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PODER EXECUTIVO 
 

1 

Extrato de Dispensa de Licitação 

Fábio Francisco Zuza, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

RATIFICA a dispensa de licitação nº 17/2017, com amparo legal do art. 24, inciso VIII 

da Lei Federal nº 8666/93, contratação de prestação de serviços de implantação de 

software bancário pelo sistema OBN, para pagamento de bens e serviços e de servidores, 

pelo Banco do Brasil S/A, inscrito no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-91, e terá vigência 

mínima de 12 (doze) meses, vez que o processo se encontra devidamente instruído. 

Iracemápolis/SP, 29 de agosto de 2017. 

 

Fábio Francisco Zuza 

– Prefeito Municipal- 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

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 33/2017, que trata-se de aquisição de 01 (um) veículo novo, 

ano/modelo 2017 para a Coordenadoria Municipal de Saúde, conforme ata lavrada em 

29/08/2017, onde o pregoeiro procedeu à adjudicação do objeto à empresa: Automec 

Comércio de Veículos Novos e Usados LTDA, valor global de R$ 68.000,00; ficando a 

mesma aguardando a convocação para a assinatura do contrato. 

Iracemápolis, 29 de Agosto de 2017 

 

.Paulo Sergio Borba 

- 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 sob nº 35/2017, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes, em atendimento ao Centro de Saúde/Unidades 

Básicas. Valor total estimado é de R$ 399.946,70, através Recursos de Emenda Federal nº 

11937.255000/1150-01. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 

14/09/2017, 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, 29 de agosto de 2017. 

 

Paulo Sergio Borba 

– Diretor de Compras e Licitações- 
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