SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Artigo 24 § único do Decreto Municipal 19.138/2017.

CHAMAMENTO PÚBLICO N. º01/2020.
Processo nº 7932/2020

O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social torna
público, a todos os interessados que está promovendo o CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2020,
destinado à seleção de Organização da Sociedade Civil para firmar TERMO DE COLABORAÇÃO.
DO OBJETO:Serviço de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para idosos acima de 60 anos – CCI – Centro de Convivência do Idoso
EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Complementar o trabalho social com famílias, prevenindo a
ocorrência de situações de risco social, a institucionalização e a segregação de idosos, bem
como fortalecer a convivência familiar e comunitária, através de Serviços da Proteção Social
Básica, tendo por foco a constituição de espaços de convivência, formação para a cidadania,
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia do público alvo a partir de interesses,
demandas e potencialidades de acordo com a faixa etária. .
VALOR DE REFERÊNCIA/TETO: R$ 494.596,22
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/04/2020.

O presente chamamento público e a consequente parceria fundamentam-sena Lei Federal
13.019/2014 e suas alterações, e noDecreto Municipal nº 19.138, de 22de Fevereirode 2017.
As propostas a serem apresentadas pelas OSCs deverão ser encaminhadas em envelope lacrado,
via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente, dirigida à
Comissão de Seleção do Chamamento Público, na Secretaria Municipalde Assistência
Social,noseguinteendereço:Rua Bandeirantes, 111. Centro, Araçatuba – SP, CEP: 16.010-090, de
segunda a sexta feira, no horário das 08h00 às 17h00, no período de 09/03/2020 à 07/04/2020.
O edital da Chamada Pública, na íntegra, encontra-se à disposição na Secretaria Municipal de
Assistência Social do Município de Araçatuba, podendo ser retirado gratuitamente, mediante
apresentação CD-ROM, para cópia eletrônica do Edital, em 05 dias úteis, no período das
08h30min às 16h30min, ou através do site: www.aracatuba.sp.gov.br.......
Araçatuba, 09 de março de 2020

SUZELI DENIS DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

