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PODER EXECUTIVO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 32/2020
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 32/2020, tendo como objeto a Contratação de
empresa especializada, para remoção de resíduos sólidos urbanos armazenados no
Ecoponto do município de Iracemápolis-SP, incluindo serviços de transporte e destinação
final em aterro sanitário. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia
04/12/2020 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 novembro de 2020.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 30/2020
A Diretoria de Compras e Licitações Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, com
sede no Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP,
CEP 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, torna público que o Senhor Fábio Francisco
Zuza, Prefeito Municipal de Iracemápolis, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA
o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial 30/2020, tendo
como objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços com cessão remunerada
(locação) de uma solução integrada de hardware e software visando a coleta, transmissão e
processamento eletrônico de imagens (CFTV), extraindo das mesmas as informações que
deverão ser automaticamente distribuídas e armazenadas em servidores para maior
controle da dinâmica criminal no município de Iracemápolis/SP, com fornecimento de toda
a instalação e infraestrutura tecnológica em comodato. A ADJUDICAÇÃO foi feita pelo
pregoeiro da seguinte forma: Item 01 à empresa Maria Giovana Favaro Friol - ME com o
valor global de R$60.000,00. Ficando a mesma aguardando a convocação para a assinatura
do contrato.
Iracemápolis/SP, 24 de novembro de 2020.
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