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Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

 

Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial 

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

Presencial 01/2020, pelo tipo menor preço por item, com cota reservada para empresas 

enquadradas como ME e EPP (conforme o caso), que trata se de registro de preços 

objetivando a eventual e futura aquisição, por fornecimento parcelado e a pedido, de 

materiais de papelaria de escritório para o atendimento das necessidades da Prefeitura 

Municipal por um período de 12 (doze) meses. Valor total estimado R$ 194.840,99. Sessão 

de entrega e abertura dos envelopes será no dia 16/01/2020 às 08h30min, 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, 03 de janeiro de 2020. 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

 

Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial 

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

Presencial 02/2020, pelo tipo menor preço por item, com cota reservada para empresas 

enquadradas como ME e EPP (conforme o caso), que trata se da Contratação de empresa 

especializada para prestar serviços de reforma, manutenção e instalação de sinalização 

viária vertical (placas e postes), com fornecimento de insumos, mão de obra e 

equipamentos necessários. Valor total estimado R$ 43.498,50. Sessão de entrega e abertura 

dos envelopes será no dia 17/01/2020 às 08h30min, 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, 03 de janeiro de 2020. 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

 

Resultado da Fase de Julgamento das Propostas da TP nº 10/2019 

Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, torna-se público o resultado da licitação da Tomada Preços 

nº 10/2019 que objetiva a contratação de empresa especializada visando a promoção de um 

Concurso público e de um Processo Seletivo de provas escritas objetivas com questões 

inéditas de múltipla escolha para todos os empregos públicos disponibilizados, e provas 

práticas e títulos para os empregos públicos que couber, que após a análise e exame das 

propostas, à vista das exigências constantes do edital, a Comissão deliberou o julgamento 

das propostas às empresas da seguinte forma: 1° lugar: Integri Brasil Projetos e Serviços 

Integrados LTDA EPP, valor global proposto – R$ 41.450,00, 2° lugar: GL Consultoria em 

Desenvolvimento Social e Ação Educativa LTDA EPP, valor global proposto – 

R$ 48.000,00, 3° lugar: RBO serviços Públicos e Projetos Municipais EIRELI EPP, valor 

global proposto – R$ 63.400,00, 4° lugar: RHS Consult LTDA EPP, valor global proposto 

– R$ 77.740,00, 5° lugar: Consalter & Camargo Assessoria e Consultoria LTDA, valor 

global proposto – R$ 79.444,00, declarando-se como vencedora do certame a empresa 

INTEGRI BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EPP, pelo  valor 

global de R$ 41.450,00, por ter apresentado o menor preço, em regime de “MENOR 

PREÇO GLOBAL”. Decorrido o prazo recursal, não havendo representação, o processo 

será homologado e adjudicado.  

 

Iracemápolis, em 03 de janeiro de 2020.  

 

 

Comissão de Licitação do Município. 

 

 


