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CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. SANDRA VIEIRA DE FREITAS 

para assumir o cargo de Merendeira referente ao Processo Seletivo n° 001/2021. Caso 

não compareça no prazo de 03 dias será considerado desistente da vaga. 

Iracemápolis, 07 de Novembro de 2022 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL nº 31/2022 

 

A Coordenadoria de Compras Públicas do Município de Iracemápolis nas dependências 

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

CEP: 13495-047, Telefone (19) 3456-9200, torna público que fica REVOGADO, o 

Pregão Presencial 31/2022, tendo como objeto 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. 

Iracemápolis/SP, 07 de novembro de 2022. Nelita Cristina Michel Franceschini – Prefeita 

Municipal. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 09/2022 

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 a Tomada de Preços 09/2022, tendo como objeto a  contratação 

de empresa especializada para a prestação de serviços de Consultoria Técnica, 

profissional e especializada para a elaboração do PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO – PDTI, contendo as necessidades de informação para atendimento 

aos objetivos estratégicos, plano de ações e investimentos, propostas de soluções de 

governança, bem como sua implantação, no município de Iracemápolis/SP, conforme 

termo de referência descritivo dos serviços. A tomada de preços será no dia 01 de 

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

pelo e-mail licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br e compras@iracemapolis.sp.gov.br 

Iracemápolis/SP, 07 de novembro de 2022. 

 

 


