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PODER EXECUTIVO 
 

1 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 02-2020 

A Diretoria de Compras e Licitações Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, com 

sede no Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, 

CEP 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, torna público que o Senhor Fábio Francisco 

Zuza, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Homologa os atos praticados pela Comissão de 

Licitações do Município no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 

vigor, especialmente pela Portaria nº 052/2020 de 15/05/2020, à vista do parecer 

conclusivo exarado pela Comissão com referência a Tomada de Preços nº 02/2020, e 

Adjudica a empresa Projecon Projetos e Construção Civil Piracicaba LTDA para executar 

obras e serviços de recapeamento asfáltico de trechos de vias públicas, por empreitada e 

preço global, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, 

nas seguintes ruas: Rua Sebastião Nicolau Pires, Rua João Casemiro e Rua José dos 

Santos, ao preço global de R$ 285.486,21, ficando a mesma aguardando a convocação 

para a assinatura do contrato.  

Iracemápolis 27 de maio de 2020. 

COMUNICADO DE SUSPENSÃO-PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020 

A Diretoria de Compras e Licitações do Município de Iracemápolis nas dependências do 

Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 

13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, torna público que fica SUSPENSO “sine die”, o 

Edital do Pregão Eletrônico 02/2020, que trata da contratação de empresa especializada na 

montagem, distribuição, logística e fornecimento mensal parcelado e a pedido de 

aproximadamente 3.292 cestas básicas de alimentos para atender aos programas sociais do 

PAT (Frente de Trabalho) e da Promoção Social, compostas de produtos de primeira 

qualidade. Motivo: adequações ao Edital. Assim que houver as adequações, o edital será 

reaberto e republicado.  

Iracemápolis/SP, 27 de maio de 2020. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 01-2020 

A Diretoria de Compras e Licitações Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, com 

sede no Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, 

CEP 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, torna público que o Senhor Fábio Francisco 

Zuza, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Homologa os atos praticados pela Comissão de 

Licitações do Município no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 

vigor, especialmente pela Portaria nº 052/2020 de 15/05/2020, à vista do parecer 

conclusivo exarado pela Comissão com referência a Tomada de Preços nº 01/2020, e 

Adjudica a empresa Projecon Projetos e Construção Civil Piracicaba LTDA para executar 

obras e serviços de recapeamento asfáltico de trechos de vias públicas e construção de 

faixa elevada, por empreitada e preço global, com fornecimento de materiais, mão de obra 

e equipamentos necessários, nas seguintes ruas: Rua Ralpho E. Monteiro dos Santos 

(recapeamento), Rua Cesarino Borba (recapeamento), Rua Pedro Marcos Bertanha (faixa 

elevada) ao preço global de R$ 262.150,877, ficando a mesma aguardando a convocação 

para a assinatura do contrato.  

Iracemápolis 27 de maio de 2020. 

 

 


