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PODER EXECUTIVO
AVISO DE REABERTURA - CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2021
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: 13.495-047, Telefone (19)
3456-9200, realizará o Chamamento Público 03/2021, tendo como objeto o Credenciamento
e contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) situadas no Município de Iracemápolis para
fornecimento de medicamentos de emergência e urgência somente em finais de semana e
feriados conforme relação contante no anexo II, observando os preços da tabela CMED Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e Descontos Pré-definidos. Os
envelopes com os documentos do credenciamento deverão ser entregues no serviço de
protocolo do Paço Municipal, até às 08:45 horas do dia 01/10/2021 (horário de Brasília/DF).
O início da abertura dos envelopes com o credenciamento será às 09:00 horas do dia
01/10/2021 (horário de Brasília/DF), no mesmo local. Poderão ser feitas consultas e
download do edital e anexos pelo site www.iracemapolis.sp.gov.br. Iracemápolis/SP, 14 de
setembro de 2021.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 22/2021
A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, sito à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237,
Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-047, Telefone (19) 3456-9200, torna público para
conhecimento de interessados a abertura do Edital do Pregão Presencial 22/2021, tendo
como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de produtos para pintura conforme
especificações constantes do "Anexo I - Termo de Referência". Sessão de entrega e abertura
dos envelopes será no dia 29/09/2021 às 08:30h, 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, 15 de
setembro de 2021.
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