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PODER EXECUTIVO
PORTARIA N.º 153/2021 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Nomeia a Comissão de Avaliação e Julgamento das Propostas Técnicas Pedagógicas
apresentadas nas licitações relacionadas a Secretária de Educação e dá outras
providências.”

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI
- Prefeita Municipal CONVOCAÇÃO

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita do Município de
Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. KEDMA APARECIDA
DADONA DE MORAES para assumir o contrato temporário no cargo de SERVENTE
referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao departamento de
recursos humanos em 03 dias.

RESOLVE:

Iracemápolis, 17 de Novembro de 2021.

Art. 1º. Nomear a Comissão de Avaliação e Julgamento das Propostas Técnicas a serem
apresentadas pelas empresas licitantes que tenha como objeto todas as demandas da
Secretária de Educação que apresentarem tipo prova de conceito e questões técnicas e
pedagógicas:

Bianca do Nascimento Chica
Chefe de Coordenadoria

de Recursos Humanos

I – Adelia Maria Rozales De Marco
RG nº 17.208.758-2
II – Angelo Roberto Boroto de Abreu
RG nº 10.957.991-2
III – Fabio Rogério Pedroso
RG nº 23.773.829-6
IV – Gizeli Aparecida Fazanaro Casimiro
RG nº 20.079.581-8
V – Paulo Sérgio Borba
RG nº 7.693.704-5
Parágrafo único. A atuação dos membros é considerada atividade de relevante interesse
social e não será remunerada.
Art. 2º. A análise da Proposta Técnica de cada licitante será realizada pela Comissão de
Avaliação e Julgamento nomeada por esta Portaria, composta por membros da Secretaria
Municipal de Educação tecnicamente preparados, que terão como atribuições:
I - conhecer as Propostas Técnicas apresentadas, verificando sua adequação ao objeto da
contratação almejada, conforme os requisitos estabelecidos no Termo de Referência do
respectivo Edital;
II -realizar a avaliação e o julgamento das Propostas Técnicas, atribuindo pontuação
técnica a cada proponente, subsidiando à Comissão Permanente de Licitações na escolha
da empresa melhor qualificada;
III - elaborar e encaminhar à Comissão Permanente de Licitações,o Relatório de
Avaliação e Julgamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da abertura
das Propostas Técnicas, caso não seja possível finalizá-lo durante a sessão;
IV - julgar os recursos oriundos de sua avaliação nos termos do respectivo Edital.
Parágrafo único. Os membros da Comissão analisarão em conjunto cada proposta e
indicarão a pontuação técnica de acordo com os elementos contidos no respectivo Edital,
dando suporte à Comissão Permanente de Licitações.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Iracemápolis, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.
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