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Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial 

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

Presencial sob nº 37/2017, do tipo menor preço por lote, objetivando a contratação de 

empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços para confecção de próteses 

dentárias totais e parciais (inferior ou superior), conserto de prótese total e 

reembasamento de prótese total, em atendimento a demanda de forma parcelada e 

contínua por um período de 12 (doze)meses. Valor total estimado é de R$ 107.882,62, 

através Recursos do Programa Federal Brasil Sorridente – Ministério da Saúde e 

Recursos Próprios. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 21/09/2017, 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, 06 de setembro de 2017. 

 

Paulo Sergio Borba 

Diretor de Compras e Licitações 

 

Extratos de Dispensa de Licitação 

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

RATIFICA a dispensa de licitação nº 19/2017, com amparo legal do art. 24, inciso XXII 

da Lei Federal nº 8666/93, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica 

pela empresa ELEKTRO REDES S/A – CNPJ/MF nº 02.328.280/0001-97 – Bairro 

Jardim Jardim Nova América – Campinas/SP, para o consumidor do endereço da Rua 

Lídia Borba, nº 655 – Bairro Jardim Santa Rita – Iracemápolis/SP, no valor estimado de 

R$ 9.000,00 para 12 (doze)meses que será pago através do recurso orçamentário nº 

02.03.02-12.365-2003-2049-3.3.90.39.00-01.220.00 – Ensino Fundamental; dispensa de 

licitação nº 20/2017, para o consumidor do endereço da Rua Projetada 4, 10 – Estação 

Elevatória de Esgoto – Bairro Loteamento Residencial Campo Verde – Iracemápolis/SP, 

no valor estimado de R$ 10.000,00 para 12 (doze)meses que será pago através do recurso 

orçamentário nº 02.08.01-17.512-5001-2005-3.3.90.39.00-01.110.00 - SAE e dispensa de 

licitação nº 21/2017, para o consumidor do endereço da Avenida Projetada 1ª, nº 20 – 

Caixa D`Agua – Bairro Loteamento Residencial Campo Verde – Iracemápolis/SP, no 

valor estimado de R$ 10.000,00 para 12 (doze)meses que será pago através do recurso 

orçamentário nº 02.08.01-17.512-5001-2005-3.3.90.39.00-01.110.00 – SAE, vez que o 

processo encontra-se devidamente instruído.  

Iracemápolis/SP, 06 de setembro de 2017. 

 

Fábio Francisco Zuza 

Prefeito Municipal 
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