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EXTRATO ACORDO DE COOPERAÇÃO N.º 001/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

CONTRATADA: OSC –  ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE PATRULHEIROS 

OBJETO:  Fornecimento gêneros alimentícios prontos para consumo da Merenda Escolar 

para as crianças e adolescentes participantes do Projeto Oficina Mãe e Patrulheiros, 

estabelecendo e disciplinado a responsabilidade de cada partícipe. As atividades 

desenvolvidas consistirão, especialmente, no fornecimento da alimentação de crianças e 

adolescentes. 

Prazo de Vigência: 02/01/2017 a 31/12/2018 

Data da assinatura: 27/10/2017 

 

EXTRATO ACORDO DE COOPERAÇÃO N.º 002/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

CONTRATADA: OSC –  CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO 

OBJETO:  Fornecimento gêneros alimentícios prontos para consumo da Merenda Escolar 

para as crianças participantes da Creche Lar Constante Ometto, estabelecendo e 

disciplinado a responsabilidade de cada partícipe. As atividades desenvolvidas consistirão, 

especialmente, no fornecimento da alimentação de crianças. 

Prazo de Vigência: 02/01/2017 a 31/12/2018 

Data da assinatura: 27/10/2017 

 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

CONTRATADA: OSC – ASSOCIAÇÃO CICLISTICA DE IRACEMÁPOLIS 

OBJETO:  Potencializar o desenvolvimento do ciclismo, através da divulgação social 

junto a crianças, adolescentes e jovens de baixa renda; divulgar o ciclismo, através dos 

meios de comunicação, imprensa falada, lida e assistida, promovendo o ciclismo em 

todas as suas instancias; promover a reestruturação e a busca de formulas que estimulem 

o ciclismo nos municípios, nas micro-regiões, no estado do Pais; promover atividades 

competitivas de co-responsabilidade e de resgate da cultura do ciclismo na sociedade 

Iracemapolense; desenvolver a agilidade, a coordenação, a destreza, a mobilidade, a 

velocidade, a agilidade e a resistência geral. 

Valor R$39.600,00 divididos em 12 parcelas. 

Prazo de Vigência: 02/01/2017 a 31/12/2017 

Data da assinatura: 27/10/2017 

 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 002/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

CONTRATADA: OSC – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL 

LIMEIRENSE - ARIL 

OBJETO:  Proporcionar mecanismos para construção de estratégias de inclusão das 

crianças/adolescentes/adultos com deficiência no atendimento especializado e ou na 

comunidade. 

Valor R$459.800,00 divididos em 12 parcelas. 

Prazo de Vigência: 02/01/2017 a 31/12/2017 

Data da assinatura: 27/10/2017 

 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 003/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

CONTRATADA: OSC - ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA SANTA 

TEREZINHA DE LIMEIRA 

OBJETO: Oportunizar as crianças e adolescentes que necessitem do espaço protetivo, a 

vivência de um modelo de relações que possibilite o resgate da autoestima e a construção 

de um projeto de vida, favorecendo o convívio familiar e comunitário. 

Valor R$39.600,00 divididos em 12 parcelas. 

Prazo de Vigência: 02/01/2017 a 31/12/2017 

Data da assinatura: 27/10/2017 

 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 004/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

CONTRATADA: OSC – LAR SÃO VICENTE DE PAULO, OBRA UNIDAD DA 

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO(SSVP) NA CIDADE DE 

IRACEMÁPOLIS 

OBJETO:  Oferecer atendimento em regime residencial, a idosos de ambos os sexos, com 

60 anos ou mais, que estejam em vulnerabilidade social, para que recebam cuidados com 

seu bem estar geral, saúde, alimentação e lazer, contando com serviço na área social, 

fisioterapia e enfermagem, procurando oferecer uma vida digna, integrados a comunidade, 

fortalecendo os laços de família e amizades. 

Valor R$220.000,00 divididos em 12 parcelas. 

Prazo de Vigência: 02/01/2017 a 31/12/2017 

Data da assinatura: 27/10/2017 

 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 005/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

CONTRATADA: OSC – CENTRO ESPÍRITA LUZ E CARIDADE 

OBJETO:  Oferecer atendimento de qualidade às crianças e adolescentes 

acolhidos( seguindo as orientações do CONANADA) oferecendo cuidados e condições 

favoráveis para seu desenvolvimento saudável, através do trabalho com a família e em 

rede, para que o acolhimento seja provisório, devendo trabalhar no sentido de viabilizar a 

reintegração à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para 

família substituta, cumprindo o que determina a legislação, minimizando os efeitos da 

Institucionalização. 

Valor R$17.600,00 divididos em 12 parcelas. 

Prazo de Vigência: 02/01/2017 a 31/12/2017 

Data da assinatura: 27/10/2017 

 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 007/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

CONTRATADA: OSC –  ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE PATRULHEIROS 

OBJETO:  Oferecer um serviço de ação continuada para crianças e adolescentes, em 

situação de vulnerabilidade social, com atividades lúdicas, artísticas e esportivas 

contribuindo para o desenvolvimento de competências e habilidades, ampliando o 

universo cultural, o acesso a tecnologia, convivência em grupo na perspectiva de inclusão 

social. 

Valor R$145.200,00 divididos em 12 parcelas. 

Prazo de Vigência: 02/01/2017 a 31/12/2017 

Data da assinatura: 27/10/2017 
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EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 008/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

CONTRATADA: OSC - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

PROTEÇÃO A COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS - AAPCI 

OBJETO:  Desenvolver o trabalho social com famílias, visando a prevenção de situações 

de risco social e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, promovendo 

ações socioassistenciais e educativas. 

Valor R$39.600,00 divididos em 12 parcelas. 

Prazo de Vigência: 02/01/2017 a 31/12/2017 

Data da assinatura: 27/10/2017 

 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 009/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

CONTRATADA: OSC – ÁGAPE MISSÕES URBANAS 

OBJETO:  Fortalecer as relações familiares e comunitárias, promovendo integração e 

troca de experiências, valorizando o sentimento de vida coletiva, desenvolvendo 

potencialidades.O projeto Conviver, está pautado na defesa e acesso à direitos dos 

usuários, principalmente ao público prioritário inserido no PAIF e PAEFI. 

Valor R$45.600,00 divididos em 12 parcelas. 

Prazo de Vigência: 02/01/2017 a 31/12/2017 

Data da assinatura: 27/10/2017 

 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 010/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

CONTRATADA: OSC –  CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO 

OBJETO:  Promover a articulação entre o processo educativo e social, oferecendo um 

atendimento inteiramente gratuito, assegurando às crianças, com absoluta prioridade, 

proteção integral dos direitos da criança, respeitando sua individualidade e oferecendo-

lhes condições para seu pleno desenvolvimento, na idade de 04 meses a 03 anos e 11 

meses. A Instituição desenvolverá um trabalho de interação entre as famílias  e entidade 

sempre zelando por um atendimento eficaz para as crianças, não se esquecendo de 

proporcionar a criança todo direito de ser compreendida, de ter as oportunidades de se 

desenvolver em condições de igualdade, com liberdade e dignidade, respeitando sempre 

os norteadores. A instituição seguirá como norteador seu Estatuto. 

Valor R$968.000,00 divididos em 12 parcelas. 

Prazo de Vigência: 02/01/2017 a 31/12/2017 

Data da assinatura: 27/10/2017 

 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

CONTRATADA: OSC – COMUNIDADE TERAPEUTICA MAIS VIDA 

OBJETO:  Promover ações especializadas para a superação das situações que contribuem 

para intensificar do uso de substancias psicoativas a jovens de 18 a 29 anos, adultos dos 

30 a 59 anos e idosos, por meio de tratamento e ressocialização. 

Valor R$55.000,00 divididos em 12 parcelas. 

Prazo de Vigência: 02/01/2017 a 31/12/2017 

Data da assinatura: 27/10/2017 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

A Diretoria de Compras e Licitações torna público que o Senhor Fábio Francisco Zuza, 

Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais, HOMOLOGA o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão 

Presencial sob nº 42/2017, que se trata de Aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes fracassados no pregão presencial nº 35/2017, em atendimento ao Centro de 

Saúde/Unidades Básicas, conforme ata lavrada em 07/11/2017, onde o pregoeiro 

procedeu à adjudicação como segue: à empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - 

EPP os itens 85 e 110 pelo valor unitário de R$9.150,00; à empresa GDC DA SILVA 

COSTA EIRELI - EPP o item 155 pelo valor unitário de R$650,00;à empresa J.C. 

BARBIERI & CIA LTDA - ME o item 163 pelo valor unitário de R$140,00 e itens 83 e 

114 pelo valor unitário de R$ 3.635,00; à empresa MUNDI EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI-ME o item 70 pelo valor 

unitário de R$3.000,00, ficando as mesmas aguardando a convocação para a assinatura 

dos contratos. 

Iracemápolis, 07 de Novembro de 2017. 

Paulo Sergio Borba 

Diretor de Compras e Licitações 

 

Aviso de Abertura de Licitação – Tomada de Preços 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna público à abertura da Tomada de Preços 

sob nº 04/2017, do tipo menor preço, em regime de “Empreitada por Preço Global” para 

Contratação de empresa especializada visando à execução de serviços de obra de 

engenharia para construção de calçadas, sarjetões e recuperação asfáltica em diversos 

locais do Município, com fornecimento de mão-de-obra, materiais, e equipamentos 

necessários, tudo conforme consta no Memorial Descritivo de Serviços, Planilha 

Orçamentária, Cronograma – Físico e Financeiro, Mapa da Cidade 2017 e Projetos. Valor 

total estimado: R$ 262.671,47, através do Convênio do Ministério das Cidades nº 

1035.055-31. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 23/11/2017, às 

14h00, na Sala de Licitações. O edital encontra-se à disposição dos interessados para 

consulta no site www.iracemapolis.sp.gov.br (Licitações). O edital completo será vendido 

somente na Diretoria de Compras e Licitações, ao custo de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

Outras informações e questionamentos somente pelos e-mails 

licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br ou engenharia@iracemapolis.sp.gov.br. 

Iracemápolis/SP, 07 de novembro de 2017. 

Paulo Sergio Borba 

Diretor de Compras e Licitações 
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