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PODER EXECUTIVO 
 

1 

1o. TERMO DE ADITAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 - 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iracemápolis - CONTRATADO: BIOTRANS 

SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPP – OBJETO: Considerando que tal aditamento 

valorativo foi contabilizado, junto ao Empresário, no valor de R$ 5.879,34 (cinco mil 

oitocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), isto é, 13,35% (treze vírgula 

trinta e cinco por cento) que será acrescido, além, no 2 º TERMO DE ADITAMENTO 

que irá manejar mais 12 (doze) meses para a continuidade dos serviços; – CONTRATO 

No. 120/2017 –  DATA DA ASSINATURA: 26/10/2018. 2o. TERMO DE 

ADITAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017 - CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Iracemápolis - CONTRATADO: BIOTRANS SOLUÇÕES AMBIENTAIS 

EIRELI - EPP – OBJETO: Considerando o 1º TERMO DE ADITAMENTO que dará 

acréscimo valorativo de 13,35% (treze vírgula trinta e cinco por cento), devido ao 

aumento de demanda da prestação, correspondendo ao saldo de R$ 5.879,34 (cinco mil 

oitocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), serão somados ao importe do 

contrato original, dando montante de R$ 49.919,34 (quarenta e nove mil novecentos e 

dezenove reais e trinta e quatro centavos) para os próximos 12 (doze) meses aditivos, 

conforme as justificativas anexas ao presente processo. – CONTRATO No. 120/2017 –  

DATA DA ASSINATURA: 30/10/2018.  

Iracemápolis, 08 de novembro de 2018.  

 

Diretoria 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. 40/2018, que trata-se de Registro de preços 

objetivando a eventual e futura aquisição de sacos de diversas medidas e tamanhos para 

acondicionamento de resíduos sólidos, fabricados dentro das normas da ABNT, de 

primeira qualidade, por fornecimento parcelado e a pedido, conforme aprovação das 

amostras pela comissão em ata lavrada em 03/10/2018, o pregoeiro procedeu à 

adjudicação dos itens conforme segue: ANA VALERIA TONELOTTO-ME os itens 

02,03,04,09,10,11,12 e 13; FORT-LIXO IND. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-

EPP os itens 01 e 08; RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME os itens 05 e 06. 

Iracemápolis, 09 de Novembro de 2018.  

 

Diretor de Compras e Licitações. 

 

 

 


