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EDITAL DE REABERTURA DAS INSCRIÇÕES E RETIFICAÇÃO PARCIAL DO
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020 - ADIAMENTO DATA FUTURA

A Prefeitura Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, torna público que serão REABERTAS AS INSCRIÇÕES para o
Concurso Público nº 001/2020, no período de 27 de abril a 17 de maio de 2020.

O pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária até a data de vencimento do mesmo, que
corresponde ao primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições, entendendo-se como “não úteis” exclusivamente
os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de
Brasília, sob pena de a inscrição não ser processada, recebida e validada.

Considerando a elevada capacidade de difusão do coronavírus (COVID-19), vírus altamente patogênico e dotado de grande
potencial de disseminação;

Considerando o fato de a Organização Mundial de Saúde já ter alçado a patologia ao patamar de “pandemia”;

Considerando que a Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de impor-
tância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando o receio de a letargia na adoção de medidas urgentes para conter a propagação do vírus acarretar risco
de colapsar os sistemas público e privado de saúde, haja vista a limitação de leitos hospitalares disponíveis ao atendimento da
população eventualmente infectada;

Considerando que a realização de Concurso Público pode resultar na aglomeração de pessoas;

Considerando o Decreto nº 64.682, de 13 de março de 2020 e POSTERIORES, do Governador do Estado de São Paulo, João
Dória, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, de medidas temporárias e emergenciais
de prevenção de contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como sobre recomendações no setor privado estadual;

Considerando o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 e POSTERIORES, do Governador do Estado de São Paulo, João
Dória, que decreta QUARENTENA no Estado de São Paulo no contexto da pandemia do COVID-19 (novo coronavírus);

Considerando o Decreto 3235, de 17 de março de 2020, do Prefeito Municipal de Pedregulho, Dirceu Polo Filho, que dispõe
sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública Municipal, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contá-
gio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como de medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente do Coronavírus e dá outras providências;
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Considerando o Decreto 3242, de 07 de abril de 2020, do Prefeito Municipal de Pedregulho, Dirceu Polo Filho, que dispõe
sobre o período de quarentena no âmbito do Município de Pedregulho e alteração dos artigos 19, 20 e 21 do Decreto nº 3237,
de 21 de março de 2020;

Considerando a Lei 2861 de 25 de março de 2020, do Prefeito Municipal de Pedregulho, Dirceu Polo Filho, onde a Câmara
Municipal de Pedregulho reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública decretado através do Decreto nº. 3237, de 21 de março de 2020, bem como aprova
todas medidas temporárias e emergenciais adotadas pelo Poder Executivo para a prevenção de contágio pelo Covid-19 (Novo
Coronavírus), bem como todas as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional;

Considerando, enfim, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual
de Saúde, visando à segurança e bem estar de todos, como medida preventiva no combate ao avanço do surto do novo coronavírus
(COVID-19);

A Prefeitura Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, em conjunto com a empresa organizadora do certame, e em
observância das recomendações dos órgãos competentes, RESOLVE tornar pública a Retificação Parcial do Edital de Concurso
Público n.º 001/2020, de 16 de março de 2020, publicado na imprensa local e na sede da Prefeitura, RETIFICANDO, o item 5.1
– Das Normas, que passa a ter a seguinte redação:

5.1- LOCAL - DIA - As provas objetivas (escritas) serão realizadas na cidade de Pedregulho/SP na data a ser definida
posteriormente e tal data será divulgada por meio de Edital próprio, nos horários descritos abaixo, em locais a serem divul-
gados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefeitura, por meio de jornal com circulação no
município e do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Frise-se ainda o item 1.2 do Edital que estabelece: “é de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as
publicações de TODOS os atos, editais, resultados, convocações e comunicados referentes a este Concurso Público/Processo
Seletivo. Até o resultado final o candidato deve acompanhar as publicações no site www.consesp.com.br e a partir de então, as
publicações serão feitas exclusivamente pelo órgão realizador em seus órgãos oficiais de publicação, além de afixação em seus
átrios.”

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Pedregulho/SP, 27 de abril de 2020.

DIRCEU POLO FILHO
Prefeito
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A Prefeitura Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, torna público que realizará, na forma prevista no artigo 37 da
Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS para o preenchimento de vagas dos
cargos abaixo especificados providos pelo Regime Celetista. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constan-
tes do presente instrumento elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e perti-
nentes.

CAPÍTULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CONSESP – Concursos,
Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.

1.2 - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de TODOS os atos, editais, resultados,
convocações e comunicados referentes a este concurso público. Até o resultado final o candidato deve acompanhar as publica-
ções no site www.consesp.com.br e a partir de então, as publicações serão feitas exclusivamente pelo órgão realizador em seus
órgãos oficiais de publicação, além de afixação em seus átrios.

1.3 - Os cargos, as vagas (total de vagas ofertadas, vagas de Ampla Concorrência (AC) e vagas reservadas para Pessoas
com Deficiência (PcD), a carga horária semanal, o vencimento mensal, os requisitos e a escolaridade exigidos são os estabeleci-

dos na tabela abaixo:

1.4 - Os vencimentos constantes na tabela anterior estão atualizados até a data de publicação deste Edital.
1.5 - As atribuições dos cargos são as constantes do anexo I do presente Edital.

CAPÍTULO 2 - DAS INSCRIÇÕES

2.1 - A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condições do Concurso
Público estabelecidos no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.

2.1.1-O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, bem como por qualquer erro e
omissão, e deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para posse, especificados neste Edital.

2.1.2-Para se inscrever, o candidato deverá atender às condições para provimento do cargo e entregar em data a ser fixada
em publicação oficial, quando da posse, a comprovação de:I. ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da Cons-
tituição Federal;II. ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos;III. estar quite com as obrigações eleitorais;IV.
estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino);V. gozar de boa saúde física e mental para o exercício
das atribuições do cargo, comprovada por avaliação médica oficial realizada por profissionais designados pela Prefeitura;VI.
não registrar antecedentes criminais nos últimos 05 anos, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;VII.
não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de processo adminis-
trativo (por justa causa ou a bem do serviço público) nos últimos 05 anos;VIII. não ocupar emprego ou função pública, ressal-
vados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI da Constituição Federal;IX. possuir os requisitos mínimos exigidos
para o cargo, constantes do presente edital.

2.2 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br, no período de 27 de abril a 17 de
maio de 2020 (horário de Brasília), devendo, para tanto, o interessado proceder da seguinte forma:a) acesse o site
www.consesp.com.br e clique, em inscrições abertas, sobre a cidade que deseja se inscrever.b) em seguida, clique em INS-
CREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar.c)escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e
clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.d) na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em

EDITAL RESUMIDO DE ABERTURA
CONCURSO PÚBLICO 002/2020
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seguida, clique em CONCORDO e EFETIVAR INSCRIÇÃO.e) na sequência, IMPRIMA O BOLETO BANCÁRIO, respei-
tando-se o horário de Brasília efetue o pagamento da respectiva taxa de inscrição.

2.2.1-Para inscrever-se o candidato deverá recolher o valor correspondente a R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais) referente
a taxa de inscrição.

2.2.2- O pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária até a data de vencimento do mesmo, que
corresponde ao primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições, entendendo-se como “não úteis” exclusivamente
os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de
Brasília, sob pena de a inscrição não ser processada, recebida e validada.

2.2.3-Não será aceito pagamento da taxa de inscrição que não seja através da quitação do boleto emitido no momento da
inscrição. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição
e até a data de seu vencimento.

2.2.4-Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex o respectivo
LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, caso necessite, até o último dia de
inscrição na via original ou cópia autenticada, para CONSESP, situada na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole – CEP 17900-000
– Dracena - SP.

2.2.5-Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição efetuada pela
internet foram recebidos e seu status encontra-se como “inscrição confirmada”. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em
contato com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar o ocorrido.

2.2.6-Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em seguida
selecionar o Concurso correspondente à inscrição desejada, e imprimir comprovante de inscrição.

2.2.7-A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. O
descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma.

2.3- Após encerramento das inscrições, os eventuais erros de digitação no nome, CPF e data de nascimento deverão ser
corrigidos somente no dia das respectivas provas, mediante solicitação ao Fiscal de Sala.

2.4 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela própria
administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo.

2.5 - O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetuar sua inscrição por meio de serviços públicos, tais
como o Programa ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza a todo cidadão, gratuitamente, postos públicos para o acesso à
internet. Para utilizar os computadores, basta fazer um cadastro e apresentar o documento de identidade nos Postos do ACESSA
SÃO PAULO.

2.6 - Ficará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que atender às condições estabelecidas na Lei nº 2664,
de 31 de maio de 2017, ou seja, que comprovar realizar pelo menos três doações, no caso de homens, e duas doações, no caso
de mulheres, no período de doze meses antecedentes a data limite para inscrição no concurso público mediante comprovação
documental.

2.6.1-O candidato que preencher as condições estabelecidas no item 2.6, deverá solicitar a isenção de pagamento de taxa
de inscrição, obedecendo aos seguintes procedimentos:a) acessar o site www.consesp.com.br no período de 27 a 29 de abril
de 2020;b) preencher total e corretamente a ficha de inscrição;c) Scanear e enviar no período 27 a 29 de abril de 2020,
para o e-mail isencao@consesp.com.br os seguintes documentos:1 Ficha de inscrição devidamente preenchida;2 Boleto
bancário (não pago) decorrente da inscrição no concurso;3 Fotocópia do documento de identidade; 4 Se doador de sangue
comprovar situação mediante: documento comprobatório emitido por entidade reconhecida (órgão que realizar a coleta de
sangue) que deverá emitir um certificado de doação de sangue voluntária ao doador, onde conste seu nome completo, RG, CPF,
data das doações, carimbo do órgão, assinatura do responsável técnico e o histórico das coletas realizadas.

2.6.2-Não serão consideradas as cópias de documentos encaminhados por outro meio. Caso o candidato utilize outro meio
que não o estabelecido neste Edital, terá indeferido seu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e sua inscrição
não será efetivada.

2.6.3-Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de documentos após a entre-
ga da devida documentação.

2.6.4-O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será divulga-
do a partir das 15h do dia 05 de maio de 2020, através do site www.consesp.com.br.

2.6.5-O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do pagamento da taxa de
inscrição deverá acessar o site www.consesp.com.br, no período de 06 e 07 de maio de 2020.
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2.6.6-A partir das 15h do dia 12 de maio de 2020, estará disponível no site www.consesp.com.br o resultado do recurso
contra o indeferimento da solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição.

2.6.7-O candidato que tiver a solicitação de isenção indeferida e desejar participar do concurso deverá acessar novamente
o site www.consesp.com.br, digitar seu CPF e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo a 2ª via do boleto de inscrição com
valor da taxa de inscrição plena, e efetuando o pagamento até a data de seu vencimento, conforme presente Edital.

2.6.8-O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa plena terá o pedido de
inscrição invalidado.

LOCAL - DIA - As provas objetivas (escritas) serão realizadas na cidade de Pedregulho/SP em data a ser definida
posteriormente e tal data e locais de realização das provas serão divulgados por meio de Edital próprio (homologação das
inscrições), nos horários descritos abaixo, que será afixado no local de costume da Prefeitura, por meio de jornal com circula-
ção no município e do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

HORÁRIOS (em ponto)
Abertura dos portões – 7:15 horas

Fechamento dos portões – 7:45 horas
Início das Provas – 8:00 horas

O Edital completo, inclusive o CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, se acha afixado no local de costume na sede da Prefei-
tura e no site www.consesp.com.br, onde poderá ser consultado por qualquer interessado.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Pedregulho/SP, 27 de abril de 2020.

DIRCEU POLO FILHO
Prefeito
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QUINTO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.
001/2020 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO E A EMPRESA PEDREGULHO AUTO POS-
TO SANTO ANTÔNIO LTDA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS.

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO, e de outro
PEDREGULHO AUTO POSTO SANTO ANTÔNIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 45.748.308/0001-58, Inscrição Estadu-
al: 518.002.250.110, com endereço a Rua: Joaquim Ferreira Coelho Nº 308, Centro, na cidade de Pedregulho/SP, Cep:
14.470-000, Fone: (16) 3171-1257 e (16) 99213-0943, E-mail: leonardovalerini@gmail.com, por meio de seu represen-
tante legal, doravante designado Detentor do Registro de Preços, sujeitando-se à Lei Federal n. 8.666/93, e suas posteri-
ores alterações, na forma das seguintes cláusulas e condições, resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETIFICAÇÃO

Considerando o ajuste em decorrência da revisão do preço do litro do Etanol, Gasolina, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel
S10, devidamente ajustados com base em realinhamento obtido em pesquisa constante dos autos do Processo nº. 7001/2020,
fica retificada a Ata de Registro de Preços para registrar os seguintes preços por litro de ETANOL: com valor unitário de R$
2,69, GASOLINA: com valor unitário de R$ 4,09, ÓLEO DIESEL COMUM: com o valor unitário de R$ 2,95 e ÓLEO DIESEL S10:
com valor unitário de R$ 2,99.

CLÁUSULA SEGUNDA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir estabelecidas: A)
Departamento: Administração do Gabinete. Responsável: Serviços de Administração do Gabinete. Recursos orçamentários pró-
prios. Funcional programática: 041222001.2002. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 04; B) Departamento: Guarda Municipal. Res-
ponsável: Serviços da Guarda Municipal. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 061812003.2016. Nature-
za: 3.3.90.30 – Ficha: 12; C) Departamento: Administração. Responsável: Serviços Administrativos. Recursos orçamentários
próprios. Funcional programática: 041222004.2003. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 34; D) Departamento: Assistência Social e
Cidadania. Responsável: Serviços de Assistência Social e Cidadania. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:
041222013.2007. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 66; E) Departamento: Saúde. Responsável: Serviços de Saúde – Recursos Pró-
prios. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012079.2053. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 74;

F) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional
programática: 123652089.2132. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 82; G) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino
Fundamental. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612017.2060. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 94; H)
Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Fundamental. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:
123612017.2060. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 95; I) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Convênio. Recursos
orçamentários próprios. Funcional programática: 123612024.2063. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 105; J) Departamento: Educa-
ção e Cultura. Responsável: Convênio. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612024.2159. Natureza:
3.3.90.30 – Ficha: 106; K) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Convênio. Recursos orçamentários próprios. Funci-
onal programática: 123612024.2170. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 107; L) Departamento: Educação e Cultura. Responsável:
Ensino Especial. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123672030.2072. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha:
127; M) Departamento: Cultura.  Responsável: Serviços de Cultura. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:
133922031.2073. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 132; N) Departamento: Jurídico. Responsável: Serviços Jurídicos. Recursos
orçamentários próprios. Funcional programática: 041222032.2008. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 141; O) Departamento: Públi-
cos Municipais.  Responsável: Serviços Públicos Municipais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:
154522035.2075. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 149; P) Departamento: Públicos Municipais.  Responsável: Serviços Públicos
Municipais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 154522035.2075. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 152; Q)
Departamento: Públicos Municipais.  Responsável: Serviços Públicos Municipais. Recursos orçamentários próprios. Funcional
programática: 154522035.2075. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 153; R) Departamento: Públicos Municipais.  Responsável: Servi



ços Públicos Municipais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 154522035.2075. Natureza: 3.3.90.30
– Ficha: 154; S) Departamento: Estradas Vicinais.  Responsável: Serviços de Estradas Vicinais. Recursos orçamentários própri-
os. Funcional programática: 267822044.2084. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 173; T) Departamento: Estradas Vicinais.  Respon-
sável: Serviços de Estradas Vicinais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 267822044.2084. Natureza:
3.3.90.30 – Ficha: 174; U) Departamento: Praças e Jardins. Responsável: Serviços de Praças e Jardins. Recursos orçamentários
próprios. Funcional programática: 154522045.2077. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 181; V) Departamento: Meio Ambiente.  Res-
ponsável: Serviços de Meio Ambiente. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 185412046.2145. Natureza:
3.3.90.30 – Ficha: 186; W) Departamento: Trânsito. Responsável: Serviços de Trânsito. Recursos orçamentários próprios. Fun-
cional programática: 154512047.2074. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 192; X) Departamento: Geração de Empregos.  Responsá-
vel: Serviços de Geração de Empregos. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 113332048.2054. Natureza:
3.3.90.30 – Ficha: 199; Y) Departamento: Segurança do Trabalho. Responsável: Serviços de Segurança do Trabalho. Recursos
orçamentários próprios. Funcional programática: 283312049.2086. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 206; Z) Departamento: Agri-
cultura e Abastecimento.  Responsável: Serviços de Agricultura e Abastecimento. Recursos orçamentários próprios. Funcional
programática: 206012050.2079. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 211; AA) Departamento: Agricultura e Abastecimento.  Respon-
sável: Serviços de Agricultura e Abastecimento. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 206012050.2079.
Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 212; AB) Departamento: Esporte e Lazer. Responsável: Serviços de Esporte e Lazer. Recursos
orçamentários próprios. Funcional programática: 278122052.2085. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 221; AC) Departamento: Fun-
do de Assistência Social de Pedregulho.  Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orça-
mentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 242; AD) Departamento: Fundo
Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional
programática: 103042129.2121. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 300; AE) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsá-
vel: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103052070.2122. Natu-
reza: 3.3.90.30 – Ficha: 301; AF) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de
Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103022110.2123. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 303; AG)
Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários pró-
prios. Funcional programática: 103022110.2123. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 304; AH) Departamento: Fundo Municipal de
Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática:
103012124.2166. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 306; AI) Departamento: Secretaria de Turismo. Responsável: Fundo Municipal
do Turismo. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 236912074.2083. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 336; AJ)
Departamento: Secretaria de Educação e Cultura. Responsável: FUNDEB. Recursos orçamentários próprios. Funcional
programática: 123612076.2065. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha: 362; AK) Departamento: Secretaria de Educação e Cultura. Res-
ponsável: FUNDEB. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652168.2160. Natureza: 3.3.90.30 – Ficha:
363.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas constantes da Ata de Registro de Preços original.

E assim por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, perante as testemunhas abaixo assina-
das, para um único e só fim e efeito de direito.

Pedregulho - SP, 24 de abril de 2020.

DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal

PEDREGULHO AUTO POSTO SANTO ANTÔNIO LTDA
Detentora da Ata

Testemunhas:-        1) _______________________                               2) _______________________
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