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PODER EXECUTIVO
LEILÃO Nº 01/2021 – Objeto: ALIENAÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS,
VEÍCULOS, CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS PESADAS, MÓVEIS,
SUCATAS E EQUIP. DIVERSOS – Abertura:. 11/11/2021 às 10:00 horas no Auditório do
Leiloeiro, sito na Av. Fagundes Filho, 191 – (ao Lado do Metro São Judas) - São Paulo - SP,
aberto à participação de qualquer interessado. O leilão será On-line e Presencial. O Edital
poderá, também, ser obtido gratuitamente, no site; www.leilaoonline.net. Quaisquer
informações e esclarecimentos relativos ao presente LEILÃO poderão ser obtidos com o
Leiloeiro, Sr. Ugo Rossi Filho - JUCESP-394, fone/fax:(11) 5594-7785/ 5585-9586. Os
materiais estarão disponíveis para visitação pelos interessados, no período de 08 A
10/11/2020 nos horários de 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas, exceto sábados,
domingos e feriados, nos locais estocados, determinados no site do Leiloeiro.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021
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 Pregão Eletrônico 31/2021, tendo como objeto a Aquisição de
medicamentos para atendimento à população através da avaliação social, nas unidades de
saúde e pronto socorro, de itens fracassados de outras licitações realizadas, conforme
especificações constantes do termo de referência que integra este edital como Anexo I. O
pregão eletrônico ocorrerá na BEC, no dia 28 de outubro de 2021 às 09:30 horas (horário de
Brasília). O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta e
retirada no site www.bec.sp.gov.br. Outras informações e questionamentos somente pelo email licitacoes02@iracemapolis.sp.gov.br, com o Pregoeiro. Iracemápolis/SP, 15 de outubro
de 2021.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 32/2021
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 Pregão Eletrônico 32/2021, tendo como objeto a Aquisição de
autoclaves para a USF Maria Neves Alexandrino e USF Angelina Platinetti Massari,
conforme recurso recebido pela portaria nº 3389 de 10 de dezembro de 2020 e pela portaria
nº 3017 de 4 de novembro de 2020, conforme especificações constantes do Termo de
Referência que integra este Edital como Anexo I. O pregão eletrônico ocorrerá na BEC, no
dia 03 de novembro de 2021 às 09:30 horas (horário de Brasília). O edital e seus anexos
encontram-se à disposição dos interessados para consulta e retirada no site
www.bec.sp.gov.br. Outras informações e questionamentos somente pelo e-mail
licitacoes02@iracemapolis.sp.gov.br, com o Pregoeiro. Iracemápolis/SP, 15 de outubro de
2021.
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