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PODER EXECUTIVO 
 

1 

PORTARIA Nº 086/2017 DE 26 DE SETEMBRO 2017. 

“Que prorroga licença por motivo de doença em pessoa da família a servidor”.  

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 

Município de Iracemápolis; 

Considerando a Lei 1962/2012 capítulo VI seção III artigos 77 e 78; 

Considerando Portaria nº. 079/2017 de 09 de agosto de 2017; 

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica prorrogada a licença por motivo de doença em pessoa da família, por prazo 

de 40 (quarenta) dias à servidora LEILA GONÇALVES DE MELLO VILARES, 

portadora do RG n.º 24.555.624-2, ocupante do emprego público permanente de Oficial I, 

contados a partir de 30/09/2017. 

Art. 2º - A licença será concedida com vencimento ou remuneração por prazo de até 6 

(seis) meses.  

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Iracemápolis, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna público a abertura do Edital de Pregão 

Presencial sob nº 39/2017, do tipo Menor Preço Unitário, que se trata da contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e 

Destinação Final dos Resíduos do Serviço de Saúde dos Grupos “A”, “A1”, “A2”, “A3”, 

“A4”, “A5” “B” e “E”, conforme Resoluções SMA 33, de 16 de Novembro de 2005, 

RDC nº 306 de 07 de Dezembro de 2004 e Resolução CONAMA Nº 358 de 29 de Abril 

de 2005, a serem prestados nas Unidades Públicas de Saúde do Município de 

Iracemápolis/SP. Valor Global Estimado: R$ 55.044,00. Sessão de entrega e abertura dos 

envelopes será no dia 09/10/2017, às 09h00, na Sala de Licitações do Paço Municipal. 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, 26 de setembro de 2017  

 

Paulo Sergio Borba 

– Diretor de Compras e Licitações- 

 

Extrato de Dispensa de Licitação 

Fábio Francisco Zuza, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

RATIFICA a dispensa de licitação nº 23/2017, com amparo legal do art. 24, inciso IV da 

Lei Federal nº 8666/93, para contratação da empresa Biotrans Soluções Ambientais Eireli 

- EPP – CNPJ Nº 20.289.535/0001-31, para prestação urgente de serviços de 

coleta/transporte/tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde dos 

grupos “A” , “B” e “E”, conforme Resoluções SMA 33, de 16/11/2005, RDC nº 306 de 

07/12/2004 e Resolução CONAMA nº 358 de 29/04/2005, a serem prestados nas 

Unidades de Saúde do Município de Iracemápolis. Estima-se a quantidade de 1.668 kgs 

ao valor de R$ 5,50/kg, perfazendo o valor total de R$ 9.174,00 (nove mil,cento e setenta 

e quatro reais), pelo prazo de vigência de até 02 (dois) meses; interrompido assim que 

houver a contratação de empresa através do processo licitatório em andamento, vez que o 

processo se encontra devidamente instruído.  

Iracemápolis/SP, 26 de setembro de 2017. 

 

Fábio Francisco Zuza 

– Prefeito Municipal- 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2017 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 

Iracemapolis - CONTRATADO: Oriovaldo Delfino ME - OBJETO: Contratação de 

empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços para confecção de próteses 

dentárias totais e parciais (inferior ou superior), conserto de prótese total e 

reembasamento de prótese total, em atendimento a demanda de forma parcelada e 

contínua por um período de 12 (doze)meses - CONTRATO Nº 100/2017 - Lote 01 no 

valor de R$ 96.741,20 e Lote 02 no valor de R$ 2.,958,32, perfazendo o valor global do 

contrato de R$ 99.699,52 (Valor original de R$ 97.000,00 com desconto de R$ 0,48 

concedido pela licitante) - RECURSOS FINANCEIROS: 02.06.01-10.301.1001.2002-

3.3.90.32.00 - PROGRAMA FEDERAL "BRASIL SORRIDENTE" E RECURSOS 

PRÓPRIOS - 12 MESES - DATA DE ASSINATURA: 26/09/2017. 

 

CONVITE 

A Prefeitura Municipal convida a todos os munícipes  a participarem da AUDIÊNCIA 

PÚBLICA de DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE de 2017 conforme determina a LRF LC 

101/2000,  art. 9º § 4º, que ocorrerá no dia 28 (vinte e oito) de setembro de 2017, às 19 hs, 

no auditório da Câmara Municipal, sito à Praça da Matriz, 104 – Centro, nesta cidade. 

Iracemápolis, 26 de setembro de 2017. 

 

FABIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

 

 


