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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

A Coordenadoria de Compras Públicas do Município de Iracemápolis/SP, com sede no 

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

13.495-047, Telefone (19) 3456-9200, torna público que a Senhora Nelita Cristina 

Michel Franceschini, Prefeita Municipal de Iracemápolis, no uso de suas atribuições 

legais, Ratifico por este termo, a dispensa de licitação que tem como objeto serviços 

de fornecimento de energia elétrica para os prédios e áreas púbicas de município de 

Iracemápolis, em favor da proponente, ELEKTRO REDES S.A.- CNPJ 

02.328.280/0001-97, com base no inciso XXII, do Art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, de acordo com parecer da procuradoria jurídica, e tendo em 

vista os elementos que instruem o DL 02, processo n°15/2023. Iracemápolis, 02 de 

janeiro de 2023. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 

RETIFICAÇÃO – EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, torna público para conhecimento de 

interessados que, no dia e hora especificados, nas dependências do Paço Municipal, 

situado à Rua Antônio Joaquim Fagundes, nº 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 

13.495-047, Telefone (19) 3456-9200, realizará a TOMADA DE PREÇOS 10/2022 

que houve a necessidade de RETIFICAR o EDITAL , tendo como objeto a contratação 

de empresa especializada em infraestrutura urbana, para execução de obras de canaletas 

de concreto para escoamento de águas pluviais e bases de concreto para instalação de 

equipamentos de esporte e lazer, com fornecimento de materiais, mão de obra e 

equipamentos necessários, no município de Iracemápolis/SP. A sessão será no dia 06 

de fevereiro de 2023 às 9h:00min. O edital retificado e seus anexos encontram-se à 

disposição dos interessados para consulta e retirada no site 

www.iracemapolis.sp.gov.br. Outras informações e questionamentos somente pelo e-

mail compras@iracemapolis.sp.gov.br ou compras@saude.iracemapolis.sp.gov.br 

com a presidente da comissão de licitações. Iracemápolis/SP, 17 de janeiro de 2023. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Homologo para que produza os efeitos legais em sua plenitude os atos praticados pela 

Comissão de Licitações e Julgamento do TOMADA DE PREÇO n° 13/2022, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela 

Portaria n° 114/2022 de 15/12/2022, à vista do parecer conclusivo exarado pela 

comissão de licitações e julgamento da TOMADA DE PREÇO, resolve: ADJUDICAR 

E HOMOLOGAR nesta data, tendo como objeto a contratação de empresa 

especializada em infraestrutura urbana e recapeamento e usinagem viária, bem como 

construções de rotatórias na Av. Laura Sá Leite Bruno Miranda, com fornecimento de 

materiais, mão de obra e equipamentos necessários, no município de Iracemápolis. 

Empresa Credenciada: Total Pav Construção e Locação Eirelli, com valor total de 

1.998.877,81. Torna público pela Senhora Nelita Cristina Michel Franceschini, Prefeita 

Municipal de Iracemápolis. Iracemápolis/SP, 17 de janeiro de 2023. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 

ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 37/2022 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, torna público para conhecimento de 

interessados que, no dia e hora especificados, nas dependências do Paço Municipal, à 

Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP:13.495-047 , 

Telefone (19) 3456-9200, realizará o Pregão Presencial 37/2022, tendo como objeto a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de caminhão Munck 

(guindaste) articulado com 25 metros de lança com cabo redutor o qual funciona como 

guindaste para vários tipos de serviços que esteja dentro de sua capacidade, totalizando 

300 horas. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 02 /02/2023 às 

09:00h, na Sala de Licitações. O edital encontra-se à disposição dos interessados para 

consulta e retirada no site www.iracemapolis.sp.gov.br (Licitações). Outras 

informações e questionamentos somente pelo e-mail compras@iracemapolis.sp.gov.br, 

com o Pregoeiro. Iracemápolis/SP, 17 de janeiro de 2023. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 

ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 40/2022 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, torna público para conhecimento de 

interessados que, no dia e hora especificados, nas dependências do Paço Municipal, à 

Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-047, 

Telefone (19) 3456-9200, realizará o Pregão Eletrônico 40/2022, tendo como objeto 

Aquisição de conjunto de motobomba de ferro fundido, centrífuga de eixo horizontal, 

incluso motor de partida, painel lógico, solenoide de parada, tabulação de sucção de 

11" e recalque de 10", filtro de ar, crivo de alumínio com abertura, flanges e carreta de 

4 rodas com tanque para utilização no sistema de saneamento do município de 

Iracemápolis/SP. O pregão eletrônico ocorrerá na BEC no dia 08 de FEVEREIRO de 

2023 às 09:00 horas (horário de Brasília). O edital e encontra-se à disposição dos 

interessados para consulta e retirada no site www.bec.sp.gov.br ou 

www.iracemapolis.sp.gov.br/licitacoes. Outras informações e questionamentos 

somente pelo e-mail licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br. ou 

licitacoes02@iracemapolis.sp.gob.br Iracemápolis/SP, 17 de janeiro de 2023. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 

ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 60/2022 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, torna público para conhecimento de 

interessados que, no dia e hora especificados, nas dependências do Paço Municipal, à 

Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-047, 

Telefone (19) 3456-9200, realizará o Pregão Eletrônico 60/2022, tendo como objeto a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hidrossemeadura 
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com caveamento, disposição de sementes e insumos com a finalidade de controle de 

erosão de taludes com canais de abastecimento de água na represa Iracema no 

município de Iracemápolis/SP . O pregão eletrônico ocorrerá na BEC no dia 09 de 

FEVEREIRO de 2023 às 09:00 horas (horário de Brasília). O edital encontra-se à 

disposição dos interessados para consulta e retirada no site www.bec.sp.gov.br ou 

www.iracemapolis.sp.gov.br/licitacoes. Outras informações e questionamentos 

somente pelo e-mail licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br. ou 

licitacoes02@iracemapolis.sp.gob.br. Iracemápolis/SP, 17 de janeiro de 2023.                                                          

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 
Empresa: CLEANMAX SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 01.392.228/0001-37 

Serviço: COLETA, TRANSPORTE ATÉ O ATERRO LICENCIADO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO 

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

Contrato: 23/2022 

Licitação: CP 01/2021 

Processo: 27/2022 

 

Notificante: O MUNICIPIO DE IRACEMÁPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO, 

pessoa jurídica de público interno, com sede na Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, 

Centro, Iracemápolis – São Paulo, inscrita no CNPJ 45.786.159/0001-11, representada 

neste ato pela Prefeita Municipal, Nelita Cristina Michel Franceschini. 

Notificada: CLEANMAX SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica privada, com sede à 

Rua Honório Augusto de Campos, 61, Casa 2, Centro, São Lourenço da Serra - SP, 

representada neste ato pelo Sr. Ricardo Del Ciello.  

OBJETO DA NOTIFICAÇÂO: A Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Estado de 

São Paulo, solicita a adequação da equipe de coletores para cumprimento de 

programação e consequentemente evitar que fiquem bairros sem recebimento do 

serviço de coleta pública. 

Senhor representante, informamos que no dia 07 de julho de 2022, foi assinado o 

presente contrato derivada Concorrência Pública sob n° 01/2021, na qual em suas 

clausuras assim dispuseram: 

3.1. Para a devida prestação do serviço a empresa Contratada deverá obter 2 (duas) 

equipes diariamente. 

3.2. Cada equipe de coleta deverá dispor de 01 (um) caminhão a ser constituída por 

01 (um) motorista e 03 (três) coletores, devidamente uniformizados e com todos os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) exigidos pela legislação em vigor. 

3.3. Nos dias previstos para as folgas ou faltas, os funcionários das equipes deverão 

ser substituídos por “folguistas”, devendo sempre manter preservado o número de 

funcionários por equipe do item 3.1. 

Dessa forma, o Município notifica haver descumprimento contratual das obrigações 

assumidas pela empresa contratada tendo em vista que na data de 16/01/2023, em 

virtude da ausência de coletores, ocorreu a falta de coleta em diversos bairros 

devido a não reposição dos coletores faltantes e consequentemente alterações 

coletas do dia seguinte, fato que já é reincidente. 

Nessa medida, atentando-se às cláusulas do contrato em discussão e, de igual modo, 

aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, o Município contratante vem, pelo presente, 

notificar Vossa Senhoria – representante da empresa CLEANMAX SERVIÇOS 

LTDA, para que sane a irregularidade apontada, garanti a manutenção da equipe de 

coletores, de forma imediata ao recebimento desta notificação. 

Ressaltamos, outrossim, que, caso a empresa Cleanmax Serviços LTDA, não atenda ao 

quantum referenciado nesta notificação, de forma imediata, a Gestora Municipal, 

adotará todas as medidas administrativamente e judicialmente cabíveis, CASO 

NECESSÁRIO com fito de proceder à Rescisão Contratual, para que não haja maiores 

prejuízos ao erário e ao interesse público. 

A presente NOTIFICAÇÂO será publicada na forma de Lei, nesta data, dando 

cumprimento o princípio da publicidade, assegurada a ampla defesa e contraditório à 

empresa NOTIFICADA, para que não restem dúvidas quanto à legitimidade e 

validade deste ato. Iracemápolis/SP, 17 de janeiro de 2023. 

 

Rodrigo Portella Dias Valdanha 

   Coordenador de Meio Ambiente e Agricultura 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 


