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DECRETO Nº. 3767/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. 

“Que declara Ponto Facultativo aos Servidores Públicos Municipais.” 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

Usando das atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica 

do Município, 

Considerando o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de Outubro, 

DECRETA: 

Art. 1º- Fica o dia 30 de outubro de 2020 decretado Ponto Facultativo aos Servidores 

Públicos Municipais. 

Art. 2º - Não ficam abrangidos por este Decreto os serviços considerados essenciais. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

AVISO DE ABERTURA – CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2020 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, torna público para conhecimento de 

interessados que realizar-se-á a Chamada Pública 06/2020, tendo como objeto a seleção de 

espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, 

instituições e organizações culturais comunitárias, prioritariamente do município de 

Iracemápolis/SP, que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de 

isolamento social e oferecer subsídio mensal. Para o recebimento do subsídio mensal 

previsto, os participantes deverão enviar os documentos, exclusivamente por meio 

eletrônico, durante o período de Credenciamento entre os dias 16/10/2020 e 27/10/2020, 

através do endereço de e-mail: edital06cultura@iracemapolis.sp.gov.br, não serão aceitos 

documentos enviados por outros meios ou fora do prazo de inscrições; Poderão ser feitas 

consultas e download do edital e anexos pelo site www.iracemapolis.sp.gov.br (Licitações). 

As dúvidas e esclarecimentos poderão ser enviadas ao e-mail: 

edital06cultura@iracemapolis.sp.gov.br.  

Iracemápolis/SP, 08 de outubro de 2020.  

AVISO DE ABERTURA – CHAMAMENTO PÚBLICO 07/2020 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, torna público para conhecimento de 

interessados que realizar-se-á a Chamada Pública 07/2020, tendo como objeto a seleção de 

profissionais e empresas dos ramos artísticos e culturais que tiveram as suas atividades 

interrompidas por força das medidas de isolamento social, para premiação e/ou aquisição 

de bens e serviços vinculados ao setor cultural. Para o recebimento do subsídio mensal 

previsto, os participantes deverão enviar os documentos, exclusivamente por meio 

eletrônico, durante o período de Credenciamento entre os dias 16/10/2020 e 27/10/2020, 

através do endereço de e-mail: edital07cultura@iracemapolis.sp.gov.br, não serão aceitos 

documentos enviados por outros meios ou fora do prazo de inscrições; Poderão ser feitas 

consultas e download do edital e anexos pelo site www.iracemapolis.sp.gov.br (Licitações). 

As dúvidas e esclarecimentos poderão ser enviadas ao e-mail: 

edital07cultura@iracemapolis.sp.gov.br.  

Iracemápolis/SP, 08 de outubro de 2020.  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 28/2020 

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 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, seguindo o critério 

do menor preço por item, percentual de desconto sobre (o valor médio consumidor) 

constante da respectiva tabela Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do 

Petróleo (ANP). Será considerada a média consumidor da cidade de Limeira-SP e o 

desconto será utilizado semanalmente. A ADJUDICAÇÃO foi feita pelo pregoeiro da 

seguinte forma: Item 02 com o desconto de 2,0%, item 03 com o desconto de 2,50%, item 

04 com o desconto 3,80% à empresa Auto Posto Denardi LTDA, e o item 01 com o 

desconto de 1,10% à empresa Gomercindo & Godoy Auto Posto LTDA. Ficando as 

mesmas aguardando a convocação para a assinatura da ata de registro.  

Iracemápolis/SP, 07 de outubro de 2020. 
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