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PODER EXECUTIVO 
 

1 

AVISO DE ABERTURA – CHAMAMENTO PÚBLICO 05/2020 

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, realizar-se-á a Chamada Pública 05/2020, tendo como objeto o 

credenciamento de profissionais para prestação de serviços de transporte de pacientes que 

necessitam de tratamento de hemodiálise. Os envelopes com as propostas financeiras 

deverão ser entregues no serviço de protocolo do Paço Municipal, até às 09:00 horas do 

dia 13/10/2020 (horário de Brasília/DF). O início da abertura dos envelopes com as 

propostas financeiras será às 09:00 horas do dia 13/10/2020 (horário de Brasília/DF), no 

mesmo local. Poderão ser feitas consultas e download do edital e anexos pelo site 

www.iracemapolis.sp.gov.br.  

Iracemápolis/SP, 23 de setembro de 2020. 

ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 28/2020 

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 28/2020, 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 07/10/2020 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, 23 de setembro de 2020. 

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUADRIMESTRAL DA SAÚDE 

A Secretária Municipal de Saúde, em atenção ao artigo nº 36 da Lei Complementar 

n°141/2012, Convida o Prefeito Municipal, os Vereadores, os Diretores de Departamento, 

os Funcionários, os dirigentes de entidades, o Conselho Municipal de Saúde, as lideranças 

e o povo em geral, para participarem da AUDIENCIA PUBLICA QUADRIMESTRAL 

DA SAÚDE, que será realizada às 13:00 horas do dia 30 de setembro de 2019, nas 

dependências da Câmara de Vereadores de Iracemápolis, para fins de Avaliação do 

Cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao 2° quadrimestre de 2019. 

Iracemápolis,12 de setembro de 2019 

Geseli Alves da Silva 

Coordenadora de Saúde 

CONVITE 

A Prefeitura Municipal convida a todos os munícipes à participarem, via teleconferência, 

da AUDIÊNCIA PÚBLICA de DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE de 2020 conforme 

determina a LRF LC 101/2000,  art. 9º § 4º, que ocorrerá no dia 28 (vinte e oito) de 

setembro de 2020, às 16 hs, pelo canal oficial da Câmara Municipal de Iracemápolis no 

YouTube.  

Link: http://www.youtube.com/c/CâmaraMunicipaldeIracemápolis 

Iracemápolis, 24 de setembro de 2020. 

FABIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

CONVOCAÇÃO 

Em face da Emenda Constitucional n.º 103 de 12 de novembro de 2019, que alterou o 

artigo 37, § 14 da Constituição Federal, de 05 de Outubro de 1998, convocamos todos os 

empregados públicos que aposentaram-se a partir de 12 de novembro de 2019, para 

comparecer imediatamente à Diretoria de Recursos Humanos, localizada no Paço 

Municipal. 

Iracemápolis, 24 de setembro de 2020. 

 

FABIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

COMUNICADO DE ANULAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 27/2020 

A Diretoria de Compras e Licitações do Município torna público que fica 

ANULADO, o Edital do Pregão Presencial 27/2020, que se trata da locação de 

veículos zero quilômetro, sem motorista, adaptados para patrulhamento, e para 

atividades especificas, destinados às atividades da Guarda Civil Municipal de 

Iracemápolis, com gerenciamento e controle da frota. Motivo: Paralisação do 

processo no egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos autos do 

processo TC-022019.989.20-1. Iracemápolis/SP, 23 de setembro de 2020.  

 
Fábio Francisco Zuza 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 


