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PODER EXECUTIVO 
 

1 

PORTARIA Nº 080/2017 DE 15 DE AGOSTO 2017. 

“Que concede suspensão temporária de contrato de trabalho a servidor municipal”.  

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 

Município de Iracemápolis; 

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica concedido ao servidor REINALDO FIDELES DOS ANJOS, portador do 

RG n.º 08.431.859-70, ocupante do emprego público permanente de Monitor de 

Transporte Escolar, a suspensão temporária do contrato de trabalho pelo período de 01 

(um) ano, para tratar de interesses particulares, a partir de 15/08/2017. 

Art. 2º - A suspensão não será remunerada e nem ocasionará implicações previdenciárias 

e fundiárias em função da suspensão dos recolhimentos. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Iracemápolis, aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

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 Convite sob 

nº 12/2017, que se trata de Contratação de empresa visando à execução de calçamento, 

guias e jazigos no Cemitério Municipal de Iracemápolis, com fornecimento de mão-de-

obra, materiais e equipamentos necessários, conforme ata lavrada em 09/08/2017, e 

ADJUDICA o objeto à empresa: Metodo Projetos e Assessoria LTDA - EPP, valor global 

de R$ 49.488,34; ficando a mesma aguardando a convocação para a assinatura do 

contrato equivalente a proposta aceita. 

Iracemápolis, 15 de Agosto de 2017. 

 

Paulo Sergio Borba 

- Diretor de Compras e Licitações- 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 

 

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 28/2017, que trata-se de Registro de Preços de peças e acessórios 

originais, para atendimento as oficinas de auto mecânicas na manutenção dos veículos 

leves, médios, pesados e máquinas da frota municipal, pelo prazo de 12 (doze) meses, 

conforme ata lavrada em 10/08/2017, onde o pregoeiro procedeu à adjudicação dos lotes 

às seguintes empresas: à empresa Adapta Distribuidora Serviços e Comercio Ltda ME os 

Lotes: Lote 02 - valor de R$60.000,00 e desconto de 56% e Lote 05 - valor de 

R$50.000,00 e desconto de 56%; à empresa  J. Marangoni Comercial Importação e 

Exportação EIRELI EPP os Lotes: Lote 23 - valor de R$50.000,00 e desconto de 51%, 

Lote 24 - valor de R$30.000,00 e desconto de 52% e Lote 26 - valor de R$ 80.000,00 e 

desconto de 52%; à empresa Valecar Peças e Acessórios EIRELI EPP os Lotes: Lote 08 - 

valor de R$50.000,00 e desconto de 60%, Lote 09 - valor de R$100.000,00 e desconto de 

60%, Lote 12 - valor de R$30.000,00 e desconto de 59%, Lote 13 - valor de 

R$100.000,00 e desconto de 59%, Lote 17 - valor de R$30.000,00 e desconto de 58%, 

Lote 18 - valor de R$50.000,00 e desconto de 58% e Lote 20 - valor de R$150.000,00 e 

desconto de 61%; à empresa Giulia Tamborrino Comercio Importação e Exportação 

EIRELI ME os Lotes: Lote 06 - valor de R$50.000,00 e desconto de 58%, Lote 07 - valor 

de R$50.000,00 e desconto de 59%, Lote 14 - valor de R$ 30.000,00 e desconto de 56%, 

Lote 15 - valor de R$50.000,00 e desconto de 56% e Lote 21 - valor de R$30.000,00 e 

desconto de 50%; à empresa Ferrarini Comércio de Peças para Tratores LTDA EPP os 

Lotes: Lote 22 - valor de R$80.000,00 e desconto de 51% e Lote 25 - valor de 

R$80.000,00 e desconto de 52%; à empresa Bidding Center Comercial Distribuidora e 

Serviços EIRELI EPP os Lotes: Lote 03 - valor de R$20.000,00 e desconto de 58%, Lote 

11 - valor de R$100.000,00 e desconto de 66%, Lote 16 - valor de R$60.000,00 e 

desconto de 55% e Lote 19 - valor de R$30.000,00 e desconto de 52%; à empresa 

Rosangela Cruz dos Santos Auto Peças EPP os Lotes: Lote 01 - valor de R$250.000,00 e 

desconto de 51%, Lote 04 - valor de R$50.000,00 e desconto de 59% e Lote 10 - valor de 

R$150.000,00 e desconto de 54%, ficando as mesmas aguardando a convocação para a 

assinatura dos Contratos. 

Iracemápolis, 15 de Agosto de 2017.  

 

Paulo Sergio Borba 

- Diretor de Compras e Licitações- 

 

 

 

 

 

 


