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LEI N. º 2531/2022, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022. 

Autoria: Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina Michel Franceschini. 

“Dispõe sobre abertura de Crédito  Suplementar e dá outras providências correlatas.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria Municipal, 

um Crédito Suplementar Adicional na importância de R$ 120.914,09 (cento e vinte mil, 

novecentos e quatorze reais e nove centavos), com a suplementação das seguintes 

dotações no orçamento vigente: 

FICHA DOTAÇÃO DR  VALOR  

1500 02.10.02.10.302.1003.2011.3.3.71.70.00 

05  

R$   120.914,09 

 
soma 

 

R$   120.914,09 

 

Art. 2º Os créditos abertos pelo artigo anterior terão como cobertura a anulação parcial 

da importância de R$ 120.914,09 (cento e vinte mil, novecentos e quatorze reais e nove 

centavos), da dotação orçamentária ficha nº 1370 -

02.10.02.10.302.1003.2922.3.3.90.39.00 

Art. 3º Fica autorizado a reindexação dos Programas, Projetos e Ações afetados nesta Lei 

Municipal com a adequação das Leis do PPA e LDO para este exercício, permanecendo 

inalteradas as demais programações físicas e financeiras dos instrumentos de 

planejamento orçamentário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Iracemápolis aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

PORTARIA Nº 90/2022 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022. 

“Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Especial de Avaliação da Prova 

de Conceito, referente ao processo de contratação de empresa(s) especializada(s) na 

cessão de softwares de educação complementar, bem como serviço de manutenção e 

suporte técnico para atualização e correção contínuos do portal de acesso e, ainda, o 

serviço de implantação, suporte assistido, produção de conteúdo original e reprodução 

de notícias por profissional especializado e orientação aos usuários” 

NELITA CRISTINA 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 do Município de Iracemápolis; 

CONSIDERANDO - a necessidade de contratação através de licitação, de empresa(s) 

especializada(s) na cessão de uso de softwares de educação complementar como 

ferramenta de disponibilização de notícias, atualidades, curiosidades, conteúdos 

pedagógicos, eventos a estudantes do 4º e 5º ano regularmente matriculados na Rede 

Municipal de Ensino Fundamental I, via website e sistema integrado, para número 

ilimitado de usuários simultâneos, bem como serviço de manutenção e suporte técnico 

para atualização e correção contínuos do portal de acesso e, ainda, o serviço de 

implantação, suporte assistido, produção de conteúdo original e reprodução de notícias 

por profissional especializado e orientação aos usuários, 

CONSIDERANDO a necessidade de funcionários para avaliação da Prova de Conceito 

para a referida contratação;  

RESOLVE: 

Art. 1º - O referido procedimento licitatório da Prefeitura Municipal de Iracemápolis será 

realizado pela Comissão de Licitações do Município, com competência para processar e 

julgar o pleito e a Comissão Especial para Avaliação da Prova de Conceito, será 

constituída a contar da presente data da seguinte forma: Sra. Joseany Jesus dos Santos – 

Chefe De Divisão De Planejamento De Vagas - Creche e Sra. Vilcéia Salvino Da Silva 

Corrêa – Diretora Do Departamento De Educação. 

§1º - A Comissão Especial para Avaliação da Prova de Conceito compete: 

a) efetuar avaliação de conformidade do objeto ofertado; 

b) registrar em Ata o resultado da Avaliação e encaminhar ao Pregoeiro e à sua Equipe de 

Apoio. 

 

§ 2º - Os trabalhos da Comissão Especial para Avaliação da Prova de Conceito serão 

voluntários, não havendo qualquer remuneração, e, após a homologação do objeto licitado 

ao primeiro colocado, a Comissão Especial de avaliação será dissolvida. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Iracemápolis, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

PORTARIA Nº 91/2022 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022. 
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“Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Especial de Avaliação da Prova 

de Conceito, referente ao processo de contratação de empresa(s) especializada(s) no 

fornecimento de licença de uso de plataforma tecnológica para o planejamento da 

avaliação continuada dos serviços públicos municipais.” 

NELITA CRISTINA 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 do Município de Iracemápolis; 

CONSIDERANDO - a necessidade de contratação através de licitação, de empresa(s) 

especializada(s) no fornecimento de licença de uso de plataforma tecnológica para o 

planejamento da avaliação continuada dos serviços públicos municipais. 

CONSIDERANDO a necessidade de funcionários para avaliação da Prova de Conceito 

para a referida contratação; e, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - O referido procedimento licitatório da Prefeitura Municipal de Iracemápolis será 

realizado pela Comissão de Licitações do Município, com competência para processar e 

julgar o pleito e a Comissão Especial para Avaliação da Prova de Conceito, será 

constituída a contar da presente data da seguinte forma: Sra. Joseany Jesus dos Santos – 

Chefe De Divisão De Planejamento De Vagas - Creche e Sr. Felipe Marcelo Granço – 

Chefe de Gabinete. 

§1º - A Comissão Especial para Avaliação da Prova de Conceito compete: 

a) efetuar avaliação de conformidade do objeto ofertado; 

b) registrar em Ata o resultado da Avaliação e encaminhar ao Pregoeiro e à sua Equipe de 

Apoio. 

 

§ 2º - Os trabalhos da Comissão Especial para Avaliação da Prova de Conceito serão 

voluntários, não havendo qualquer remuneração, e, após a homologação do objeto licitado 

ao primeiro colocado, a Comissão Especial de avaliação será dissolvida. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas as disposições 

em contrário. 

Iracemápolis, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

Edital de convocação para sessão de atribuição de classes/aulas  

16/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis, através da Coordenadoria Municipal de 

Educação de Iracemápolis convoca os candidatos abaixo relacionados para sessão de 

atribuição de classes/aulas referente ao Processo Seletivo 01/2021: 

 

CLASSIFICADOS PROFESSOR I - ENSINO FUNDAMENTAL 

Classificação Nome 

Número de 

inscrição 

90 NILZA MARIA ALBERNAZ 2000137021 

91 AREDA LAMONTANHA DA SILVA 2000137003 

01 VANESSA CRISTINA DA SILVA SANTOS 2000137508 

02 ALEXANDRE BOLDORINI 2000137488 

03 

GISLAINE APARECIDA DO NASCIMENTO 

CHICA MARTINS 2000137796 

04 GABRIELE DE ARAUJO 2000137332 

05 

ADRIANA APARECIDA ALTARUGIO 

DEMARCHI 2000137343 

06 NATALI BARRETO LIMA 2000137051 

07 LUCIENE FERNANDA TOFOLI DE ARAUJO 2000138138 

08 KARINE CERRUTI 2000136957 

 

Os interessados deverão comparecer Rua Dona Auta de Oliveira Simoes, 626 – Centro – 

Iracemápolis/SP – Centro – Iracemápolis/SP, no dia 08 de Novembro de 2022, ás 10:00 

horas, para a atribuição de classes/aulas. 

 

Iracemápolis, 04 de Novembro de 2022 

 

Vilceia Salvino da Silva Correa 

Diretora do Departamento de Educação 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 31/2022 

 

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

237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-047, Telefone (19) 3456-9200, torna público 

para conhecimento de interessados a abertura do Edital do Pregão Presencial 31/2022, 

tendo como objeto a Aquisição de briquedos playgrounds, gangorra , casinha e gira gira 

carrossel, para atender a demanda das escolas municipais e de  educação infantil e ensino 

fundamental do minicípio iracemápolis /SP  . Sessão de entrega e abertura dos envelopes 

será no dia 18/11/2022 às 09:00hs, 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, 

04 de novembro de 2022. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022 – PROCESSO Nº 123/2022 

O MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS, através de sua pregoeira e equipe de apoio, 

legalmente designada, torna público para os devidos fins e efeitos do inciso XVIII do art. 

4º da Lei nº 10.520/2002 que as empresas UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA., MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS 

LTDA. E VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. interpuseram recurso contra a ata da 

sessão realizada em 26 de outubro de 2022 – Pregão Eletrônico nº 48/2022, ficando as 

demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema. 

Iracemápolis/SP, 04 de novembro de 2022. Grazielli S. Montanha Marchiori – Pregoeira. 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022 
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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 41/2022, tendo como objeto Aquisição de 

Caminhão Tipo Vuc – Veículo de Carga, veículo zero quilometro, para atendimento da da 

Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos, conforme as especificações e condições 

constantes deste Edital e seus Anexos. O pregão eletrônico ocorrerá na BEC no dia 22 de 

novembro de 2022 às 09h:30min (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. ou 

www.iracemapolis.sp.gov.br/licitacoes. Outras informações e questionamentos somente 

pelo e-mail licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br. Iracemápolis/SP, 04 de novembro de 2022. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 47/2022 

 

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 47/2022, tendo como objeto aquisição de 

produtos químicos para serem ultilizados no sistema de tratamento de água para 

distribuição a população, com entrega parcelada. O pregão eletrônico ocorrerá na BEC 

no dia 21 de novembro de 2022 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. ou www.iracemapolis.sp.gov.br/licitacoes. Outras informações e 

questionamentos somente pelo e-mail licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br. 

Iracemápolis/SP, 04 de novembro de 2022. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 49/2022 

 

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 49/2022, tendo como objeto Aquisição de 

microchip e leitor para o Canil Municipal. O pregão eletrônico ocorrerá na BBMNET –

no dia 29 de novembro de 2022 às 09:00 horas (horário de Brasília). O edital e seus anexos 

encontram-se à disposição dos interessados para consulta e retirada no 

site .www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.iracemapolis.sp.gov.br/licitacoes. Outras 

informações e questionamentos somente pelo e-mail 

compras@saude.iracemapolis.sp.gov.br. Iracemápolis/SP, 04 de novembro de 2022. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 50/2022 

 

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

237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-047, Telefone (19) 3456-9200, torna público 

para conhecimento de interessados a abertura do Edital do Pregão Eletrônico 50/2022, 

tendo como objeto Aquisição de veículo automotor na configuração de Mini Van, 

capacidade de transporte de 07 (sete) lugares com cintos de segurança, novo, zero 

quilômetro, ano de fabricação 2022 modelo 2023, cor sólida preferencialmente preta, 

devidamente equipado com: Sistema de climatização tipo ar condicionado, sistema de 

desembaçador de vidros com ar quente, sistema de sonorização com rádio AM/FM e 

entrada USB, sistema de segurança Airbag no mínimo para o motorista e passageiro 

frontal, sistema de freio a disco com ABS, motor bicombustível de no mínimo 1.8 litros, 

direção hidráulica/elétrica, câmbio automático e no mínimo 05 (cinco) marchas a frente 

e 01 (um) a ré, fabricado com todos os equipamentos que atendam às exigências do CTB 

- Código de Trânsito Brasileiro e da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

e do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Sessão de entrega e abertura 

dos envelopes será no dia 17/11/2022 às 09:00h, 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, 

03 de novembro de 2022. 


