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DECRETO Nº 3925/2021 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 “Dispõe sobre a organização da Educação Especial no âmbito da rede pública municipal 

de ensino de Iracemápolis e dá outras providências.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita do Município de 

Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições conferidas por Lei, e  

CONSIDERANDO as disposições da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgada pelo Decreto federal nº 

6.949, de 25 de agosto de 2009, e das Leis Federais nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 

nº 13.146, de 6 de julho de 2015, bem como a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva e as orientações do Ministério da Educação para sua 

implementação; 

CONSIDERANDO a Lei municipal nº 2194/15, de 23 de junho de 2015, que institui o 

Plano Municipal de Educação de Iracemápolis, para o decênio 2015-2025, bem como as 

diretrizes da atual Política Municipal da Educação; e 

CONSIDERANDO que o Atendimento Educacional Especializado aos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, no 

âmbito da educação básica pública é direito subjetivo e dever do Estado e das famílias, 

DECRETA : 

Seção I 

Da Educação Especial 

Art. 1º. A Educação Especial é uma modalidade de educação escolar transversal a todos os 

níveis, anos de escolaridade e modalidades de ensino oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. 

Art. 2º. A Educação Especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a 

eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

§ 1º Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o caput compreendem o conjunto de 

atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e 

continuamente para: 

I - Complementar à formação dos alunos com deficiência ou transtornos globais do 

desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos alunos 

às salas de recursos multifuncionais; ou 

II - Suplementar à formação de alunos com altas habilidades ou superdotação. 

§ 2º O apoio especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a 

participação da família para garantir pleno acesso e participação dos alunos, atender às 

necessidades específicas dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, e ser realizado em articulação com as 

demais políticas públicas. 

Art. 3º. São princípios e objetivos da Educação Especial inclusiva:  

I - Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir 

serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos alunos, 

desde o início de sua vida escolar, sem nenhuma forma de negligência, segregação, violência 

e discriminação; 

II - Garantir a transversalidade das ações da Educação Especial no ensino regular; 

III - Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as 

barreiras no processo de ensino e aprendizagem; 

IV - Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e 

modalidades de ensino;  

V - Garantir o acesso à educação de qualidade, igualitária, equitativa, inclusiva e centrada 

no respeito e na valorização à diversidade humana; e 

VI - Assegurar os demais serviços e recursos para o acesso ao currículo em condições de 

igualdade com os demais alunos. 

Art. 4º. Considera-se público da Educação Especial, para efeito do que dispõe o presente 

Decreto, os alunos que apresentam Relatório/Laudo Médico, que ateste:   

§ 1º Deficiência: aqueles que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental e 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. 

§ 2º Transtorno Global do Desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 

comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo 

clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 

(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. 

§ 3º Altas Habilidades/Superdotação: considerados neste conceito aqueles que apresentam 

potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 

acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, 

envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. 

Art. 5º. Será assegurado aos alunos da Educação Especial: currículo, métodos, recursos e 

organização específicos para atender às suas necessidades especiais, oferecendo diferentes 

oportunidades de aprendizagem ao longo de todo o ano letivo.  

I - Estudos contínuos de recuperação: ao longo do processo de ensino aprendizagem, 

constituídos de atividades especificamente programadas para o atendimento ao aluno que 

não adquirira as aprendizagens básicas com as estratégias adotadas em sala de aula, com 

adaptação curricular e intervenção pedagógica diferenciada; 

§ 1º A elaboração de estudo de caso para aplicação dos estudos contínuos, periódicos ou 

independentes de recuperação aos alunos que não apresentarem domínio no(s) tema(s) ou 

tópico(s) necessário(s) à continuidade do percurso escolar, são de responsabilidade do 

professor regente da turma ou do componente curricular. 

§ 2º A elaboração de estudo de caso  está condicionada a existência de laudo médico do 

aluno, sendo de cunho estritamente educacional e necessário para que as estratégias 

pedagógicas e de acessibilidade possam ser adotadas pelo professor, favorecendo as 

condições de participação e de aprendizagem. 

§ 3º Durante o estudo de caso, primeira etapa da elaboração do Plano de Atendimento 

Individual, se for necessário, poderá ocorrer articulação com profissionais da área da saúde, 

tornando o laudo médico, neste caso, um documento anexo ao Plano. 

Art. 6º. O Plano de Atendimento Individual a ser desenvolvido após o estudo de caso para 

alunos com comprometimentos severos no processo de ensino/aprendizagem, ou 

necessidade de adaptações curriculares mais avançadas devido as altas habilidades ou 

superdotação, deve ser construído por todos os atores envolvidos no processo de 

escolarização do aluno, sendo o professor de educação especial o profissional responsável 

por articular e garantir a sua construção.  

§ 1º O Plano de Atendimento Individual deve levar em consideração o histórico de vida do 

aluno, o estudo de caso, a avaliação diagnóstica pedagógica, o planejamento, o 

acompanhamento e a avaliação final, e deverá conter no mínimo: 

I - Identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos e de suas 
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potencialidades; 

II - Definição dos recursos necessários; 

III - Descrição  das atividades a serem desenvolvidas,  intervenções pedagógicas e período 

de execução; e 

IV -  Definição e descrição do processo avaliativo. 

§ 2º O Plano de Atendimento Individual deverá acompanhar o aluno nos casos de 

transferência, a fim de subsidiar a continuidade dos trabalhos pedagógicos na escola que 

receberá sua matrícula. 

Art. 7º. É direito do aluno deficiente ou portador do transtorno global do desenvolvimento 

a flexibilização no tempo de estudo em até 50% (cinquenta por cento), de acordo com a 

necessidade pedagógica. 

§ 1º Para proceder à flexibilização do tempo de escolaridade, a escola deverá considerar as 

características próprias de desenvolvimento do aluno, as intervenções e estratégias 

pedagógicas estabelecidas no Plano de Atendimento Individual. 

§ 2º A flexibilização deverá ser registrada por meio de relatório elaborado pelo regente de 

turma ou regente de aula, documento que deve ser arquivado na pasta do aluno. 

§ 3º A flexibilização do tempo de escolaridade deve ser realizada de modo a evitar a 

excessiva distorção idade/ano de escolaridade para que o percurso escolar do aluno junto 

aos seus pares etários seja respeitado. 

Art. 8º. Para os alunos com altas habilidades ou superdotação deve ser garantida a 

possibilidade de avanço/aceleração conforme legislação vigente. 

Art. 9º. A avaliação do aluno da Educação Especial deverá levar em consideração as 

especificidades e potencialidades individuais desenvolvidas, utilizando-se o Plano de 

Atendimento Individual. 

Art. 10. Fica assegurado aos alunos da rede pública municipal de ensino da Educação 

Especial o direito à matrícula em escolas, classes ou turmas da Educação Básica, em todos 

os níveis e modalidades de ensino. 

Seção II 

Do Atendimento Educacional Especializado - AEE 

Art. 11. É garantido aos alunos da Educação Especial participar de todos os projetos e 

programas que forem realizados na instituição de ensino em que esteja matriculado, 

resguardando-se o direito de frequentarem o Atendimento Educacional Especializado - AEE 

em sala de recursos mutifuncionais. 

Art. 12. O Atendimento Educacional Especializado - AEE nas salas de recursos 

multifuncionais a ser dispensado ao aluno está condicionado à matrícula em escola de ensino 

regular e visa a complementação ou suplementação do atendimento educacional comum 

ofertado exclusivamente para alunos da Educação Especial. 

§ 1º A finalidade do AEE em sala de recursos é o desenvolvimento da cognição e 

metacognição, atividades de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos 

específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologias assistivas para 

alunos da Educação Especial. 

§ 2º A permanência ou desligamento do aluno do AEE nas salas de recursos multifuncionais 

dependerá dos resultados do processo avaliativo. 

§ 3º Serão contabilizados duplamente, no âmbito do FUNDEB, os alunos matriculados em 

classe comum de ensino regular que tiverem matrícula concomitante em sala de recursos. 

Art. 13. O Atendimento Educacional Especializado - AEE deve ser realizado, 

prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria instituição de ensino ou em 

outra de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes 

comuns. 

§ 1º O atendimento poderá ser realizado, também, em instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Prefeitura Municipal 

de Iracemápolis, a critério da Administração Pública. 

§ 2º O encaminhamento do aluno para o AEE nas salas de recursos multifuncionais será 

efetuado pelo estabelecimento de ensino regular e a família será responsável pela garantia 

da frequência do aluno nesse atendimento. 

Art. 14. É de competência do professor de educação especial a elaboração e execução do 

Plano de Atendimento Educacional Especializado que identifique as necessidades 

educacionais do aluno e que defina os recursos a serem utilizados, as atividades a serem 

desenvolvidas e o cronograma de atendimento. 

Art. 15. O atendimento poderá ser individual ou em pequenos grupos, com duração mínima 

de 50 (cinquenta) minutos, frequência determinada pelo professor de educação especial. 

Art. 16. Fica assegurado o Atendimento Educacional Especializado - AEE, a alunos 

impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique 

internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio.  

§ 1º As classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade 

a metodologia de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem dos alunos, de acordo 

com a Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar onde esteja matriculado, contribuindo 

para seu retorno e reintegração ao grupo escolar.  

§ 2º Para o atendimento educacional diferenciado, os responsáveis legais pelo aluno deverão 

apresentar atestado médico na diretoria da escola, comprovando a necessidade de 

afastamento das aulas, cabendo à unidade escolar exercer o atendimento ao aluno em 

ambiente domiciliar ou em classes hospitalares.  

§ 3º O profissional da educação responsável pelo atendimento do aluno, passará os 

conteúdos escolares uma vez na semana, por meio de atividades pedagógicas, lúdicas e 

recreativas, e cobrará o conteúdo no próximo atendimento, quando então passará novas 

atividades.  

§ 4º O objeto do atendimento será dinamizar os conteúdos trabalhados através de 

planejamentos prévios e contextualizados, utilizando múltiplas linguagens que envolvam os 

aspectos afetivos, cognitivos, físicos e sociais. 

§ 5º Nas circunstâncias de que trata este artigo, a certificação de frequência deve ser 

realizada com base em relatório elaborado pelo profissional da educação que atender o aluno, 

que deverá constar dos arquivos da unidade escolar, sendo que o professor da classe deverá 

registrar o ocorrido no campo destinado às observações do Diário de Classe. 

Seção III 

Dos Docentes com atuação na Educação Especial 

Art. 17. Os professores regentes de turma ou do componente curricular que atendam alunos 

alvos da Educação Especial incumbir-se-ão de: 

I - Assumir o compromisso com a diversidade e com a equalização de oportunidades, 

privilegiando a colaboração e a cooperação de todos os alunos na sala de aula; 

II - Utilizar a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Paulista no planejamento 

pedagógico e na avaliação dos alunos da Educação Especial; 

III - Trabalhar em parceria com os professores de educação especial, disponibilizando o 

plano de aula antecipadamente para planejamento dos recursos de acessibilidade dos alunos; 

IV - Zelar pela aprendizagem dos alunos da Educação Especial. 
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Parágrafo único. O processo de ensino aprendizagem do aluno alvo da Educação Especial 

é de responsabilidade dos professores regentes de turma e regentes de aula, em colaboração 

com o professor de educação especial. 

Art. 18. Os professores de educação especial incumbir-se-ão de: 

I - Eliminar, em colaboração com o regente, as barreiras que podem obstruir a participação 

plena e efetiva do aluno com deficiência nas atividades escolares em igualdade de condições 

com os demais alunos; 

II - Trabalhar em colaboração com o regente de turma e regente de aula para planejamento 

dos recursos de acessibilidade dos alunos com base no planejamento de aula dos regentes; 

III - Construir o Plano de Atendimento Individual em articulação com o professor regente 

da turma ou da aula; 

IV - Construir o Plano de Atendimento Educacional Especializado para o acompanhamento 

do aluno na sala de recursos mutifuncionais; 

V - Atuar como multiplicador do conhecimento acerca de metodologias de ensino da 

Educação Especial, tecnologias assistivas e comunicação alternativa; 

VI - Zelar pela aprendizagem dos alunos públicos-alvo da Educação Especial; 

VII - Participar de reuniões e capacitações promovidas pela Coordenadoria Municipal de 

Educação, sempre que convocados; 

VIII - Registrar todas as adaptações realizadas para o aluno. 

Art. 19. A equipe técnica pedagógica da Coordenadoria Municipal da Educação e a equipe 

gestora da unidade escolar, deverão assistir e coordenar as ações dos professores que atuam 

na Educação Especial. 

Art. 20.  São atribuições do professor de educação especial: 

I - Atuar em todos os anos e etapas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, para 

atendimento de alunos de inclusão, no suporte aos docentes do ensino regular que recebam 

alunos incluídos em suas classes e nas salas de recurso multifuncional; 

II - Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de 

acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos público-

alvo da educação especial; 

III - Elaborar e executar Plano de Atendimento Educacional Especializado que avalie o 

desempenho do aluno de forma processual e acompanhe a funcionalidade e a aplicabilidade 

dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

IV - Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncionais; 

V - Acompanhar a funcionalidade e estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na 

elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI - Orientar professores das classes comuns e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno; 

VII - Contribuir com os professores das classes comuns na elaboração dos currículos para 

o atendimento dos alunos nas salas regulares; 

VIII - Ensinar e usar tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos 

alunos, promovendo autonomia e participação; 

IX - Estabelecer articulação com os professores das salas regulares, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade, e das 

estratégias que promovam a participação dos alunos nas atividades escolares; 

X - Ensinar as atividades de vida autônoma, de vida diária e atividades recreativas aos alunos 

assistidos; 

XI - Realizar atividades lúdicas visando interação sócio afetiva e atividades para orientação 

e mobilidade; 

XII - Desenvolver as atividades, transmitindo aos alunos conhecimentos de conformidade 

com o tipo e grau de deficiência, aplicando-lhes testes adequados e outros métodos usuais 

de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade da classe, para 

verificar o aproveitamento do aluno; e 

XIII - Elaborar boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do 

comportamento e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um 

registro atualizado que permita dar informações à coordenação pedagógica e à diretoria da 

escola e aos pais. 

Seção IV 

Do serviço de apoio no contexto escolar  

Art. 21. O serviço de apoio, como uma medida a ser adotada no contexto educacional, deve 

ser disponibilizado sempre que identificada a necessidade individual do aluno, visando à 

acessibilidade às comunicações e à atenção aos cuidados pessoais de alimentação, higiene e 

locomoção. Dentre os aspectos a serem observados na oferta desse serviço, destaca-se que 

esse apoio: 

I - Destina-se aos alunos que não realizam as atividades de alimentação, higiene, 

comunicação ou locomoção com autonomia e independência, possibilitando seu 

desenvolvimento pessoal e social; 

II - Justifica-se quando a necessidade específica do aluno não for atendida no contexto geral 

dos cuidados disponibilizados aos demais alunos; 

III - Não é substitutivo à escolarização ou ao atendimento educacional especializado, mas 

articula-se às atividades escolares; 

IV - Deve ser periodicamente avaliado pela escola, juntamente com a família, quanto a sua 

efetividade e necessidade de continuidade. 

Seção V 

Disposições Finais 

Art. 22. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Coordenadoria Municipal da 

Educação de Iracemápolis. 

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 35/2021 

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 35/2021, tendo como objeto a PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS para realização de manutenção preventiva e corretiva completa dos 

equipamentos do setor de saúde do município sob o regime de empreitada por preço global. 

O pregão eletrônico ocorrerá na BEC, no dia 06 de dezembro de 2021 às 09:30 horas 

(horário de Brasília). O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para 
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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, 22 de novembro de 2021. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 36/2021 

 

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 36/2021, tendo como objeto a Aquisição de kits 

de alimentos para a distribuição na rede municipal e estadual de Educação com entrega 

imediata e ponto a ponto. O pregão eletrônico ocorrerá na BEC, no dia 03 de dezembro 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, 19 de novembro de 2021. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 05/2021 

A Coordenadoria de Compras Públicas Prefeitura 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, Homologa para que produza os 

efeitos legais em sua plenitude, os atos praticados pela Comissão de Licitações do Município 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela 

Portaria nº 073/2021 de 12/05/2021, à vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão 

com referência à Tomada de Preços nº 05/2021, Adjudico a empresa ENG One Soluções em 

Engenharia e Projetos LTDA para Contratação de empresa especializada na execução de 

projeto executivo para modernização do Sistema Elétrico da Estação de Tratamento de Àgua 

- ETA, ao preço global de R$ 39.580,10, ficando a mesma aguardando a convocação para a 

assinatura do contrato. Iracemápolis, em 22 de novembro de 2021. 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 52/2021. 

A Diretoria de Compras e Licitações torna público para o conhecimento de interessados que 

está sendo processada uma dispensa de licitação conforme descreve-se. Contratante: 

Município de Iracemápolis. Contratada: Krosi Engenharia Y LTDA - CNPJ: 

10.429.640/0001-75 Objeto: Contratação de Projeto Executivo completo de engenharia para 

implantação de Muralha Digital e Monitoramento Valor Global: R$ 16.000. Ficam 

ratificados os termos deste processo de dispensa de licitação, nos moldes do artigo 24, inciso 

II da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. Iracemápolis/SP, 17 de novembro de 

2021. Nelita Cristina Michel Franceschini – Prefeita Municipal. 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 53/2021. 

A Diretoria de Compras e Licitações torna público para o conhecimento de interessados que 

está sendo processada uma dispensa de licitação conforme descreve-se. Contratante: 

Município de Iracemápolis. Contratada: Argitubos - Produtos Cerâmicos LTDA - ME - 

CNPJ: 11.463.616/0001-15 Objeto: Aquisição de poços de visita completos com tampão. 

Valor Global: R$ 13.825,00. Ficam ratificados os termos deste processo de dispensa de 

licitação, nos moldes do artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

Iracemápolis/SP, 18 de novembro de 2021. Nelita Cristina Michel Franceschini – Prefeita 

Municipal. 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 54/2021. 

A Diretoria de Compras e Licitações torna público para o conhecimento de interessados que 

está sendo processada uma dispensa de licitação conforme descreve-se. Contratante: 

Município de Iracemápolis. Contratada: Miguez Queiroz Soluções Tecnológicas LTDA EPP 

- CNPJ: 26.095.288/0001-19 Objeto: Impressão de carnês de IPTU para o Exercício 2022. 

Valor Global: R$ 10.350,00. Ficam ratificados os termos deste processo de dispensa de 

licitação, nos moldes do artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

Iracemápolis/SP, 18 de novembro de 2021. Nelita Cristina Michel Franceschini – Prefeita 

Municipal. 

EXTRATO ATAS TRIMESTRAI 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

Extrato Atas Trimestrais  

3ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 30/2021 – Pregão Eletrônico 03/2021 – Processo 06/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Firstlab Indústria 

Importação e Exportação de Produtos para Laboratórios Ltda. – Objeto: Fornecimento de 

Testes Rápidos e Mat. Hosp. Enfrentamento COVID-19 – Valor Global Estimado: 

R$ 4.800,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 04/02/2021. 

3ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 31/2021 – Pregão Eletrônico 03/2021 – Processo 06/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Josilmed Com. de Material 

Hospitalar Eireli - EPP – Objeto: Fornecimento de Testes Rápidos e Mat. Hosp. 

Enfrentamento COVID-19 – Valor Global Estimado: R$ 11.600,00 – Prazo: 12 meses – Data 

da Assinatura: 04/02/2021. 

3ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 32/2021 – Pregão Eletrônico 03/2021 – Processo 06/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: WAMA Produtos para 

Laboratório Ltda.  – Objeto: Fornecimento de Testes Rápidos e Mat. Hosp. Enfrentamento 

COVID-19 – Valor Global Estimado: R$ 100.000,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 

04/02/2021. 

3ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 33/2021 – Pregão Presencial 02/2021 – Processo 03/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: W&C Alimentos Eireli – 

Objeto: Fornecimento de Hortifrutigranjeiros p/Merenda Escolar e Creches Municipais – 

Valor Global Estimado: R$ 522.639,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 08/02/2021. 

3ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 34/2021 – Pregão Presencial 02/2021 – Processo 03/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Ideal Alimentos Eireli – 

Objeto: Fornecimento de Hortifrutigranjeiros p/Merenda Escolar e Creches Municipais – 

Valor Global Estimado: R$ 170.199,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 08/02/2021. 

3ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 35/2021 – Pregão Eletrônico 08/2020 – Processo 84/2020 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Danutri Consultoria e 

Comércio Eireli - ME – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para 

alimentação escolar. – Valor Global Estimado: R$ 131.947,20 – Prazo: 12 meses – Data da 

Assinatura: 23/02/2021. 

3ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 36/2021 – Pregão Eletrônico 08/2020 – Processo 84/2020 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Gabee Foods Com. e Distr. 

de Prod. Ltda. – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para alimentação 

escolar. – Valor Global Estimado: R$ 27.907,20 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 

23/02/2021. 

3ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 37/2021 – Pregão Eletrônico 08/2020 – Processo 84/2020 – 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: FPS Com. de Artigos em 

Geral Eireli – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para alimentação escolar. 

– Valor Global Estimado: R$ 4.435,20 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 23/02/2021. 

3ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 38/2021 – Pregão Eletrônico 08/2020 – Processo 84/2020 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: T SALE – Com. e Distr. 

de Prod. Ltda. – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para alimentação 

escolar. – Valor Global Estimado: R$ 29.878,96 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 

23/02/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 61/2021 – Pregão Eletrônico 08/2021 – Processo 32/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Injex Indústria Cirúrgicas 

Ltda. – Objeto: Aquisição de tiras reagentes para detecção de glicemia capilar de primeira 

qualidade para atender a demanda do Programa de Controle do Diabetes nas Unidades de 

Saúde e no Pronto Socorro Municipal.  – Valor Global Estimado: R$ 125.000,00 – Prazo: 

12 meses – Data da Assinatura: 04/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 62/2021 – Pregão Eletrônico 08/2021 – Processo 32/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: OK Biotech Comércio e 

Distribuição de Materiais Odonto-Médico Hospitalares Ltda. – Objeto: Aquisição de tiras 

reagentes para detecção de glicemia capilar de primeira qualidade para atender a demanda 

do Programa de Controle do Diabetes nas Unidades de Saúde e no Pronto Socorro Municipal.  

– Valor Global Estimado: R$ 17.500,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 04/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 63/2021 – Pregão Eletrônico 07/2021 – Processo 29/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Graminha Alimentos Ltda. 

– Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios estocáveis para a alimentação escolar.  – Valor 

Global Estimado: R$ 45.036,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 11/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 64/2021 – Pregão Eletrônico 07/2021 – Processo 29/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Comercial João Afonso 

Ltda. – Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios estocáveis para a alimentação escolar.  

– Valor Global Estimado: R$ 20.308,32 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 11/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 65/2021 – Pregão Eletrônico 07/2021 – Processo 29/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Danutri Consultoria e 

Comércio Eireli - ME – Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios estocáveis para a 

alimentação escolar.  – Valor Global Estimado: R$ 4.608,00 – Prazo: 12 meses – Data da 

Assinatura: 11/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 66/2021 – Pregão Eletrônico 07/2021 – Processo 29/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Nutricionale Comércio de 

Alimentos Ltda. – Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios estocáveis para a alimentação 

escolar.  – Valor Global Estimado: R$ 88.027,61 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 

11/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 67/2021 – Pregão Presencial 10/2021 – Processo 40/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Farmácia de Manipulação 

Ideal Fórmulas Ltda.  – Objeto: Aquisição de medicamentos manipulados, por fornecimento 

parcelado e a pedido para atendimento a casos sociais, emergenciais e judiciais.  – Valor 

Global Estimado: R$ 65.932,80 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 18/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 68/2021 – Pregão Presencial 10/2021 – Processo 40/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Gonçalves e Oliveira Com. 

Farm. Manip. Ltda. - ME – Objeto: Aquisição de medicamentos manipulados, por 

fornecimento parcelado e a pedido para atendimento a casos sociais, emergenciais e judiciais.  

– Valor Global Estimado: R$ 92.833,80 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 18/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 69/2021 – Pregão Presencial 09/2021 – Processo 36/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Matos Medicamentos Ltda.  

– Objeto: Aquisição de medicamentos veterinários para uso no Canil Municipal.  – Valor 

Global Estimado: R$ 25.319,20 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 21/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 70/2021 – Pregão Presencial 09/2021 – Processo 36/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Supramil Comercial Ltda. 

- EPP 

 – Objeto: Aquisição de medicamentos manipulados, por fornecimento parcelado e a pedido 

para atendimento a casos sociais, emergenciais e judiciais.  – Valor Global Estimado: 

R$ 277.580,40 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 21/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 71/2021 – Pregão Presencial 09/2021 – Processo 36/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Turvomed Distribuidora e 

Serviços Eireli – Objeto: Aquisição de medicamentos manipulados, por fornecimento 

parcelado e a pedido para atendimento a casos sociais, emergenciais e judiciais.  – Valor 

Global Estimado: R$ 48.468,12 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 21/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 72/2021 – Pregão Eletrônico 04/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Jade AZ Comercial de 

Alimentos - Eireli – Objeto: Aquisição de Carnes para atender a demanda da alimentação 

escolar em 2021.  – Valor Global Estimado: R$ 465.066,00 – Prazo: 12 meses – Data da 

Assinatura: 31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 73/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Aglon Comércio e 

Representações Ltda. – Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) para atendimento 

à população através da atenção básica (unidades de saúde), avaliação social e Pronto Socorro 

Municipal.  – Valor Global Estimado: R$ 15.290,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 

31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 74/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Anbioton Importadora 

Ltda.  – Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) para atendimento à população 
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através da atenção básica (unidades de saúde), avaliação social e Pronto Socorro Municipal.  

– Valor Global Estimado: R$ 3.750,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 75/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Capromed Farmacêutica 

Ltda. – Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) para atendimento à população 

através da atenção básica (unidades de saúde), avaliação social e Pronto Socorro Municipal.  

– Valor Global Estimado: R$ 890,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 76/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Ciamed – Distribuidora 

de Medicamentos Ltda. – Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) para 

atendimento à população através da atenção básica (unidades de saúde), avaliação social e 

Pronto Socorro Municipal.  – Valor Global Estimado: R$ 23.044,50 – Prazo: 12 meses – 

Data da Assinatura: 31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 77/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Comercial Cirúrgica 

Rioclarense Ltda. – Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) para atendimento à 

população através da atenção básica (unidades de saúde), avaliação social e Pronto Socorro 

Municipal.  – Valor Global Estimado: R$ 2.469,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 

31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 78/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Inovamed Hospitalar Ltda. 

– Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) para atendimento à população através 

da atenção básica (unidades de saúde), avaliação social e Pronto Socorro Municipal.  – Valor 

Global Estimado: R$ 45.770,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 79/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  L.A. dos Santos 

Distribuidora de Medicamentos – Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) para 

atendimento à população através da atenção básica (unidades de saúde), avaliação social e 

Pronto Socorro Municipal.  – Valor Global Estimado: R$ 13.780,00 – Prazo: 12 meses – 

Data da Assinatura: 31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 80/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Partner Farma 

Distribuidora de Medicamentos Eireli – Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) 

para atendimento à população através da atenção básica (unidades de saúde), avaliação 

social e Pronto Socorro Municipal.  – Valor Global Estimado: R$ 129.900,00 – Prazo: 12 

meses – Data da Assinatura: 31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 81/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  R&C Distribuidora de 

Produtos Farmacêuticos Eireli – Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) para 

atendimento à população através da atenção básica (unidades de saúde), avaliação social e 

Pronto Socorro Municipal.  – Valor Global Estimado: R$ 12.750,00 – Prazo: 12 meses – 

Data da Assinatura: 31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 82/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  R.A.P. Aparecida 

Comércio de Medicamentos Ltda. – Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) para 

atendimento à população através da atenção básica (unidades de saúde), avaliação social e 

Pronto Socorro Municipal.  – Valor Global Estimado: R$ 42.200,00 – Prazo: 12 meses – 

Data da Assinatura: 31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 83/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  R.P.4 Distribuidora de 

Medicamentos Ltda. – Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) para atendimento 

à população através da atenção básica (unidades de saúde), avaliação social e Pronto Socorro 

Municipal.  – Valor Global Estimado: R$ 19.890,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 

31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 84/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Repress Distribuidora de 

Medicamentos Eireli – Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) para atendimento 

à população através da atenção básica (unidades de saúde), avaliação social e Pronto Socorro 

Municipal.  – Valor Global Estimado: R$ 81.430,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 

31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 85/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  SOMA/SP Produtos 

Hospitalares Ltda. – Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) para atendimento à 

população através da atenção básica (unidades de saúde), avaliação social e Pronto Socorro 

Municipal.  – Valor Global Estimado: R$ 11.050,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 

31/05/2021. 

2ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 86/2021 – Pregão Eletrônico 10/2021 – Processo 11/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada:  Stock Med Produtos 

Médico-Hospitalares Ltda. – Objeto: Aquisição de Medicamentos (lote 1/2021) para 

atendimento à população através da atenção básica (unidades de saúde), avaliação social e 

Pronto Socorro Municipal.  – Valor Global Estimado: R$ 10.000,00 – Prazo: 12 meses – 

Data da Assinatura: 31/05/2021. 

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 109/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Aglon Comércio e 

Representações Ltda. – Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição a população 

através da Avaliação Social (Farmácia especializada) e unidades básicas de saúde, 

respeitando as necessidades e o interesse público, de forma parcelada e a pedido, 

substituição do pregão 11 e 15 de 2020. – Valor Global Estimado: R$ 9.312,95 – Prazo: 12 

meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 110/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Ativa Comercial 

Hospitalar Ltda. – Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição a população através 

da Avaliação Social (Farmácia especializada) e unidades básicas de saúde, respeitando as 

necessidades e o interesse público, de forma parcelada e a pedido, substituição do pregão 11 

e 15 de 2020. – Valor Global Estimado: R$ 4.125,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 

02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 111/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Avaremed Distribuidora de 

Medicamentos Eireli – Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição a população 

através da Avaliação Social (Farmácia especializada) e unidades básicas de saúde, 

respeitando as necessidades e o interesse público, de forma parcelada e a pedido, 

substituição do pregão 11 e 15 de 2020. – Valor Global Estimado: R$ 23.960,00 – Prazo: 12 

meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 112/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Centermedi Comércio de 

Produtos Hospitalares Ltda. – Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição a 

população através da Avaliação Social (Farmácia especializada) e unidades básicas de saúde, 

respeitando as necessidades e o interesse público, de forma parcelada e a pedido, 

substituição do pregão 11 e 15 de 2020. – Valor Global Estimado: R$ 6.810,00 – Prazo: 12 

meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 113/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Cirúrgica São José Ltda. – 

Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição a população através da Avaliação 

Social (Farmácia especializada) e unidades básicas de saúde, respeitando as necessidades e 

o interesse público, de forma parcelada e a pedido, substituição do pregão 11 e 15 de 2020. 

– Valor Global Estimado: R$ 3.244,40 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 114/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Comercial Cirúrgica 

Rioclarense Ltda. – Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição a população 

através da Avaliação Social (Farmácia especializada) e unidades básicas de saúde, 

respeitando as necessidades e o interesse público, de forma parcelada e a pedido, 

substituição do pregão 11 e 15 de 2020. – Valor Global Estimado: R$ 24.000,00 – Prazo: 12 

meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 115/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Daniela Cristina Souza 

Santos Eireli – Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição a população através 

da Avaliação Social (Farmácia especializada) e unidades básicas de saúde, respeitando as 

necessidades e o interesse público, de forma parcelada e a pedido, substituição do pregão 11 

e 15 de 2020. – Valor Global Estimado: R$ 19.825,00 – Prazo: 12 meses – Data da 

Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 116/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Dimeva Distribuidora e 

Importadora Ltda. – Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição a população 

através da Avaliação Social (Farmácia especializada) e unidades básicas de saúde, 

respeitando as necessidades e o interesse público, de forma parcelada e a pedido, 

substituição do pregão 11 e 15 de 2020. – Valor Global Estimado: R$ 10.337,50 – Prazo: 12 

meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 117/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Futura Comércio de 

Produtos Médicos e Hospitalares Eireli – Objeto: Aquisição de medicamentos para 

distribuição a população através da Avaliação Social (Farmácia especializada) e unidades 

básicas de saúde, respeitando as necessidades e o interesse público, de forma parcelada e a 

pedido, substituição do pregão 11 e 15 de 2020. – Valor Global Estimado: R$ 1.300,00 – 

Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 118/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Interlab Farmacêutica Ltda. 

– Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição a população através da Avaliação 

Social (Farmácia especializada) e unidades básicas de saúde, respeitando as necessidades e 

o interesse público, de forma parcelada e a pedido, substituição do pregão 11 e 15 de 2020. 

– Valor Global Estimado: R$ 14.850,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 119/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Medicom Eireli – Objeto: 

Aquisição de medicamentos para distribuição a população através da Avaliação Social 

(Farmácia especializada) e unidades básicas de saúde, respeitando as necessidades e o 

interesse público, de forma parcelada e a pedido, substituição do pregão 11 e 15 de 2020. – 

Valor Global Estimado: R$ 13.448,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 120/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Partner Farma 

Distribuidora de Medicamentos Eireli – Objeto: Aquisição de medicamentos para 

distribuição a população através da Avaliação Social (Farmácia especializada) e unidades 

básicas de saúde, respeitando as necessidades e o interesse público, de forma parcelada e a 

pedido, substituição do pregão 11 e 15 de 2020. – Valor Global Estimado: R$ 22.220,00 – 

Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 121/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: R&C Distribuidora de 

Produtos Farmacêuticos Eireli – Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição a 

população através da Avaliação Social (Farmácia especializada) e unidades básicas de saúde, 

respeitando as necessidades e o interesse público, de forma parcelada e a pedido, 

substituição do pregão 11 e 15 de 2020. – Valor Global Estimado: R$ 13.874,00 – Prazo: 12 

meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 122/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: R.A.P. Aparecida 

Comércio de Medicamentos Ltda. – Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição 

a população através da Avaliação Social (Farmácia especializada) e unidades básicas de 

saúde, respeitando as necessidades e o interesse público, de forma parcelada e a pedido, 

substituição do pregão 11 e 15 de 2020. – Valor Global Estimado: R$ 30.024,10 – Prazo: 12 
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meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 123/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Stock Med Produtos 

Médico Hospitalares Ltda. – Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição a 

população através da Avaliação Social (Farmácia especializada) e unidades básicas de saúde, 

respeitando as necessidades e o interesse público, de forma parcelada e a pedido, 

substituição do pregão 11 e 15 de 2020. – Valor Global Estimado: R$ 6.300,45 – Prazo: 12 

meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 124/2021 – Pregão Eletrônico 16/2021 – Processo 68/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Valinpharma Comércio e 

Representações Ltda. – Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição a população 

através da Avaliação Social (Farmácia especializada) e unidades básicas de saúde, 

respeitando as necessidades e o interesse público, de forma parcelada e a pedido, 

substituição do pregão 11 e 15 de 2020. – Valor Global Estimado: R$ 1.200,00 – Prazo: 12 

meses – Data da Assinatura: 02/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 125/2021 – Pregão Presencial 08/2021 – Processo 34/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Parts Lub Distribuidora e 

Serviços Eireli - EPP – Objeto: Manutenção Mecânica preventiva e corretiva de Veículos 

leves, médios, pesados e máquinas agrícolas. – Valor Global Estimado: R$ 52.904,71 – 

Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 10/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 126/2021 – Pregão Presencial 08/2021 – Processo 34/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Visão Auto Parts Eireli – 

Objeto: Manutenção Mecânica preventiva e corretiva de Veículos leves, médios, pesados e 

máquinas agrícolas. – Valor Global Estimado: R$ 240.896,80 – Prazo: 12 meses – Data da 

Assinatura: 10/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 127/2021 – Pregão Eletrônico 15/2021 – Processo 65/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Distribuidora Nancy Ltda. 

– Objeto: Aquisição de Carnes para a alimentação escolar 2021 dos itens fracassados no 

PRE 04/2021. – Valor Global Estimado: R$ 153.420,00 – Prazo: 12 meses – Data da 

Assinatura: 10/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 128/2021 – Pregão Eletrônico 15/2021 – Processo 65/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: JLF Distribuidora de 

Alimentos Eireli – Objeto: Aquisição de Carnes para a alimentação escolar 2021 dos itens 

fracassados no PRE 04/2021. – Valor Global Estimado: R$ 720.000,00 – Prazo: 12 meses – 

Data da Assinatura: 10/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 129/2021 – Pregão Eletrônico 15/2021 – Processo 65/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Supermercado Morada do 

Sol Eireli – Objeto: Aquisição de Carnes para a alimentação escolar 2021 dos itens 

fracassados no PRE 04/2021. – Valor Global Estimado: R$ 144.360,00 – Prazo: 12 meses – 

Data da Assinatura: 10/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 130/2021 – Pregão Eletrônico 13/2021 – Processo 57/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Comercial Moraes Araras 

Ltda. – Objeto: Aquisição de Cestas Básicas de produtos alimentícios para projetos e/ou 

programas sociais do município. – Valor Global Estimado: R$ 355.880,00 – Prazo: 12 meses 

– Data da Assinatura: 23/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 131/2021 – Pregão Eletrônico 18/2021 – Processo 80/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Gasball Armazenadora e 

Distribuidora Ltda. – Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo P13 e P45, com cota 

especial para microempresas – ME e empresa de pequeno porte – EPP, com entrega 

parcelada. – Valor Global Estimado: R$ 121.680,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 

31/08/2021.  

1ª Publicação Trimestral 

Ata de Registro de Preços 132/2021 – Pregão Eletrônico 18/2021 – Processo 80/2021 – 

Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis – Contratada: Zuleika Maria Alves 

Pereira Corrêa - ME – Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo P13 e P45, com cota 

especial para microempresas – ME e empresa de pequeno porte – EPP, com entrega 

parcelada. – Valor Global Estimado: R$ 40.320,00 – Prazo: 12 meses – Data da Assinatura: 

31/08/2021. 

“Os preços permanecem os mesmos” 

 


