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PORTARIA N.º 133/2021, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. 

“Prorrogação de prazo para continuidade e conclusão dos trabalhos de Processo 

Administrativo Disciplinar”. 

NELITA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, Estado de São 

Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Orgânica 

Municipal; 

CONSIDERANDO a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, com nomeação 

de Comissão através da Portaria nº 128/2021, publicada em 10 de setembro do presente ano; 

CONSIDERANDO que o período para apuração dos fatos foi insuficiente para a 

continuidade e conclusão dos trabalhos e que a Comissão solicitou prorrogação por mais 30 

(trinta) dias; 

CONSIDERANDO a tentativa frustrada de citação pessoal da funcionária Ângela Casimiro 

para apresentação de defesa no prazo legal; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, para conclusão dos fatos apontados na 

Portaria inaugural do Processo Administrativo Disciplinar. 

Art. 2º - CITAR a funcionária Ângela Casimiro para que apresente defesa escrita por meio 

do setor de protocolo do Município, situado no Paço Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da publicação desta portaria. 

Parágrafo único - Os autos encontram-se na Coordenadoria de Negócios Jurídicos, 

podendo ser consultado pela funcionária ou seu procurador devidamente constituído, de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Portaria correrão por conta de 

dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

PORTARIA N.º 134/2021, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. 

“Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para implementação municipal do programa 

Time Brasil, da Controladoria-Geral da União, e nomeação de seus membros 

NELITA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, Estado de São 

Paulo. 

No uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Orgânica Municipal; 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Instituir Grupo de Trabalho para implementação municipal do programa Time 

Brasil, da Controladoria-Geral da União.   

  

Art. 2.º - Nomear os membros do Grupo de Trabalho do Time Brasil: 

a) Celso Eduardo Crystal, que será seu coordenador; 

b) Claudia Cristina Montanha Martins; 

c) Nelson Benedito Granso.  

Art. 3.º - Atribuir aos integrantes do Grupo de Trabalho as funções de coordenação, 

supervisão, monitoramento e prestação de informações relacionadas ao Plano de Ação do 

programa Time Brasil e atividades correlatas.    

Art. 4.º - As funções que lhes são atribuídas serão consideradas de relevante serviço 

prestado ao Município.  

Art. 5.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

TERMO DE LICITAÇÃO DESERTA – PREGÃO PRESENCIAL 26/2021 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, localizada à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 

237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, torna público 

para conhecimento de interessados que o Pregão Presencial 26/2021, tendo como objeto 

Registro de Preços visando a Aquisição de produtos de materiais de construção para 

realização de obras e serviços urbanos, por fornecimento parcelado e a pedido, foi declarado 

como DESERTO, visto que, após o início da sessão nenhuma empresa se fez presente, não 

havendo interessados. Iracemápolis/SP, 08 de outubro de 2021. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 30/2021 

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: 13.495-047, Telefone (19) 

3456-9200, realizará o Pregão Eletrônico 30/2021, tendo como objeto Registro de Preços 

para a Aquisição de sucos de frutas concentrados para serem utilizados na Alimentação 

Escolar, por fornecimento parcelado e a pedido. O pregão eletrônico ocorrerá na BEC, no 

dia 25 de outubro 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.bec.sp.gov.br. Outras informações e questionamentos somente pelo e-mail 

licitacoes02@iracemapolis.sp.gov.br, com o Pregoeiro. Iracemápolis/SP, 08 de outubro de 

2021. 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 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: 13.495-047, Telefone (19) 

3456-9200, realizará o Pregão Presencial 26/2021, tendo como objeto a Aquisição de 

produtos de materiais de construção para a realização de obras e serviços urbanos, por 

fornecimento parcelado e a pedido. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 

22/10/2021 às 09:30h, 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, 08 de outubro de 2021. 

 


