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PORTARIA Nº 007/2020, 21 DE JANEIRO DE 2020. 

 

“Que cancela suspensão temporária de contrato de trabalho a servidor municipal”.  

 

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; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º - Fica encerrada a suspensão temporária do contrato de trabalho da servidora 

PRISCILA MARIA MARTINATTI ALVES RODRIGUES, portadora do RG n. º 

41.225.631-9, ocupante do emprego público permanente de Professora de Ensino 

Fundamental I, que retorna às suas atividades a partir de 05 de fevereiro de 2020. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Iracemápolis, aos vinte e um 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 

02/2020, pelo tipo menor preço global, com cota reservada para empresas enquadradas 

como ME e EPP (conforme o caso), que trata se da Contratação de empresa especializada 

para prestar serviços de reforma, manutenção e instalação de sinalização viária vertical 

(placas e postes), com fornecimento de insumos, mão de obra e equipamentos necessários 

e a ADJUDICAÇÃO feita pelo pregoeiro os itens 01 e 02 a empresa Neusa Aparecida 

Biazzi, no valor global de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Ficando a mesma 

aguardando a convocação para a assinatura do contrato.  

 

Iracemápolis/SP, 21 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 04/2020 do tipo menor preço unitário, que trata da contratação de empresa 

especializada em prestação de serviço de leitura com impressão simultânea de hidrômetros, 

entrega/faturamento de contas de tarifas de água, com fornecimento de mão-de-obra e 

equipamentos novos e modernos. Valor total estimado R$ 183.345,00. Sessão de entrega e 

abertura dos envelopes será no dia 04/02/2020 às 08h30min, 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, 21 de Janeiro de 2020 


