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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, torna público para conhecimento de 

interessados que, no dia e hora especificados, nas dependências do Paço Municipal, à Rua 

Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, Telefone 

(19) 3456-9200, realizará o Pregão Presencial 13/2020, pelo tipo menor preço global com 

exclusividade para ME e EPP, tendo como objeto a Contratação de empresa apta à 

prestação de serviços de monitoramento/rastreamento via satélite (GPS/GSM/GPRS) e 

comunicação, dos veículos da frota do município de Iracemápolis. Sessão de entrega e 

abertura dos envelopes será no dia 10/07/2020 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, 24 de junho de 2020. 

Dispensa de Licitação 26/2020 

A Diretoria de Compras e Licitações torna público para o conhecimento de interessados 

que está sendo processada uma dispensa de licitação conforme descreve-se. Contratante: 

Município de Iracemápolis. Contratada: OSTEO21 Distribuidora e Importadora de 

Produtos médicos. CNPJ: 28.719.203/0001-51 Objeto: Aquisição de máscara cirúrgica 

tripla camada produzida em material 100% polipropileno descartável, com clip nasal e 

elásticos para uso dos pacientes nas Unidades de Saúde do município e no Pronto Socorro 

Municipal para enfrentamento do COVID 19. Valor Global: R$10.500,00. Luís Paulo 

Rizardi, Diretor de Compras e Licitações. Ficam ratificados os termos deste processo de 

dispensa de licitação, nos moldes do artigo 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e 

posteriores alterações.  

Iracemápolis/SP, 24 de junho de 2020.  

Fábio Francisco Zuza 

– Prefeito Municipal- 

Retificação – Edital de Licitação – Pregão Presencial 12/2020 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, torna público para conhecimento de 

interessados que após reanálise do edital do Pregão Presencial 12/2020, houve a 

necessidade de retifica-lo. A Sessão Pública ocorrerá nas dependências do Paço Municipal, 

à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, 

Telefone (19) 3456-9200 no dia 08/07/2020 às 08:30. Fica franqueada vistas do processo 

aos interessados independente de requerimento. O edital retificado está disponível para 

consulta e retirada no site www.iracemapolis.sp.gov.br (Licitações).  

Iracemápolis/SP, 24 de junho de 2020. 

COMUNICADO DE SUSPENSÃO-PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020 

A Diretoria de Compras e Licitações do Município de Iracemápolis nas dependências do 

Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 

13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, torna público que fica SUSPENSO “sine die”, o 

Edital do Pregão Eletrônico 03/2020, que trata do registro de preços para aquisição de 

cestas básicas de produtos alimentícios, com cota especial para ME e EPP para atender 

aos programas sociais do PAT (Frente de Trabalho) e da Promoção Social. Assim que 

houver as adequações, o edital será reaberto e republicado.  

Iracemápolis/SP, 24 de junho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 


