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Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Eletrônico 07/2020 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, localizada à Rua Antônio Joaquim 

Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, 

torna público que irá realizar o Pregão Eletrônico 07/2020, que trata da aquisição de 

gerador a diesel de 15 KVA/12KW composto de altenador e motor para a estação de 

tratamento de esgoto. O pregão eletrônico ocorrerá na Bolsa Eletrônica de Compras do 

Estado de São Paulo, no dia 24 de agosto de 2020 ás 9:30 horas (horário de Brasília). 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 licitacoes02@iracemapolis.sp.gov.br, com o Pregoeiro. 

Iracemápolis/SP, 05 de agosto de 2020. 

ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 22/2020 

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 22/2020, tendo como objeto o registro de 

preços objetivando a eventual aquisição de oxigênio medicinal, inclusive os cilindros 

metálicos em forma de comodato e sem custo adicional, com capacidade de 1m³, 3m³ e 

10m³, por fornecimento parcelado e a pedido, respeitando as necessidades e o interesse 

público. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 20/08/2020 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, 05 de agosto de 2020. 

Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Eletrônico 07/2020 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, localizada à Rua Antônio Joaquim 

Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, 

torna público que irá realizar o Pregão Eletrônico 07/2020, que trata da aquisição de 

gerador a diesel de 15 KVA/12KW composto de altenador e motor para a estação de 

tratamento de esgoto. O pregão eletrônico ocorrerá na Bolsa Eletrônica de Compras do 

Estado de São Paulo, no dia 24 de agosto de 2020 ás 9:30 horas (horário de Brasília). 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 licitacoes02@iracemapolis.sp.gov.br, com o Pregoeiro. 

Iracemápolis/SP, 05 de agosto de 2020. 

 

 

 

 


