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PODER EXECUTIVO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 23/2021
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 23/2021, tendo como objeto a Constituição de
sistema de registro de preços para a aquisição de testes rápidos de antígeno para covid-19,
com entrega parcelada e a pedido. O pregão eletrônico ocorrerá na Bolsa Eletrônica de
Compras do Estado de São Paulo, no dia 20 de setembro de 2021 às 09:30 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, 31 de agosto de 2021.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 26/2021
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 26/2021, tendo como objeto a Aquisição de
equipamento e material permanente para o pronto socorro municipal através de emenda
parlamentar do deputado Miguel Lombardi. O pregão eletrônico ocorrerá na Bolsa
Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo, no dia 22 de setembro de 2021 às 09:30
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, 31 de agosto de
2021.

Dorigo agradeceu a presença de todos (as) e não havendo nada mais a ser tratado encerrou
a sessão, e eu, Raiany Gabrielli Zacharias – 1ª secretária, lavrei esta Ata, que segue para
apreciação, deliberação e aprovação dos presentes.
Jimerson dos Santos Dorigo
Procurador do Município
Presidente
CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. LAIS TEIXEIRA DE ALMEIDA
para assumir o contrato temporário no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO referente ao
PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao departamento de recursos humanos
em 03 dias.
Iracemápolis, 01 de Setembro de 2021.
Bianca do Nascimento Chica
Chefe de Coordenadoria de Recursos Humanos
CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca o Sr. DAVIS ALEXANDRE NUNES
JUNIOR para assumir o contrato temporário no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO
referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao departamento de
recursos humanos em 03 dias.
Iracemápolis, 01 de Setembro de 2021.
Bianca do Nascimento Chica
Chefe de Coordenadoria de Recursos Humanos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 23/2021
A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, sito à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237,
Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, torna público para
conhecimento de interessados a abertura do Edital do Pregão Presencial 23/2021, tendo
como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de formação
continuada aos conselheiros tutelares do município de Iracemápolis. Sessão de entrega e
abertura dos envelopes será no dia 17/09/2021 às 08:30h, 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, 01 de
setembro de 2021.
ATA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA
No dia 01 do mês de setembro de dois mil e vinte e um fora realizada a 05ª Reunião Ordinária
para tratar da Lei nº 13.257/2016 – Políticas Públicas Para a Primeira Infância, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Iracemápolis, presidida pelo Sr. Jimerson dos Santos
Dorigo, Procurador do Município. Nesta data estiveram presentes: a Sra. Cláudia Cristina
Montanha Martins, Agente do Controle Interno, a Sra. Eliane F. Raetano, Profissional de
IEC, a Sra. Sabrina Rosada Oliveira, representante do CMDCA, a Sra. Joseany J. Santos,
Chefe Administrativo de Creche e a Sra. Ana Cecília de Oliveira, representante da pasta da
Cultura. Aberta a sessão, a sra. Claúdia entregou a Pasta das Atas e documentos resultantes
das reuniões já realizadas para a sra. Eliane, que passará a ficar responsável pela guarda
dessa documentação. Ato contínuo, a Pasta da Cultura e da Biblioteca trouxe, de forma
documentada, o fluxo das ações já executadas pela pasta no âmbito da 1ª Infância. Em
sequência, os membros concordaram em preparar, para a próxima reunião, um esboço do
Plano de Ações para a 1ª Infância. Para isso, criou-se um grupo do WhatsApp para facilitar
a comunicação entre os membros. Está pendente a Promoção Social apresentar as ações
executadas pela pasta. A data da próxima reunião, para início da elaboração definitiva do
Plano, ficou a ser definida. Encerrou-se a reunião, o Presidente Sr. Jimerson dos Santos
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