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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
EXTRATO  
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 – SEMAS/CMDCA 
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, por intermédio da Secretaria Municipal da 
Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, com base na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017 e suas alterações, Lei 4.956 de 15 de maio de 1992 e alterações, nas 
Resoluções CMDCA nº 394/2016, 423/2016, 425/2016 e 434/2017, 449/2018 e 459/2019, torna 
público o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de Organização da 
Sociedade Civil – OSC e Órgão da Administração Pública Municipal – OAPM, interessados na 
consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a transferência de 
recursos financeiros, por meio de Termo de Fomento/Termo de Compromisso, para execução 
de ações complementares à política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente a 
serem financiados integral ou parcialmente com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de São José do Rio Preto (FMDCA), conforme condições 
estabelecidas neste Edital. 
Objeto: Execução em regime de mútua cooperação de ações que visam desenvolver serviços 
e programas/Projetos complementares ou inovadores, por tempo determinado, de política de 
atendimento aos direitos da criança e do adolescente, conforme previsto no eixo I da 
Resolução 434/2017, Resolução 449/2018 e Resolução 459/2019 do CMDCA e que tenha 
como beneficiários crianças e adolescentes, segundo as linhas de ações previstas na Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e demais 
legislações.  
Tipo de parceria a ser celebrada: Termo de Fomento/Termo de Compromisso. 
Valor de referência para realização do objeto: até o limite de R$ 3.081.342,59 (três milhões, 
oitenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Cada 
proposta apresentada deverá ter valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e máximo 
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Poderão ser selecionadas propostas de 
Órgãos da Administração Pública Municipal – OAPM até o limite de 30% do valor de referência. 
Caso o limite previsto não seja alcançado, o valor remanescente poderá ser destinado à 
seleção de propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC´s.  
Local de entrega da documentação: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA. Avenida Bady Bassit, 3697- Centro - CEP: 15015-700 - São José do 
Rio Preto/SP, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h30 horas às 16h30 horas, no período 
de 24/10/2019 a  22/11/2019.  
Abertura das propostas: os envelopes serão abertos em sessão pública, na data de 
25/11/2019 as 09:00 horas, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, sala de reuniões do térreo, no endereço acima mencionado.     
O Edital em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, informações, condições 
para participação e esclarecimentos necessários, bem como a Resolução instituindo a 
Comissão de seleção, estará disponível a partir do dia 24/10/2019, no portal da Prefeitura no 
endereço eletrônico http://www.riopreto.sp.gov.br – Portal da transparência - Terceiro setor – 
Processos – Secretaria Municipal de Assistência Social - Chamamento Público Nº 01/2019 – 
SEMAS/CMDCA. 
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS nº 25.455 - Secretária Municipal de Assistência 
Social.  
Camila Pacifico Sparvoli - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
adolescente – CMDCA. 
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