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Poder Executivo

Secretaria de Gabinete-GAP
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021 

Processo Seletivo destinado ao Programa Bolsa Trabalho do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o
provimento de 70 (setenta) vagas e formação de cadastro reserva.
1. DO OBJETO
1.1. O Programa Bolsa Trabalho do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, visa proporcionar ocupação, qualificação
profissional e renda para os trabalhadores integrantes da população desempregada residente no Município, com a prestação de
serviços de interesse da comunidade do Município, junto aos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta ou em outras
instituições com as quais se estabeleça convênios ou parcerias, sem vínculo de subordinação e sem comprometimento das atividades
já desenvolvidas por esses órgãos, sendo que os benefícios criados pela Lei Municipal nº 3.361/2021, e alterados pela Lei Municipal
nº 3.398/2021, serão percebidos na seguinte conformidade:
I - Bolsa Trabalho, a ser paga até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente em relação ao mês de atividade, no valor mensal de 1
(um) salário-mínimo nacional, valor este que será proporcional aos dias efetivamente comparecidos pelo bolsista na Prefeitura;
II - Participação em cursos de qualificação profissional, a serem ofertados, planejados e fiscalizados pelo Departamento Municipal de
Assistência Social;
III Seguro de acidentes pessoais realizado em grupo, com os demais componentes da categoria.
1.2. O Programa Bolsa Trabalho do Município será coordenado pelo Departamento Municipal de Assistência Social, com a
colaboração dos demais Departamentos Municipais.
1.3. A participação do bolsista no Programa Bolsa Trabalho do Município terá prazo de duração de 6 (seis) meses.
1.4. A participação no Programa não gerará quaisquer vínculos empregatícios ou profissionais entre o beneficiário e a Prefeitura, eis
que de caráter assistencial e de formação profissional, não se revestindo das características que configuram tal vínculo.
2. DOS REQUISITOS
2.1. Durante os exercícios de 2021 e 2022, em decorrência dos efeitos da pandemia da Covid-19, o Programa Bolsa Trabalho do
Município será executado mediante a adoção dos seguintes parâmetros:
I - beneficiário: deverá preencher as seguintes condições:
a) ser integrante de família que aufira renda mensal per capita de até meio salário-mínimo nacional e que não tenha outros membros
beneficiários do mesmo auxílio;
b) esteja em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego ou de qualquer outro programa
assistencial equivalente;
c) resida, pelo período de 2 (dois) anos, no mínimo, em local próximo de onde deverão ser realizadas as atividades disponibilizadas
pelo Programa;
II - valor do benefício: será de 1 (um) salário-mínimo nacional;
III - condição para pagamento do benefício: o beneficiário deverá realizar atividades com vistas à sua recolocação profissional,
durante 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, estando incluídas nesse período, em conjunto ou
individualmente, a participação em cursos de qualificação profissional, sendo-lhe vedado substituir servidores públicos;
IV - duração do benefício: 6 (seis) meses;
V - vigência do benefício: Exercícios de 2021 e 2022.
2.2 Para os fins do Programa, considera-se como núcleo familiar o conjunto de pessoas formado por, no mínimo, um dos pais ou
responsável legal, filhos e/ou dependentes que estejam sob tutela ou guarda devidamente formalizadas pelo juízo competente, bem
como parentes e outros indivíduos que residam com o grupo sob o mesmo teto e contribuam economicamente para a sua
subsistência.
3. DAS VAGAS E DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
3.1. Serão destinados 70 (setenta) vagas para início imediato mais formação de cadastro reserva de 70 (setenta) vagas.
3.2. O Município de Paraguaçu Paulista reserva-se no direito de conceder as bolsas do Programa Bolsa Trabalho do Município em
número que atenda ao seu interesse, obedecido sempre o limite imposto pela Lei nº 3.361/2021 e alterações,e de acordo com a
ordem formada no cadastro reserva.
3.3. A inclusão no cadastro reserva se constitui em mera expectativa de direito, não se obrigando o Município a convocação daqueles
candidatos que tenham sido classificados dentro do limite legal.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições serão realizadas no período de 19 a 21 de outubro de 2021, no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00,
na sede do Departamento Municipal de Assistência Social, no endereço Avenida Siqueira Campos, nº 124, Bairro Centro, Paraguaçu
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Paulista-SP.
4.2. O candidato deverá comparecer munido de cópia simples e original dos seguintes documentos:
a) RG;
b) CPF;
c) Comprovante de residência;
d) Carteira de Trabalho;
e) Extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) atualizado.
4.3. A comprovação de residência se dará mediante a apresentação de algum dos seguintes documentos:
a) conta de água ou de luz atualizada;
b) conta de telefone fixo ou móvel (se possuir linha);
c) alguma correspondência que tenha recebido no local e em seu nome; ou
d) Título de Eleitor do Município de Paraguaçu Paulista.
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1. No caso do número de inscritos ser maior que o número de vagas existentes, o processo seletivo terá como critério de escolha,
em ordem do primeiro critério até o último, o seguinte:
I – maiores encargos familiares, que se define como o resultado da divisão da renda familiar pelo número de membros da família;
II – mulheres arrimo de família, que se define pela situação do bolsista não possuir, na família, outra pessoa com renda;
III – mais idade.
5.2. Após a seleção, respeitado o número de vagas, será celebrado Termo de Adesão ao Programa, restando à Coordenação do
Programa fiscalizar, acompanhar, avaliar e analisar os procedimentos do processo seletivo ora regulamentado, bem como as adesões
e exclusões dos bolsistas, e ainda apurar se as atividades realizadas pelos bolsistas estão de acordo com a finalidade e o objeto do
programa, bem como do Termo de Adesão.
5.3. Os classificados em número superior as vagas disponibilizadas serão inseridos no cadastro reserva, e convocados por publicação
no Diário Oficial Eletrônico do Município.
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1. A Prefeitura de Paraguaçu Paulista disponibilizará os nomes dos classificados e selecionados no Diário Oficial Eletrônico do
Município, no seguinte endereço eletrônico <www.eparaguacu.sp.gov.br>.
6.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as etapas deste processo seletivo, através do Diário
Oficial Eletrônico do Município de Paraguaçu Paulista, conforme endereço eletrônico mencionado no item 6.1 deste edital, inclusive de
convocações excepcionais dos classificados no cadastro de reserva;
7. DOS RECURSOS
7.1. O candidato que desejar interpor recurso em face dos atos previstos no presente Edital disporá de 2 (dois) dias úteis ininterruptos
para fazê-lo, com início no dia útil seguinte à publicação do evento, o qual deverá ser endereçado à Coordenação do Programa Bolsa
Trabalho do Município.
7.2. O recurso deverá ser individual, feito por escrito, devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, o número de
inscrição e telefone, dirigido à Coordenação do Programa Bolsa Trabalho do Município e protocolado em dia útil, pelo próprio
candidato na sede do Departamento Municipal de Assistência Social, na Avenida Siqueira Campos, nº 124, Centro, Paraguaçu
Paulista-SP, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, de segunda a sexta feira.
8. DA CONCESSÃO DA BOLSA
8.1. Após a seleção, respeitado o número de vagas, será celebrado Termo de Adesão ao Programa.
8.2. A jornada de atividade no Programa será de 8 (oito) horas diárias e 5 (cinco) dias da semana, totalizando 40 (quarenta) horas
semanais, estando incluídas nesse período, em conjunto ou individualmente, a participação em cursos de qualificação profissional,
sendo-lhe vedado substituir servidores públicos.
8.3. O bolsista, ao longo da sua jornada de atividade, e conforme dias e horas preestabelecidos pelo Departamento Municipal de
Assistência Social, deverá participar de cursos de qualificação profissional, ou ainda em palestras, nos quais serão desenvolvidos
temas pertinentes aos objetivos deste programa.
8.4. A participação do bolsista no Programa Bolsa Trabalho do Município terá prazo de duração de 6 (seis) meses.
8.5. As atividades permitidas para o Programa Bolsa Trabalho do Município devem se limitar às atividades de limpeza, atividades de
pintura, varrição, coleta de lixo, atividades de portaria, atividades de copa e cozinha, atividades de capinagem e jardinagem,
atividades de manutenção em geral, atividades de eletricista, encanador, operador de máquinas, atividades de motorista, atendimento
e auxílio nas práticas desportivas e culturais, atividades de ascensorista, bem como o exercício de atividades administrativas básicas
(atendimento telefônico, atendimento de pessoas e triagem, arquivo e organização de documentos, elaboração de simples relatórios
sobre o assunto e o andamento de procedimentos, auxiliar de escritório, envio e recebimento de documentos em geral e outras
atividades administrativas básicas que não envolvam funções de gerência, chefia ou direção).
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9. DA EXCLUSÃO
9.1. O bolsista será excluído do programa, nas seguintes hipóteses:
I - quando, convocado após seleção, não se apresentar para início das atividades;
II - quando não observar as normas estabelecidas pela Administração;
III - quando faltar sem justificativa às atividades que lhe forem designadas por 3 (três) dias corridos ou 5 (cinco) dias intercalados;
IV - quando faltar sem justificativa ao curso de qualificação por 2 (duas) vezes durante o mesmo mês;
V - quando adotar comportamento inadequado ao funcionamento do Programa;
VI - quando conseguir recolocação profissional no mercado formal.
9.2. A justificativa deverá ser apresentada por escrito, acompanhada do documento que lhe der causa, ao responsável pelo
apontamento das presenças, sempre no primeiro dia útil subsequente a ausência.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições da Seleção para o
Programa Bolsa Trabalho do Município, tais como se acham estabelecidas neste Edital e em conformidade com a Lei Municipal nº
3.361, de 2 de fevereiro de 2021 e o Decreto Municipal nº. 6.688, de 2 de fevereiro de 2021, e suas alterações.
10.2. Compete à Coordenação do Programa em caráter apurativo, deliberativo e consultivo, avaliar e analisar os procedimentos do
processo seletivo ora regulamentado, bem como as adesões e exclusões dos bolsistas, e, ainda, apurar se as atividades realizadas
pelos bolsistas estarão de acordo com a finalidade e o objeto do programa, bem como do Termo de Adesão.
10.3. O cadastro de reserva tem a especial função de suprir as vagas supervenientes em caráter de substituição dentro do limite
estabelecido neste edital.
10.4. A presente Seleção Pública tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação da homologação final,
podendo ou não ser prorrogado por igual período de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública.
10.5. A Coordenação do Programa é composta por 3 (três) Servidores, conforme designada por portaria do Prefeito.
10.6. Constitui anexo do presente edital de Chamamento Público, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Termo de Cadastro;
Anexo II -Termo de Adesão;
Anexo III - Termo de Exclusão;
Anexo IV - Termo de Solicitação de Exclusão;
Anexo V - Termo de Desistência do Programa.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 15 de outubro de 2021.
CÁTIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Departamento Municipal de Assistência Social

ANEXO I
TERMO DE CADASTRO - PROGRAMA BOLSA TRABALHO DO MUNICÍPIO
Nome:................................................................………………………………………………………………..
Endereço:.............................................................................................................………………..Nº........
Bairro:................................................................................… Telefone:............……...................…
RG.........................……… CPF:...................................Data de Nasc:…..../...../.....Sexo:.........................
Estado Civil:...........................………………....Carteira Profissional Nº......................… Série:...........
É portador de necessidade especial? Sim () Não ()
- Qual?....................................................................
É estudante? Sim( ) Não( )
Escolaridade: Analfabeto( ) Fundamental( ) Médio( ) Superior( )
Desempregado a mais de 1(um) ano? Sim( ) Não() Quantos anos?.....................………...
Tem capacitação profissional? Sim( ) Não() - Qual?....................................................................
Tem experiência profissional? Sim( ) Não()
- Qual?................................................................................................……………..
Possui alguma renda? Sim( ) Não() - Qual o valor? R$ ……………………….
Tem algum dependente? Sim ( )Não ( ) - Quantos?...…………....…………….
Possui filhos? Sim ( ) Não ( ) - Quantos? ..........………….
É arrimo de família? Sim () Não ()
Eu, acima qualificado, DECLARO para os devidos fins de direito, que todas as informações prestadas nesta ficha são verdadeiras,
bem como, estou de pleno acordo com as cláusulas do presente Programa Bolsa Trabalho do Município, criado pela Lei Municipal nº.
3.361, de 2 de fevereiro de 2021, e regulamentado pelo Decreto nº. 6.688, de 2 de fevereiro de 2021, em especial aos incisos I, II, III

18/10/2021 Ano I | Edição nº171 |  Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

	Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

4/8



Segunda-feira, 18 de Outubro de 2021 Ano I  | Edição nº 171 Página 5 de 8

do art. 3º da Lei Municipal nº. 3.361/2021, conforme segue:
I – situação de desemprego igual ou superior a 1 (um) ano, com ou sem experiência profissional, desde que não seja beneficiário de
seguro-desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente;
II – residência no Município, no mínimo, pelo período de 2 (dois) anos;
III – alistamento de apenas 1 (um) beneficiário, por núcleo familiar.
Assinatura do Bolsista:______________________________________________
Nome: __________________________________________________________
Membros da Coordenação do Programa Bolsa Trabalho do Município:
Assinatura: _______________________________________________
Nome: ___________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________
Nome: ___________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________
Nome: ___________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO
Chamada Pública nº ………...…./………… Protocolo nº ………...…./……..… Data: ……../….../…...….
Nome do Inscrito: ………………………………………………………………………………………………..
RG nº ………………………………………………... .
Visto do Responsável pela Inscrição: ……………………………………………………

ANEXO II
TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO DO MUNICÍPIO

Pelo presente Termo de Adesão ao Programa Bolsa Trabalho do Município, criado pela Lei Municipal nº. 3.361, de 2 de fevereiro de
2021, e regulamentado pelo Decreto nº. 6.688, de 2 de fevereiro de 2021, e suas alterações, o Município de Paraguaçu Paulista, por
meio do Departamento Municipal de Assistência Social, situada à Avenida Siqueira Campos, nº. ____, Centro, Paraguaçu Paulista-SP
concede a Bolsa Trabalho e demais benefícios previstos no referido decreto regulamentador, ao Sr (a)
_____________________________________________, CPF nº___________________ RG nº:_____________________________,
Data Nascimento: ___/___/____, Endereço: _________________________________nº ___, Bairro: ____________________,
Município de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, Termo Nº: __________, Chamada Pública
nº______________________________:sob as seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Este Termo de Adesão será regido pelas condições estabelecidas na Lei Municipal nº. 3.361, de 2 de
fevereiro de 2021, e regulamentado pelo Decreto nº. 6.688, de 2 de fevereiro de 2021, e suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA – A participação no Programa Bolsa Trabalho do Município não acarreta vínculo empregatício entre a
Prefeitura do Município de Paraguaçu Paulista e o bolsista.
CLÁUSULA TERCEIRA – O bolsista ficará lotado no Departamento de __________________________ e desempenhará as seguintes
atividades:__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
CLÁUSULA QUARTA – O bolsista participante do Programa fará jus a uma Bolsa Trabalho no valor mensal de 1 (um) salário-mínimo
nacional.
CLÁUSULA QUINTA – Durante a vigência do presente Termo de Adesão, o bolsista estará incluso em Apólice de Seguro Coletivo de
Acidentes Pessoais, específica para o Programa Bolsa Trabalho do Município.
CLÁUSULA SEXTA – Este Termo de Adesão terá vigência de 6 (seis) meses.
CLÁUSULA SÉTIMA – A jornada de atividade no Programa será de 8 (oito) horas diárias, com intervalo de 1 (uma) para almoço,
durante 5 (cinco) dias da semana, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, estando incluídas nesse período, em conjunto ou
individualmente, a participação em cursos de qualificação profissional.
CLÁUSULA OITAVA – O bolsista fica ciente que sua carga horária terá controle de frequência por meio de marcação de ponto
eletrônico, manual ou assinatura em folha de ponto.
CLÁUSULA NONA – Este Termo de Adesão não implica, em hipótese alguma, em vínculo empregatício com a Prefeitura de
Paraguaçu Paulista.
CLÁUSULA DÉCIMA - O bolsista será excluído do programa, nas seguintes hipóteses:
I - quando, convocado após seleção, não se apresentar para início das atividades;
II - quando não observar as normas estabelecidas pela Administração;
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III - quando faltar sem justificativa às atividades que lhe forem designadas por 3 (três) dias corridos ou 5 (cinco) dias intercalados;
IV - quando faltar ao curso de qualificação por 2 (duas) vezes durante o mesmo mês;
V - quando adotar comportamento inadequado ao funcionamento do Programa;
VI - quando conseguir recolocação profissional no mercado formal.
Parágrafo único. O presente Termo de Adesão poderá ser revogado a qualquer momento pelo dirigente titular do Departamento
Municipal de Assistência Social, por juízo de oportunidade e conveniência administrativa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa Bolsa Trabalho do Município,
auxiliada sempre que necessário pelo Departamento Municipal de Assuntos Jurídicos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito, desde já o Foro da Comarca de Paraguaçu Paulista, com renúncia expressa de
qualquer outro juízo, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas as questões que porventura surgirem em função do presente
instrumento.
E por estarem de acordo com as condições e dizeres do presente Termo de Adesão ao Programa Bolsa Trabalho do Município, as
partes assinam o presente, em duas vias, de igual teor, impressas por computador, cabendo à primeira via ao Departamento
Municipal de Assistência Social e a segunda via ao bolsista.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, ___ de ____ de ______.
Assinatura:________________________________________________
Nome do Bolsista:__________________________________________
Membros da Comissão do Programa Bolsa Trabalho do Município:
Assinatura: _______________________________________________
Nome: ___________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________
Nome: ___________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________
Nome: ___________________________________________________
Diretora do Departamento Municipal de Assistência Social:
Assinatura:__________________________________________________
Nome:______________________________________________________

ANEXO III
TERMO DE EXCLUSÃO DE BOLSISTA AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO DO MUNICÍPIO
Em conformidade com a legislação vigente do Programa Bolsa Trabalho do Município, ocorreu a exclusão do (a) bolsista, Sr.(a)
_____________________________________, portador do RG nº _________________, pelo(s) seguinte(s) motivo(s):
( ) Não se apresentou ao local indicado para o início das atividades, quando convocado.
( ) Não observou as normas estabelecidas pela Administração;
( ) Faltou sem justificativa às atividades que lhe forem designadas por 3 (três) dias corridos ou 5 (cinco) dias intercalados;
( ) Faltou sem justificativa ao curso de qualificação por 2 (duas) vezes durante o mesmo mês;
( ) Adotou comportamento inadequado ao funcionamento do Programa;
( ) Conseguiu recolocação profissional no mercado formal.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, ___ de ____ de ______.
Assinatura:________________________________________________
Nome do Bolsista:__________________________________________
Membros da Comissão do Programa Bolsa Trabalho do Município:
Assinatura: _______________________________________________
Nome: ___________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________
Nome: ___________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________
Nome: ___________________________________________________
Diretora do Departamento Municipal de Assistência Social:
Assinatura:__________________________________________________
Nome:_____________________________________________________

ANEXO IV
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO DO MUNICÍPIO
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Solicito a exclusão do(a) bolsista, Sr. (a) ____________________________, portador do RG nº ______________________, do
Programa Bolsa Trabalho do Município, pelo(s) seguinte(s) motivo(s):
( ) Não se apresentou ao local indicado para o início das atividades, quando convocado.
( ) Não observou as normas estabelecidas pela Administração;
( ) Faltou sem justificativa às atividades que lhe forem designadas por 3 (três) dias corridos ou 5 (cinco) dias intercalados;
( ) Faltou sem justificativa ao curso de qualificação por 2 (duas) vezes durante o mesmo mês;
( ) Adotou comportamento inadequado ao funcionamento do Programa;
( ) Conseguiu recolocação profissional no mercado formal.

Responsável pelo Setor:
Data: ______/_____/_____
Assinatura:__________________________________________________
Nome:______________________________________________________
Cargo: _____________________________________________________

Diretor(a) do Departamento Municipal de ______________________________________:
Data: ______/_____/_____
Assinatura:__________________________________________________
Nome:______________________________________________________

ANEXO V
TERMO DE DESISTÊNCIA DE BOLSISTA AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO DO MUNICÍPIO

Eu, ________________________________________________________, portador do RG nº ____________ e CPF nº
_______________________, abaixo-assinado, Bolsista do Programa Bolsa Trabalho do Município de Paraguaçu Paulista, DECLARO
expressamente que DESISTO de participar do mesmo.

MOTIVO:
() por não aceitar uma ou mais condições do programa.
() por não ter interesse pelas atividades.
() por ter conseguido recolocação profissional no mercado formal.
() Qual? _____________________________________________

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, ___ de ____ de ______.

Assinatura:________________________________________________
Nome do Bolsista:__________________________________________

PE 030/2021 - AQUISIÇÃO EVENTUAL DE RAÇÃO CANINA E FELINA 

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Pta., faz saber a todos os interessados, que encontra-se aberto no
Departamento de Licitações, o PREGÃO (ELETRONICO), n.º 030/2021, que tem como objetivo a AQUISIÇÃO EVENTUAL DE
RAÇÃO CANINA E FELINA, o início da sessão de abertura será no dia 28/10/2021, às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado no
Departamento de Licitações, à Av. Siqueira Campos nº 1.430, Paço Municipal ou pelo site: www.eparaguacu.sp.gov.br. Informações
poderão ser obtidas ainda através do fone (18) 3361-9100.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de outubro de 2021.
Antonio Takashi Sasada - Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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Pregão Presencial N.º 053/2021. Objeto: Locação de equipamentos, (escavadeira, pá carregadeira e rolos compactadores), para
manutenção e melhorias de estradas municipais. Homologo, nos termos do inciso XXII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520/02, o
objeto do presente certame, pelo menor preço por item, como segue: os itens 1, 2, 3 e 4 para a empresa Mario César de Aquino
Thimoteo Eireli. Data Homologação: 15/10/2021.

Pregão Presencial N.º 054/2021. Objeto: Fornecimento de refeições tipo marmitex. Homologo, nos termos do inciso XXII do artigo 4º
da Lei Federal n.º 10.520/02, o objeto do presente certame, pelo menor preço por item, como segue: os itens 1 e 2 para a empresa
Esplanada Refeições Ltda. Data Homologação: 15/10/2021.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de Outubro de 2021.
Antonio Takashi Sasada - Prefeito Municipal
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