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PODER EXECUTIVO 
 

1 

PORTARIA Nº 066/2020 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020. 

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

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; 

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica concedida a servidora KATIA CRISTINA FEDATO MARRAFON, 

portadora do RG n. º 24.295.622-1, ocupante do emprego público permanente de 

Coordenador Pedagógico, licença por motivo de doença em pessoa da família pelo período 

de 6 (seis) meses, contados a partir de 02 de setembro de 2020. 

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, ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – Pregão Presencial 21/2020 

A Diretoria de Compras e Licitações Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, com 

sede no Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, 

CEP 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, torna público que o Senhor Fábio Francisco 

Zuza, Prefeito Municipal de Iracemápolis, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA 

o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial 21/2020, que tem 

como objeto a aquisição de sucos concentrados de frutas para serem utilizados na 

Alimentação Escolar, por fornecimento parcelado e a pedido e a ADJUDICAÇÃO feita 

pelo pregoeiro da seguinte forma: Cota Principal: Itens 01, 02, 03 e na Cota Reserva: Item 

04 à empresa A. M. DIB Indústria e Comércio LTDA - EPP com o valor total de R$52.300. 

Ficando a mesma aguardando a convocação para a assinatura da ata de registro. 

Iracemápolis/SP, 31 de agosto de 2020. 

REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 24/2020 

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 24/2020, tendo como objeto a aquisição de 

combustíveis, por fornecimento parcelado e a pedido, visando a manutenção da frota 

municipal, inclusive a sua reservação e mão de obra necessária ao abastecimento dos 

veículos automotores, máquinas pesadas e tratores. Sessão de entrega e abertura dos 

envelopes será no dia 15/09/2020 às 08h:30min, 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, 31 de agosto de 2020. 

 

 

 


