
 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 154 - ANO VI 
Quinta-Feira, 11 de outubro 

de 2018 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
www.iracemapolis.sp.gov.br 

 

PODER EXECUTIVO 
 

1 

DECRETO N.º 3533/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018. 

“Que dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais e dá outras 

providências”. 

 

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

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em principal a Lei Orgânica do 

Município; 

D E C R E T A: 

Art. 1.º - Fica declarado ponto facultativo no dia 16 DE NOVEMBRO DE 2018, aos 

servidores públicos municipais. 

 

Art. 2.º - Os serviços essenciais não serão abrangidos por este Decreto. 

 

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

disposições em contrário.  

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

Aviso de Abertura de Licitação – Concorrência 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna público à abertura do Edital da 

Concorrência02/2018, do tipo maior oferta, objetivando aalienação de 02 (dois) terrenos 

de propriedade da municipalidade,Matrícula 42.488 – 200m2 avaliado em R$ 118.333,00 

e matrícula 39.362 – 372,62 m2 avaliado em R$ 225.000,00. Os terrenos poderão ser 

divididos em até 04 parcelas de igual valor. Sessão de entrega e abertura dos 

envelopesserá no dia 14/11/2018, às 14h00, na Sala de Licitações.O Edital completo 

encontra-se à disposição dos interessados para consulta e retirada gratuitamenteno site 

www.iracemapolis.sp.gov.br -Licitações. 

Iracemápolis/SP, 11 de outubro de 2018. 

Paulo Borba 

– Diretor de Compras e Licitações- 

Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna público a abertura do Edital do Pregão 

Presencial 52/2018, do tipo menor preço global, que se trata da contratação de empresa 

especializada para cessão onerosa de licença de uso temporário de diversos 

softwares/módulos de sistemas informatizados integrados de gestão financeira, 

econômica e patrimonial com implantação, customização, migração de dados, 

treinamento e manutenção. O valor totalestimado éde R$ 884.248,75. Sessão de entrega e 

abertura dos envelopesserá no dia 26/10/2018, às 09h00, na Sala de Licitações.O edital e 

seus anexos encontram-se para 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, 11 de outubro de 

2018. 

Paulo Borba 

– Diretor de Compras e Licitações- 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

A Diretoria de Compras e Licitações torna público que o Senhor Prefeito Municipal de 

Iracemápolis, Estado de São Paulo, HOMOLOGA o procedimento licitatório realizado na 

modalidade de Pregão Presencial sob n. 46/2018, que trata-se de Registro de preços para 

aquisição de uniformes de primeira qualidade para a Guarda Civil Municipal, por 

fornecimento parcelado e a pedido, onde o pregoeiro procedeu à adjudicação dos itens 01, 

02, 03 e 04 à empresa QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME e o item 05 à 

empresa CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA-EPP. 

Iracemápolis, 11 de Outubro de 2018.  

Diretor de Compras e Licitações 

Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna pública a abertura do Edital do Pregão 

Presencial 53/2018, do tipo menor preçoglobal, objetivando a aquisição de 01 (um) 

veículo automotor para servir como ambulância tipo A – simples remoção, tipo furgoneta, 

novo, zero quilômetro, por fornecimento integral e a pedido.Valor estimadoR$ 88.900,00, 

através Recursos de Emenda Federal. Sessão de entrega e abertura dos envelopesserá no 

dia 25/10/2018, às 09h00, na Sala de Licitações.O edital e seus anexos encontram-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, 11 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Borba 

– Diretor de Compras e Licitações- 

 


