: Sessão Pública em 2 de março de 2017.
Homologação: 06 de março de 2017.
Empresa Vencedora: ANTONIO BRISCHILIARO ROMERO BIRIGUI-ME, com sede a Rua José Urbano Cursino,
1209, Jardim São Conrado, na cidade de Birigui/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 02.410.672/0001-09.
Extrato de Contrato: Contrato n. 25/2017, firmado em 8
de março de 2017, com a empresa ANTONIO BRISCHILIARO ROMERO BIRIGUI-ME, com sede a Rua José Urbano Cursino, 1209, Jardim São Conrado, na cidade de Birigui/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 02.410.672/
0001-09, no valor total de 52.450,00 (Cinquenta e dois mil
quatrocentos e cinquenta reais), sendo item 1- a R$ 15,00
(Quinze reais) o metro de Hidro jateamento, no total de R$
37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais) e item 2- a
R$ 299,00 ( Duzentos e noventa e nove reais ) por Caixa de
Decantação, no total e R$ 14.950,00 (quatorze mil novecentos e cinquenta reais).
Vigência do contrato de 8 de março de 2017 a 31 de dezembro de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
RESUMO DE LICITAÇÃO.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL n° 09/2017
PROCESSO LICITATORIO n° 13/2017
OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO
(CLORO) E ÁCIDO FLUORSSILICICO (FLUOR), PRODUTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE
ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IRAPURU/SP, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.
ADJUDICAÇÃO: 24 de Fevereiro de 2017.
HOMOLOGAÇÃO: 03 de Março de 2017.
Empresa Vencedora: Hiraquim Indústria e Comércio de
Produtos Químicos LTDA-EPP, com sede a Estrada da
Amizade, S/N, KM 2, Est. Da Amizade, na cidade de Álvares Machado/SP, devidamente inscrita no CNPJ nº
60.176.229/0001-03, no valor total do item 1 de R$ 42.600,00
(Quarenta e dois mil seiscentos reais) e o valor total do
item 2 de R$ 8.950,00 (Oito mil novecentos e cinquenta
reais), ficando o pregão homologado no valor de R$
51.550,00 (Cinquenta e um mil quinhentos e cinquenta reais).
Extrato de Contrato n°15/2017, firmado em 06 de março
de 2017, com a empresa Hiraquim Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA-EPP, com sede a Estrada da Amizade, S/N, KM 2, Est. Da Amizade, na cidade
de Álvares Machado/SP, devidamente inscrita no CNPJ nº
60.176.229/0001-03, no valor total do item 1 de R$ 42.600,00
(Quarenta e dois mil seiscentos reais) e o valor total do
item 2 de R$ 8.950,00 (Oito mil novecentos e cinquenta
reais), no valor total contratado de R$ 51.550,00 (Cinquenta e um mil quinhentos e cinquenta reais).
Vigência do Contrato: de 06 de março de 2017 a 31 de
dezembro de 2017.

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

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 fica o candidato
aprovado no Concurso Público 01/2014, abaixo relacionado, convocado a se apresentar munido de documentação
para habilitação, no local, dia e horário abaixo especificado.
Cargo: Assistente Social
Classificação
Nome
12° NEUSA DOS SANTOS FERREIRA

RG
27.593.716-1

O candidato acima relacionado deverá 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
- 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: Do dia 13 ao dia 16 de Março de 2017.
LOCAL: Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Irapuru, sito à Rua Ângelo Meneguesso,
475, Irapuru-SP.
HORÁRIO: das 08:00 as 16:00 horas
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, 10 de Março de 2017.
Silvio Ushijima
Prefeito Municipal

Jornal A VOZ
Assine, Anuncie e Publique

(18) 3861-1606

