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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 20 de abril de 2017
REQUERIMENTO Nº 041/2017
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Irapuru
conta com vários servidores públicos que estão diretamente
expostos a resíduos contaminados como lixo e esgoto;
CONSIDERANDO que os referidos servidores desempenham atividades de alto risco, pois podem contrair bactérias
que causam vários tipos de doenças;
CONSIDERANDO que o Poder Público deve zelar pela
saúde da população e principalmente pelos servidores que
trabalham em prol a nossa comunidade;
REQUEIRO a Mesa após ouvido o Douto Plenário, para
que seja oficiado ao Senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do
Município de Irapuru, de acordo com a legislação em vigor,
solicitando as seguintes informações:
1 - Os setores da municipalidade a que pertencem os
referidos servidores estão fornecendo as vacinas necessárias para a imunização dos mesmos?
2 – Se o Executivo municipal através de seus respectivos
setores estão tomando outras medidas preventivas visando
preservar a saúde dos servidores.
3 – Encaminhar o nome de todos os servidores desta municipalidade que estão diretamente expostos a resíduos eventualmente contaminados, entre eles os coletores de lixo e
servidores que fazem a manutenção da rede de esgoto,
4 - Informar a data da última vacina realizada aos referidos
servidores contra febre tifóide.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 17 DE ABRIL DE
2017.
EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 042/2017
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado em ata, Votos de Pêsames
pelo falecimento da senhora IOLANDA DAL SANTOS OLIVEIRA, ocorrido no dia 09 de abril de 2017, em nossa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 18 DE ABRIL DE
2017.
JOSÉ FELICIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB); ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); CÉSAR AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB); CLAUDIONOR MOREIRA BONFIM Vereador (PMDB); EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB);
HEITOR NELSON FERREIRA - Vereador (PV); HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD); JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB); NIVALDO
DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 043/2017
CONSIDERANDO que a estação elevatória existente no
Conjunto Habitacional “O Canto do Uirapuru” apresenta problemas desde longa data, devido vazamentos existentes na
bomba;
CONSIDERANDO que tal vazamento tem acarretado problemas com relação a exalação de mau cheiro em suas imediações, bem como o espalhamento de seu conteúdo colocando em risco a saúde das pessoas;
CONSIDERANDO que apresentamos na legislatura passada matéria informando os problemas e solicitando providências por parte do Poder Público;
REQUEIRO a mesa após ouvido o Douto Plenário, para
que seja oficiado ao Senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do
Município de Irapuru, de acordo com a legislação em vigor,
solicitando as seguintes informações:
1 – Quais as providências que foram tomadas por parte do
Poder Executivo visando solucionar o problema da estação
elevatória, ou seja, se foi providenciada a substituição ou conserto da referida bomba.
2 – Em caso negativo, se existe previsão para a troca ou

conserto da referida bomba.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE ABRIL DE
2017.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 044/2017
CONSIDERANDO que recentemente a Administração Pública através de seu Departamento competente procedeu a
erradicação de várias árvores existentes ao longo das Avenidas Euclides da Cunha e 09 de Julho;
CONSIDERANDO que fomos informados que seria elaborado pelo Poder Público um projeto visando replantar as árvores ao longo das referidas avenidas;
REQUEIRO a mesa após ouvido o Douto Plenário, para
que seja oficiado ao Senhor MILTON IDIE, DD. Secretário
Municipal da Agricultura e do Meio Ambiente de Irapuru, de
acordo com a legislação em vigor, solicitando as seguintes
informações:
* – Se o Poder Executivo através da Secretaria Municipal
da Agricultura e do Meio Ambiente está desenvolvendo projeto visando o plantio de árvores ao longo das avenidas Euclides da Cunha e 09 de Julho?
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE ABRIL DE
2017.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 045/2017
CONSIDERANDO a grande importância das árvores existentes em nossa cidade devido aos vários benefícios trazidos
a nossa população;
CONSIDERANDO que pude verificar que durante o período noturno, muitos lugares tem apresentado insegurança aos
moradores e transeuntes devido a falta de iluminação, pois
as árvores tem bloqueado a iluminação dos postes de energia;
CONSIDERANDO que o Poder Público deve zelar pela
segurança da população;
REQUEIRO a mesa após ouvido o Douto Plenário, para
que seja oficiado ao Senhor MILTON IDIE, DD. Secretário
Municipal da Agricultura e do Meio Ambiente de Irapuru, de
acordo com a legislação em vigor, solicitando as seguintes
informações:
* – Se o Poder Executivo através da Secretaria Municipal
da Agricultura e do Meio Ambiente está desenvolvendo projeto visando a padronização da poda das árvores existentes
em nossa cidade, visando evitar o bloqueio da iluminação
dos postes de energia.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE ABRIL DE
2017.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 046/2017
CONSIDERANDO que apresentei a Indicação nº 032/2017,
onde solicitamos que a Administração Pública tomasse providências com relação a limpeza dos terrenos que abrigavam
a antiga Santa Casa de nosso município;
CONSIDERANDO que até a presente data o local ainda
está totalmente abandonado, sem indícios de qualquer início
de procedimento de limpeza;
CONSIDERANDO que tal situação é de extrema necessidade pública, pois o Poder Público deve zelar pela saúde e
segurança da população;
REQUEIRO a mesa após ouvido o Douto Plenário, para
que seja oficiado ao Senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
Municipal de Irapuru, de acordo com a legislação em vigor,
solicitando as seguintes informações:
1 – Quais providências que o Poder Executivo tomou com
relação a limpeza dos referidos lotes?
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2 – Se o proprietário dos imóveis (lotes) já foi notificado
para proceder a limpeza dos mesmos? Em caso positivo, já
expirou o prazo concedido? Ainda em caso positivo, quais as
providências que a Administração irá tomar para solucionar o
presente caso?
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE ABRIL DE
2017.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 056/2017
CONSIDERANDO que em Administrações anteriores os
servidores públicos municipais tinham o plano de saúde Unimed e foi cessado o convênio;
CONSIDERANDO que esse convênio tem diversas opções
de planos de atendimento que seria interessante que o Executivo Municipal aderisse ao contrato com a Unimed, beneficiando os servidores públicos municipais;
CONSIDERANDO que a maioria dos servidores públicos
municipais tem interesse em utilizar os serviços da Unimed e
usufruir do benefício,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que faça um Convênio com a Unimed,
beneficiando os servidores públicos municipais interessados
em ingressar no plano de saúde.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE ABRIL DE
2017.

INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que estude a possibilidade de reformar
e ampliar o prédio da sede do Clube da Melhor Idade, instalado na Rua José Teodoro de Oliveira, oferecendo aos idosos
um clube com infraestrutura adequada para a promoção de
variadas atividades, acrescentando uma rampa de acessibilidade, no sentido de implementar ações que visa mais conforto e segurança aos idosos.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE ABRIL DE
2017.
CÉSAR AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB)

I N D I C A Ç Ã O Nº 059/2017
CONSIDERANDO que o muro que faz divisa nos fundos
do prédio do antigo Plimec está totalmente destruído, e nenhuma providência foi tomada até a presente data;
CONSIDERANDO que quando ocorrem as chuvas fortes
as águas que escorrem do telhado do prédio ficam sem saída
causando infiltração nos fundos da casa de morador da Rua
Carlos Gomes;
CONSIDERANDO que o muro ora danificado é feito de
placa e caiu há algum tempo, sendo que já foi motivo de
pedidos de reparos em administrações anteriores, e quando
foi feita a reforma do prédio o muro não foi reconstruído,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que determine ao setor competente fazer um muro novo nos fundos do prédio do antigo Plimec para
dar mais segurança e, se possível, fazer uma caixa com caCÉSAR AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB) naleta para que as águas das chuvas que caem do telhado
escoem para a rua.
I N D I C A Ç Ã O Nº 057/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE ABRIL DE
CONSIDERANDO que monitor de escola é um dos profis- 2017.
sionais mais atuantes na esfera educacional;
CONSIDERANDO que o monitor de escola transita por CÉSAR AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB)
toda escola, em geral conhece os alunos pelo nome e é um
dos primeiros a serrem procurados quando há um problema
I N D I C A Ç Ã O Nº 060/2017
que precisa ser solucionado rapidamente;
CONSIDERANDO que os setores das imediações da
CONSIDERANDO que quem atua nessa função também EMEF Pedro Leite Ribeiro e Escola Estadual Prof. José Edtem a responsabilidade de acompanhar os alunos no trans- son Moysés existem um movimento grande de veículos;
porte escolar, porém, está indo na frente com o motorista,
CONSIDERANDO que as crianças precisam de mais seenquanto que deveria ir na parte de trás do veículo cuidando gurança nesses cruzamentos, eis que tem motoristas sem
dos alunos durante o percurso;
disciplina que abusam da velocidade nesses locais, indepenCONSIDERANDO que escolas que optam por formar moni- dente de horário;
tores capazes de favorecer a segurança dos alunos e atuar na
CONSIDERANDO que havendo um impedimento do trânprevenção e intervenção de situações delicadas estão no cami- sito de veículos nesse local no horário de saída dos alunos
nho certo para promover a melhoria em todos os aspectos,
os pais ficariam mais tranquilos quanto à saída de seus fiINDICO ao senhor JOSÉ EDSON MOYSÉS FILHO, DD. lhos das escolas, tendo um bom retorno para seus lares,
Secretário Municipal de Educação, para que oriente aos moINDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Muninitores escolares acompanhar os alunos na parte de trás do cipal de Irapuru, para que junto ao órgão competente estude
transporte escolar para melhores cuidados com os alunos.
a possibilidade de interditar as imediações da EMEF Pedro
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE ABRIL DE Leite Ribeiro e Escola Estadual Prof. José Edson Moysés,
2017.
nos horários de saída dos alunos do período da manhã e da
tarde, para maior segurança.
CÉSAR AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB)
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE ABRIL DE
2017.
I N D I C A Ç Ã O Nº 058/2017
CONSIDERANDO que acreditamos que a valorização do CÉSAR AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB)
idoso deve ser pautada na atenção e gentileza oferecidas, a
fim de proporcionar sociabilização e inclusão social, fatores
I N D I C A Ç Ã O Nº 061/2017
condicionantes para o bem viver;
CONSIDERANDO que o Poder Público atualmente não
CONSIDERANDO que o prédio da sede do Clube da Me- possui um campo de futebol do tamanho “médio” em condilhor Idade precisa de melhorias na infraestrutura, ou seja, ções de abrigar a realização de eventos esportivos;
reforma e ampliação, eis que o prédio está prejudicado em
CONSIDERANDO que nos últimos anos a Diretoria de Esvários aspectos, e em dias de chuva tem inúmeras goteiras; portes do município vem utilizando as dependências do CluCONSIDERANDO que todas as semanas o grupo se reú- be dos 20 e do Clube dos Caminhoneiros para realização de
ne com o acompanhamento da coordenação para atividades eventos esportivos;
das mais diversas, e precisa de um local adequado para essa
CONSIDERANDO que o Clube dos Caminhoneiros está
realização;
sediando atualmente o campeonato de futebol médio promoCONSIDERANDO que o Poder Público municipal tem se vido pela Diretoria de Esportes de Irapuru;
preocupado para que a Melhor Idade tenha momentos de reINDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municreação, informação e muita amizade entre os participantes cipal de Irapuru, para que determine ao setor competente
da instituição, bem como de demais pessoas;
(Continua na próxima página)
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moradores que ansiosamente aguardam a instalação da rede
de esgoto na Vila Esperança, sendo um pedido justo, necessário e de fundamental importância.
Referente à rede de esgoto existente que não está funcionando, precisa ser refeita, eis que estive no local e observei a
situação em que se encontra. Saliento que estes pedidos em
tempos pretéritos já foram motivos de pronunciamento de munícipe em tribuna desta Edilidade, o que é louvável, e a popuEDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
lação desta localidade merece o pronto atendimento a estas
reivindicações.
I N D I C A Ç Ã O Nº 062/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 18 DE ABRIL DE
CONSIDERANDO que temos em Irapuru vários esportis- 2017.
tas e dentre eles um grande número que praticam o MotoCross;
HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD)
CONSIDERANDO que nossa cidade abriga uma pista de
MotoCross que está há muito tempo sem a devida manutenI N D I C A Ç Ã O Nº 065/2017
ção, conforme visita realizada neste domingo 16/04/17;
CONSIDERANDO que as Ruas Cantores do Ébano e AuCONSIDERANDO que Município dispõe de todo maquiná- gusto Coelho Júnior, localizadas no Conjunto Habitacional O
rio necessário para a realização da referida manutenção e Canto do Uirapuru são vias muito movimentadas por criandevido a isto o custo será mínimo;
ças, jovens e adultos;
CONSIDERANDO que cidades vizinhas que apoiam essa
CONSIDERANDO que é de extrema necessidade a consmodalidade esportiva vem promovendo e convidando nossos trução de redutores de velocidade nas referidas vias públicompetidores, inclusive colocando na grade esportiva em co- cas, pois os motoristas têm trafegado em alta velocidade nos
memoração ao aniversário de seus municípios;
locais, colocando em risco a vida das pessoas;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito MuniCONSIDERANDO que as solicitadas benfeitorias se facipal de Irapuru, para que determine ao setor competente zem necessárias para a segurança de todos;
desta municipalidade, promover a constante manutenção da
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Munipista de MotoCross, bem como promover através da Diretoria cipal de Irapuru, bem como ao Conselho Municipal de Trânside Esportes do Município competições para essa modalida- to, a necessidade da instalação de um redutor de velocidade
de esportiva.
na Rua Cantores do Ébano, altura do número 65. Já com
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 17 DE ABRIL DE relação ao redutor de velocidade da Rua Augusto Coelho Jú2017.
nior, solicitamos ao Conselho Municipal de Trânsito que proceda estudos visando estipular o melhor local para instalaEDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
ção dos referidos obstáculos, pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE ABRIL DE
I N D I C A Ç Ã O Nº 063/2017
2017.
CONSIDERANDO que em virtude das chuvas ocorridas
em nosso município algumas estradas estão intransitáveis, NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
eis que esses fatores climáticos danificam as estradas pelas
fortes enxurradas;
M O Ç Ã O Nº 017, DE 17 DE ABRIL DE 2017
CONSIDERANDO que é necessário consertar as laterais
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS
das estradas municipais para facilitar o trânsito antes que DE CONGRATULAÇÕES a Jovem MAYARA SILVEIRA BEvenham a esburacar mais, se tornando estreitas e sem acos- ZERRA, proprietária do Salão de Beleza “MS Beleza e Estétamento;
tica”, instalado na Rua Pedro Leite Ribeiro, nº 514, próximo
CONSIDERANDO ainda, que com relação ao transporte ao Jardim Municipal, pela recente inauguração ocorrida no
dos estudantes da zona rural as atenções referentes às es- dia 15/04, em nossa cidade.
tradas devem ser maiores, pois o trânsito com o transporte
É de se louvar o potencial da Mayara, por desenvolver um
escolar requer condições perfeitas para locomoção, sendo trabalho dignificante, eis que hoje as pessoas se preocupam
um fator essencial no cotidiano dessas pessoas,
muito com a beleza e, com isso, parabenizo-a pelas instalaINDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Muni- ções do seu salão de beleza, as quais ficaram excelentes,
cipal de Irapuru, para que determine ao setor competente pres- oferecendo o que há de moderno nos cortes de cabelo e detar serviços na conservação e manutenção das estradas de mais tratamentos estéticos em geral.
nosso município, especialmente, no setor da estrada do Bairro
Quero ressaltar que Vossa Senhoria está contribuindo com
Nagao, nas proximidades da Fazenda Satoshi, bem como na o progresso da nossa cidade, sendo que o salão de beleza
estrada do Bairro Bandeirantes, próximo da granja do senhor ficou ótimo, com ambiente confortável e agradável.
Gomes e, ainda, na estrada que dá acesso a construção do
Para nós é gratificante quando se abrem portas em nosso
Lar dos Idosos.
comércio, o que demonstra credibilidade e satisfação em reCÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 18 DE ABRIL DE sidir em Irapuru, e isso incentiva a cada cidadão que preten2017.
de instalar algum comércio local, dando oportunidade de empregos e nossa cidade só tem a crescer.
JOSÉ FELICIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB);
Destaco que a população se sente realizada com essa
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Verea- opção de comércio em Irapuru, e só temos que aplaudir por
dora (PTB); ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT) essa conquista.
Por fim, destaco que a jovem Mayara é filha do nosso
I N D I C A Ç Ã O Nº 064/2017
inesquecível amigo Pedro Soares Bezerra (in memorian) e da
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Muni- senhora Iramaia Silveira Santos.
cipal de Irapuru, para que estude a possibilidade de refazer a
Que se dê conhecimento à Jovem Mayara Silveira Bezerrede de esgoto que não está funcionando na Vila Esperança, ra, DD. Proprietária do Salão de Beleza “MS Beleza e Estétibem como instalar onde não existe a mesma nesta vila.
ca”.
JUSTIFICATIVA: Este é um pedido de longa data dos moCÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 17 DE ABRIL DE
radores deste setor que sofrem com a falta de saneamento 2017.
básico, o que prejudica sensivelmente suas moradias. Portanto, solicito que Vossa Excelência volte os olhos a esses EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
desta municipalidade, instalar lixeiras com tampas no Clube
dos 20 e no Clube dos Caminhoneiros, bem como determine
o setor de limpeza que proceda a coleta do material descartado todas as segundas-feiras, pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 17 DE ABRIL DE
2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
RESUMO DE LICITAÇÃO:
PROCESSO LICITATÓRIO N. 31/2017
CONVITE DE PREÇOS N. 07/2017
OBJETIVO: Aquisição de diversos materiais pedagógicos, que serão destinados as Crianças da Creche “Octavina
Santana Caivano”.
DATA DE ABERTURA: 10 de abril de 2017, as 14h:00.
Licitação: FRACASSADA.
Prefeitura Municipal de Irapuru
Extrato de Pregão Presencial n. 17/2017.
Processo Licitatório n. 39/2017.
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 no dia 08 de maio de 2017, ás
09h:00min, na sala de Licitações, situada à Rua Ângelo
Meneguesso, 475, Centro, com Credenciamento as
08h:30min do dia 08 de Maio de 2017, no endereço acima.
Objetivando a aquisição de diversos materiais pedagógicos, que serão destinados as Crianças da Creche “Octavina Santana Caivano” (ex. Baú Magic Blocks 100 peças,
Material Dourado, Dominó, Kit Sonoro, Tatame, Bambolê,
Bola de Borracha etc...), para o setor de Educação. Quaisquer esclarecimentos, informações e Edital completo, 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. Emaillicitacoes@irapuru.sp.gov.br.
Site:
www.irapuru.sp,gov.br- Irapuru/SP, 17 de Abril 2017Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
RESUMO DE LICITAÇÃO:
PROCESSO LICITATÓRIO N. 37/2017
DISPENSA N. 05/2017
OBJETIVO: Aquisição de diversos materiais de Consumo
e Pedagógicos destinados ao Setor de Educação deste
município.
Empresa: HELENA MASSAE KAWAGISHI-ME, com sede
a Av. Euclides da Cunha, 918, Centro na cidade de Irapuru/
SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 02.613.244/000175.
Ratificação: 12 de abril de 2017.
Valor total de R$ 6.004,35 (Seis mil quatro reais e trinta e
cinco centavos).

Prefeitura Municipal de Irapuru
Extrato de Edital de Pregão Presencial n. 18/2017.
Processo Licitatório n. 40/2017.
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. 18/2017 no dia 9 de maio de
2017 ás 14h:30min, na sala de Licitações, situada à Rua
Ângelo Meneguesso, 475, Centro, com Credenciamento
as 14h:00min e abertura da sessão as 14h:30 horas do dia
9 de Maio de 2017. Objetivando selecionar fornecedores
para o SRP, para a Aquisição de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) que serão utilizados pelo Setor
de Obras desta municipalidade de Irapuru, no exercício de
2017, na operação tapa buracos. 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- licitacoes@irapuru.sp.gov.br
e site: www.irapuru.sp.gov.br- Irapuru/SP, 17 de Abril 2017Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Extrato de Edital de Tomada de Preços n. 02/2017.
Processo Licitatório n.º 41/2017
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento as
Leis Federais n. 8.666/93 e suas alterações, torna público
que realizará Tomada de Preços n. 02/2017, Processo Licitatório n. 41/2017 no dia 11 de Maio de 2017, as 13h:50min
para entrega dos envelopes e as 14h:00horas para a abertura dos envelopes, na sala de Licitações, situada à Rua
Ângelo Meneguesso, 475, Centro na cidade de Irapuru/SP,
Objetivando no critério de menor preço global, a contratação de empresa para a execução de PAVIMENTAÇÃO E
RECAPEAMENTO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE IRAPURU COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO
E CBUQ PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO. Os recursos são oriundos de Contrato Repasse n.º 819952/2015/
Ministério das Cidades/Caixa Processo n.º 2587.102515404/2015, 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 Urbano- Pavimentação. O cadastro das empresas interessadas deverá ser realizado em até três dias anteriores a data da
abertura dos envelopes, junto ao setor de Licitações do
Município. O Edital da Tomada de Preços n. 02/2017, Processo Licitatório n. 41/2017 em sua integra poderá ser retirado na sede da Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, sito a
Rua Ângelo Meneguesso, 475-Centro Irapuru/SP. Quaisquer esclarecimentos e informações serão prestados pelo
Setor de Licitações, nos dias de expediente, no horário
das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, através do
telefone
(18)
3861-2007
ou
pelo
email:
licitacoes@irapuru.sp.gov.br. Site: www. Irapuru.sp.gov.brIrapuru/SP, 17 de Abril de 2017- Silvio Ushijima- Prefeito
Municipal.

Errata
Informamos que na edição do dia 15 de abril
de 2.017, edição nº 1.452, por um erro de natureza gráfica foram invertidas as páginas B2 e B5. Portanto para a correta compreensão e sequência das
publicações ali contidas, deve seguir-se a ordem
númerica crescente das páginas (de B1 a B6).
(A Redação)

