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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 10/2022 

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 a Tomada de Preços 10/2022, objetivando a contratação de 

empresa especializada em infraestrutura urbana, para execução de obras de canaletas de 

concreto para escoamento de águas pluviais e bases de concreto para instalação de 

equipamentos de esporte e lazer, com fornecimento de materiais, mão de obra e 

equipamentos necessários, no município de Iracemápolis/SP. A tomada de preços será no 

dia 08 de dezembro de 2022 às 09:00 horas (horário de Brasília). O edital e seus anexos 

encontram-se à disposição dos interessados para consulta e retirada no site: 

www.iracemapolis.sp.gov.br/licitacoes. Outras informações e questionamentos somente 

pelo e-mail licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br e compras@iracemapolis.sp.gov.br 

Iracemápolis/SP, 08 de novembro de 2022. 

COMUNICADO DE SUSPENSÃO – PREGÃO PRESENCIAL 28/2022 

A Coordenadoria de Compras Públicas do Município de Iracemápolis nas dependências 

do Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 

13495-047, Telefone (19) 3456-9200, torna público que fica SUSPENSO “sine die”, o 

Edital do Pregão Eletrõnico 28/2022, tendo como objeto a Contratação de empresa(s) 

especializada(s) na cessão de softwares nativos de plataforma web para gestão pública, 

no modo de licenças de uso, sem limite de usuários. Inclui ainda serviços complementares 

necessários ao funcionamento do sistema, como migração de dados, implantação, 

parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte técnico, manutenção 

corretiva, legal e evolutiva, bem como hospedagem da solução em data center e todas as 

demais condições, conforme especificações constantes do “Anexo I - Termo de 

Referência”. Assim que houver as adequações, o edital será reaberto e republicado. 

Iracemápolis/SP, 08 de novembro de 2022. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022 

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 36/2022, tendo como objeto a aquisição de 

água potável, que deverá ser insipida, inodora e incolor, devendo atender a todos os 

requisitos de potabilidade estabelecidos na Portaria CVS 3 de 07 de abril de 2021 e na 

Portaria GM/MS n° 888 de 04 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, transportada em 

caminhão pipa, que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Federal nº 

8.666/1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O pregão eletrônico 

ocorrerá na BEC no dia 24 de novembro de 2022 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. ou www.iracemapolis.sp.gov.br/licitacoes. Outras 

informações e questionamentos somente pelo e-mail licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br. 

Iracemápolis/SP, 08 de novembro de 2022. 


