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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 28/2021 

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: 13.495-000, Telefone (19) 

3456-9200, realizará o Pregão Eletrônico 28/2021, tendo como objeto a Aquisição de 01 

(uma) ambulância tipo B - pré hospitalar, veículo zero quilometro tipo furgão teto alto. O 

pregão eletrônico ocorrerá na BBMNET Licitações, no dia 28 de setembro de 2021 às 13:00 

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 (Licitações). 

Outras informações e questionamentos somente pelo e-mail 

licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br. Iracemápolis/SP, 15 de setembro de 2021. 

AVISO DE ABERTURA - CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2021 

 

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 04/2021, tendo como objeto a Seleção de 

projetos culturais, sendo serviços vinculados ao setor cultural, festivais, mostras, oficinas, 

eventos culturais e artísticos nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Literatura, Cultura 

popular, regional, quilombola, negra e LGBTQIA+, Dança, Música, Teatro, Patrimônio 

cultural artístico e material e imaterial, de Pessoas Físicas e/ou Pessoas Jurídicas, de forma 

a atender os trabalhadores culturais locais. Os envelopes com os documentos do 

credenciamento deverão ser entregues no serviço de protocolo do Paço Municipal, até às 

08:45 horas do dia 13/10/2021 (horário de Brasília/DF). O início da abertura dos envelopes 

com o credenciamento será às 09:00 horas do dia 13/10/2021 (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, 16 de setembro de 2021 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2021. 

 

A Coordenadoria de Compras Públicas torna público para o conhecimento de interessados 

que está sendo processada uma inexigibilidade conforme descreve-se. Contratante: 

Município de Iracemápolis. Contratadas: Companhia Brasileira de Cartuchos CNPJ: 

57.494.031/0001-63, e Companhia Brasileira de Cartuchos CNPJ: 57.494.031/0001-54 

tendo como objeto: a Aquisição de munições de treinamento para Guarda Civil de 

Iracemápolis. Valor ITENS I: R$ 15.840,00 e II: R$ 1.590,00. Ficam ratificados os termos 

deste processo de inexigibilidade, nos moldes do artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 

e posteriores alterações. Iracemápolis/SP, 16 de setembro de 2021. Nelita Cristina Michel 

Franceschini – Prefeita Municipal. 


