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PODER EXECUTIVO 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017 – ATO DE JULGAMENTO DE 

HABILITAÇÃO 

A Comissão de Licitação do Município torna público para conhecimento dos interessados 

da licitação em referência, que de acordo com a análise dos documentos preliminares 

apresentados na sessão pública do dia 06/09/2017 às 15h00 na sala de licitações da 

Prefeitura. A Comissão de Licitações decidiu e julgou HABILITADA as 05 (cinco) 

empresas participantes nas condições em que segue: Forty Construções e Engenharia 

Ltda, habilitada a participar da proposta de preços dos itens 1,2 e 3; Amplitec Gestão 

Ambiental Ltda, habilitada a participar da proposta de preços dos itens 1 e 3; Florestana 

Paisagismo Construções e Serviços Ltda, habilitada a participar da proposta de preços 

dos itens 1 e 3; Piraenge Construções Eireli – EPP, habilitada a participar da proposta de 

preços do item 3 e Rio Novo Construções e Soluções Urbanas Eireli – EPP, habilitada a 

participar da proposta de preços do item 1. Em atendimento ao Art. 109, I, “a” da Lei 

Federal nº 8.666/93, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data desta 

publicidade, para eventuais recursos. Decorridos o prazo recursal, não havendo 

representação, será designado a data para a 2ª fase do certame licitatório, abertura dos 

envelopes nº 02 – propostas de preços. Iracemápolis/SP, 15 de setembro de 

2017.Comissão de Licitação 

 

Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial 

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

Presencial sob nº 38/2017, do tipo menor preço global, para aquisição de 01 (um) veículo 

tipo VAN, novo, Ano/Modelo 2017 e de 01 (um) aparelho de TV, Smart 48” novo. 

Recursos de Emenda Federal conforme Termo de Convênio nº 827799/2016 – Ministério 

do Desenvolvimento Social e Agrário. Valor estimado item Van: R$ 129.742,00 e item 

TV: R$ 2.448,00. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 29/09/2017, 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, 15 de setembro de 2017. 
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Diretor de Compras e Licitações 

 

 

 

http://www.iracemapolis.sp.gov.br/

