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PODER EXECUTIVO
PORTARIA N.º 006/2020 DE 16 DE JANEIRO DE 2020.
“Que altera membros em Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. ”
FÁBIO FRANCISO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São
Paulo; no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial, pela Lei
Orgânica do Município e;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica alterada a composição da Comissão que analisa os fatos em Processo
Administrativo Disciplinar em face da servidora pública Elaine Cristina de Oliveira
Pedronetti, ocupante do emprego público de auxiliar de saúde bucal, que será
integrada pelos seguintes servidores: Presidente: Leonardo Kaiala Goulart Ferreira,
Relator: Zuleica Maria de Almeida Pedroso, Membro: Sabrina Gonçalves Fernandes.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Portaria correrão por conta
de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Iracemápolis, aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

FÁBIO FRANCISCO ZUZA
- Prefeito Municipal –
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
A Diretoria de Compras e Licitações torna público que o Senhor Fábio Francisco Zuza,
Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
HOMOLOGA o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial
43/2019, do tipo menor preço por item, com cota reservada para empresas enquadradas
como ME e EPP (conforme o caso) que trata se de registro de preços objetivando a eventual
e futura aquisição de alimentos para dietas especiais de itens fracassados e item 32
complementar do Pregão Presencial nº 27/2019, suplemento alimentar de diversos tipos,
por fornecimento parcelado e a pedido e a ADJUDICAÇÃO feita pelo pregoeiro da
seguinte forma: Cota principal: os itens: 01 03 e 05 a empresa Samapi Produtos
Hospitalares LTDA, Item: 04 a empresa Ricardo Rubio EPP, Item 07 a empresa Cirurgica
Nova Era LTDA ME; E na Cota Reserva : Item 06 a empresa Medicam Distribuidora de
Medicamento e Nutrição LTDA EPP. Ficando as mesmas aguardando a convocação para a
assinatura das atas de registro.
Iracemápolis/SP, 14 janeiro de 2020.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
A Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna pública a abertura do Edital do Pregão
Presencial 03/2020, pelo tipo menor preço por item, percentual de desconto por item (peça
original/genuína) constante das respectivas tabelas de preços dos fabricantes e/ou
montadoras, conforme o caso, que trata do Registro de preços para aquisição eventual e
futura, parcelada e a pedido, de peças/acessórios para a manutenção dos veículos leves,
médios, pesados, máquinas pesadas e tratores agrícolas pertencentes à frota municipal de
Iracemápolis-SP, que deverão ser entregues em até 24 (vinte e quatro) horas contadas da
data de cada pedido, que será realizado de forma escrita e expressa, com aviso do
recebimento por parte da detentora da ata de registro de preços. Sessão de entrega e
abertura dos envelopes será no dia 30/01/2020 às 09h30min, na Sala de Licitações. 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, 15 de janeiro de 2020.
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