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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 20/2021 

A Coordenadoria de Compras Públicas do Município de Iracemápolis/SP, com sede no Paço 

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

047, Telefone (19) 3456-9200, torna público que a Senhora Nelita Cristina Michel 

Franceschini, Prefeita Municipal de Iracemápolis, no uso de suas atribuições legais, 

HOMOLOGA o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial 

20/2021, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para transporte de 

pacientes de alto risco em UTI móvel, para emergências que necessitam cuidados médicos 

intensivos  e a ADJUDICAÇÃO feita pelo pregoeiro da seguinte forma: ITENS: 01 E 02 à 

empresa Helpmóvel Atendimento Médico LTDA ao preço global de R$ 441.000,00. 

Iracemápolis/SP, 23 de setembro de 2021. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 24/2021 

 

A Coordenadoria de Compras Públicas do Município de Iracemápolis/SP, com sede no Paço 

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

047, Telefone (19) 3456-9200, torna público que a Senhora Nelita Cristina Michel 

Franceschini, Prefeita Municipal de Iracemápolis, no uso de suas atribuições legais, 

HOMOLOGA o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial 

24/2021, que tem como objeto a Prestação de serviços de exames de eletrocardiograma 

digital de primeira qualidade com laudo à distância, conforme especificações constantes do 

termo de referência e a ADJUDICAÇÃO feita pelo pregoeiro da seguinte forma: ITEM: 01 

à empresa Eletronet Telemedicina Digital - LTDA ao preço global de R$ 36.120,00. 

Iracemápolis/SP, 24 de setembro de 2021. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 25/2021 

 

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 25/2021, tendo 

como objeto a Aquisição de combustíveis, com entregada parcelada e a pedido, visando a 

manutenção da frota municipal, inclusive a sua preservação de mão de obra necessária ao 

abasteciemento dos veículos automotores, máquinas pesadas e tratores.  Sessão de entrega 

e abertura dos envelopes será no dia 07/10/2021 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, 24 de 

setembro de 2021. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 26/2021 

 

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 26/2021, tendo 

como objeto a Aquisição de produtos de materiais de construção para a realização de obras 

e serviços urbanos, por fornecimento parcelado e a pedido. Sessão de entrega e abertura dos 

envelopes será no dia 08/10/2021 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, 24 de 

setembro de 2021. 

 


