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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDHDS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2020 SDHDS

AVISO DE ERRATA DE EDITAL

Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDHDS
Objeto:  Fomentar  a  execução  de  projetos  de  realização  de  oficinas  de  arte  na  educação  dos  direitos  humanos,  voltadas  ao
atendimento de crianças e/ou adolescentes em situação de vulnerabilidade social, residentes em bairros do município de Fortaleza-CE
com IDH classificado como Baixo ou Muito Baixo, com o obje vo de induzir a construção de uma cidade mais pacífica e tolerante, que
busca garan r espaços de par cipação social para a população, em especial para segmentos historicamente discriminados pela sua
condição  sica ou financeiras,  sexo,  raça,  cor,  gênero  ou orientação  sexual,  nas  condições  estabelecidas  no Anexo  I-  TERMO DE
REFERÊNCIA deste edital. 

A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DOS  DIREITOS  HUMANOS  E  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL,  considerando
atecnias cometidas no edital de chamamento público nº 08/2020 SDHDS, julgando que as mesmas não tem o condão
de prejudicar o regular prosseguimento do feito, RESOLVE EXPEDIR E PUBLICAR A SEGUINTE ERRATA:

Onde se lê:

6.9.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, § 6º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

Leia-se:

6.9.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, § 6º, da Lei nº 13.019, de 2014).

Poderá haver homologação parcial do resultado de lote(s)onde houve transcurso do prazo sem interposição

de recurso.

Onde se lê:

8.2. O valor global  desse edital  é  de R$ 600.000,00 (seiscentos  mil  reais),  proveniente  do Fundo Municipal  de

Assistência Social. 

Leia-se:

8.2. O valor global desse edital é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), proveniente  da unidade orçamentária

31101 -Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Fortaleza, 04 de dezembro de 2020

Secretária Execu va  dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza


