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EDITAL DE RESPOSTAS DOS RECURSOS E DIVULGAÇÃO DA 

CLASSIFICAÇÃO FINAL PROCESSO SELETIVO SAÚDE POR PRAZO 

DETERMINADO N.º 001/2020 
 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, com a supervisão da Comissão de 

Acompanhamento deste Processo Seletivo especialmente nomeada pela Portaria nº 

057/2020, usando das atribuições legais, DIVULGA: 

 

I. AS RESPOSTAS DOS RECURSOS interpostos em face ao resultado preliminar di-

vulgados em 06/07/2020, cujo prazo para protocolo foi respectivamente dia 07/07/2020, 

o resultado da resposta na íntegra será encaminhado ao Candidato. 

 

CLAUDIA REGINA ORLANDIN   Indeferido 

TAYNÁ DEGASPARI    Indeferido 

GISELE CRISTINA DOS SANTOS   Indeferido 

 

Assim, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS, COMUNICA que torna-

se OFICIAL os Resultados Preliminares divulgados em 06/07/2020. 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é 

expedido o presente edital que fica à disposição por afixação nos locais de costume da 

Prefeitura, pela Internet no endereço eletrônico: www.iracemapolis.sp.gov.br, visando 

atender ao restrito interesse público.  

 

Iracemápolis/SP, 09 de Julho de 2020. 

 

A COMISSÃO 

ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2020 

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 04/2020, tendo como objeto o registro de 

preços para a aquisição de ração para cães (adultos e filhotes) e gatos (adultos e filhotes), 

com cota especial para micro empresas ME e empresas de pequeno porte EPP, com 

entrega parcelada. O pregão eletrônico ocorrerá na Bolsa Eletrônica de Compras do 

Estado de São Paulo, no dia 22 de julho de 2020 ás 9:00 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 licitacoes02@iracemapolis.sp.gov.br, com o Pregoeiro. 

Iracemápolis/SP, 08 de julho de 2020. 

ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 18/2020 

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 Presencial 18/2020, tendo como objeto o registro de 

preços, objetivando a eventual e futura aquisição de testes rápidos para detecção 

qualitativa de anticorpos IgG/IgM do vírus da COVID 19 em sangue total, soro e plasma 

de diagnostico in vitro, testes capilar de dedo, por fornecimento parcelado e a pedido. 

Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 16/07/2020 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, 08 de julho de 2020. 

 

 

 

 


