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EDITAL N" O3I2O22

pROCEDIMENTO DE MANInnSraÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE feMeAÚ, Estado de São Paulo, no uso de suas

atribuições legais e considerando a Lei Federal no 13.01,912014 e suas alterações e o Decreto

Municipal n' 2.7 2412016, I do município, que por

meio deste, está iniciando INTERESSE SOCIAL,

visando receber propostas nos termo S e condiçõe

estabelecidas neste Edital

S

1- OBJE

Receber

público para a

Assistência

2- CO

2.1-

Municipal
13.0t9/20r

2.2- Os

Prefeitura M
período de

3-

requlsl tos:

todas

OS

projetos, e de interesse

Çoope1¿ç6o nut de Educação e

DE

Civil
tos na Lei

nos diretamente à

às 16 horas, no

no

T DE

atender aos

E
t: ,

a ser segurntes

I- Identificação do subscritor

il- Indicação do interesse público envolvido, constando objeto e justificativa;

ilI- Diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver, da

viabilidade, dos custos, dos beneficios e dos prazos de execução da ação pretendida.

dg.,proposta cotstando CNPJ;
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4- DA AVALIAÇ¿,o oo PoDER púnllco

4.1 - Preenchidos os requisitos do item 3, a Administração Municipal tornará pública a

proposta em seu sítio eletrônico e, verificada a conveniência e oportunidade procederá a oitiva da

sociedade sobre o tema.

4.2- A rcali de de Interesse Social não implicará

necessariamente na de acordo com os interesses

da administração.

4.3- A
convocação

4,4- A
não impede a
subsequente.

4,5-

pela

disponibilidade

de

do Município.

celebração de

rro direito de

a
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teresse Social

público

solicitado

proposta e a
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