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CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. FERNANDA BOSQUE 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, 07 de Outubro de 2021. 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Chefe de Coordenadoria de Recursos Humanos 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 25/2021 

A Coordenadoria de Compras Públicas da Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, com 

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

CEP 13.495-047, Telefone (19) 3456-9200, torna público que a Senhora Nelita Cristina 

Michel Franceschini, Prefeita Municipal de Iracemápolis, no uso de suas atribuições legais, 

HOMOLOGA o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial 

25/2021, 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 Santa 

Bárbara d'Oeste - SP e o desconto será utilizado semanalmente. A ADJUDICAÇÃO foi feita 

pelo pregoeiro da seguinte forma: Itens: 01 com o desconto de 1,0% e 02 com o desconto 

de 0,02%, à empresa Auto Posto Denardi LTDA. Itens: 03 com o desconto 0,02% e 04 com 

o desconto de 0,02% 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 2021. 

 


