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PODER EXECUTIVO 
 

1 

Termo de Dispensa de Licitação 

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

nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 a dispensa de licitação nº 25/2017, com 

amparo legal do art. 24, inciso VIII e XVI da referida lei, para contratação da Companhia 

de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, inscrita no CNPJ/MF 

nº 62.577.929/0001-35, para prestação de serviços técnicos de informática relativos à 

cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas 

de trânsito referentes ao município de Iracemápolis, pelo prazo de 12 (doze) meses, no 

valor total de R$ 8.246,40 (oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), 

vez que o processo se encontra devidamente instruído.  

Iracemápolis/SP, 23 de outubro de 2017.  

Fábio Francisco Zuza 

Prefeito Municipal. 

 

Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial 

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

Presencial sob nº 43/2017, do tipo Menor Preço Por Item, para contratação de empresa(s) 

através do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de medicamentos de uso 

humano Lote 1, objetivando atender a demanda de forma parcelada e contínua por um 

período de 12 (doze) meses. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 

08/11/2017, às 09h00, na Sala de Licitações do Paço Municipal. 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, 23 de outubro de 2017  

Paulo Borba 

Diretor de Compras e Licitações 

 

EXTRATO TERMO DE ADITAMENTOs - 2º TERMO DE ADITAMENTO - 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 – CONTRATO Nº 01/2016 - 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – CONTRATADO: 

PARÂMETRO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - OBJETO: Contratação de 

empresa especializada para adequação do tronco coletor, interceptor e emissário final de 

esgoto bruto por gravidade do municipio de Iracemápolis - FUNDAMENTOS LEGAIS: 

art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações - PRAZO: 10 meses - 

DATA DA ASSINATURA: 06/09/2017;  

Iracemápolis, 23 Outubro de 2017  

Departamento 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 42/2017, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes fracassados no pregão presencial nº 35/2017, em 

atendimento ao Centro de Saúde/Unidades Básicas. Valor total estimado é de 

R$ 51.754,90, através Recursos de Emenda Federal nº 11937.255000/1150-01. Sessão de 

entrega e abertura dos envelopes será no dia 07/11/2017, 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, 23 de outubro de 2017. 

Paulo Sergio Borba 

Diretor de Compras e Licitações 

 

 

http://www.iracemapolis.sp.gov.br/
mailto:compras@iracemapolis.sp.gov.br

