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EDITAL N" 0412021.

DIvULGAçÃo DAS PRoPoSTAS APRESENTADAS No
pRocEDIMENTo DE MANIrnsr^1,çÃo DE INTERESSE socIAL

o PREFEITO Do vluNIcÍpto DE rnvtnaú, Esrado de São paulo, no uso de
suas atribuições legais e considerando a Lei Federal n" 13.019/2074 e alterações e
Decreto Municipal n" 2.724/2016, torna público a proposta de MANIFnSfeçÃO Oe
INTERESSE SOCIAL, enviada no prazo concedido, a fim de receber análise da
Administração Municipal objetivando o desenvolvimento de atividades de
empreendedorismo, auxflio e orientação aos municípes e empresários por meio da
prestação de serviços presencial/remoto por meio do canal de atendimento SEBRAE
AQUI para a celebração de parceria em regime de mútua cooperação no exercício de
202L, conforme segue:

ENTIDADE OBJETO VALOR FONTE DE
RECURSOS

Associação Comercial e

Empresarial de Tambaú

Prestação de serviço do canal de atendimento
SEBRAE AQUI para a realização das
orientações e atendimentos ac,s empreendedores
no Município

R$ 73.203,33 MUNICIPAL

Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias, para que a sociedade manifeste-se a

respeito da proposta de manifestação de interesse social, encaminhando-se sugestões,
reclamações, denúncias ou elogios diretamente à Prefeitura Municipal, Setor de
Protocolo, Praça Carlos Gomes n" 40, das 08:00 às 17:00 horas.

Ratificamos que a real\zaçáo do Procedimento de Manifestação de úrteresse
Social não dispensa a convocaçáo por meio do Chamamento Público para a celebração
de parceria, bem como a Administraçáo Municipal reservar-se no direito de não
autorizar o valor solicitado pela Organizaçáo da Sociedade Civil, tendo em vista a

tipificação do objeto da proposta a disponibilidade orçamentária e financeira do
Município.

Tambaú, 30 de março de202L
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Prefeito Municipal
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