
                                                                                                                             
               
 

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

 EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04

TERMO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS EDITALÍCIOS

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

atribuições legais e em observância aos dispositivos na Lei Federal nº 13

Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016, 

 

CONSIDERANDO a existência do edital de chamada pública nº 04/2019/SDHDS,
apresentação de projetos para credenciamento de organizações da sociedade civil, conforme definidas no 
art. 2º, inciso I, da Lei 13.019/2014, e órgãos públicos ou privados, sem fins lucrativos, para formação de 
parcerias na modalidade termo de Colaboração, visando à execução do
FILHO/CRIANÇA FELIZ( SPU nº P564004/2019)
 
CONSIDERANDO que o prazo para a apresentação das p
iniciando-se em 22 de março de 2019 e findando à
 
CONSIDERANDO que, até a presente data,
participar da presente chamamento públ
 
CONSIDERANDO que o prazo supradito 
um ponto facultativo (dia25), reduzindo
proposta pela metade.  
 
RESOLVE, prorrogar até o dia 01 DE ABRIL DE 2019

interessadas. Para tanto, promove também

disposto no item 6.1, respeitando as demais de

 

Tabela 1

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA

1 
Publicação do Edital de 

Chamamento Público.

2 
Apresentação das propostas pelas 

OSCs. 

3 

Etapa competitiva de avaliação 

das propostas pela Comissão de 

Seleção. 

4 
Divulgação do resultado 

preliminar. 

5 
Interposição de recursos contra o 

resultado preliminar.

6 
Análise dos recursos pela 

Comissão de Seleção.

                                                                                                                                              

 

 

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

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2019 SDHDS 

PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS EDITALÍCIOS

DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

atribuições legais e em observância aos dispositivos na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, do 

Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016,  

a existência do edital de chamada pública nº 04/2019/SDHDS,
apresentação de projetos para credenciamento de organizações da sociedade civil, conforme definidas no 
art. 2º, inciso I, da Lei 13.019/2014, e órgãos públicos ou privados, sem fins lucrativos, para formação de 

e Colaboração, visando à execução do PROGRAMA
( SPU nº P564004/2019), 

para a apresentação das propostas pelas OSCs foi fixado em 06 dias, 
22 de março de 2019 e findando às 16hs do dia 27 de março de 2019,

até a presente data, não foram apresentadas propostas de OSC interessada em 
público; 

supradito sofreu a intercorrência de um final de semana (
reduzindo a quantidade de dias úteis possíveis para apresentação da 

01 DE ABRIL DE 2019 o prazo para apresentação das propostas pelas OSCs

também a alteração dos prazos contidos na Tabela 1- 

espeitando as demais determinações previstas no edital. 

abela 1 - CRONOGRAMA DO EDITAL 
 

DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

Publicação do Edital de 

Chamamento Público. 

 19 de fevereiro de 2019 no site 

https://desenvolvimentosocial.fortaleza.ce.gov.br/editais

(Art.26,da Lei Federal nº 13019/2014)

propostas pelas 
 22 de março a 01 de abril de 2019

Etapa competitiva de avaliação 

das propostas pela Comissão de 02 a 04 de abril de 2019

Divulgação do resultado 
  04 de abril de 2019 

Interposição de recursos contra o 

resultado preliminar. 
05 a 15 de abril de 2019

Análise dos recursos pela 

Comissão de Seleção. 
16 e 17 de abril de 2019

  

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS EDITALÍCIOS 

DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso de suas 

019, de 31 de julho de 2014, do 

a existência do edital de chamada pública nº 04/2019/SDHDS, o qual prevê a 
apresentação de projetos para credenciamento de organizações da sociedade civil, conforme definidas no 
art. 2º, inciso I, da Lei 13.019/2014, e órgãos públicos ou privados, sem fins lucrativos, para formação de 

PROGRAMA CRESÇA COM SEU 

foi fixado em 06 dias, 
do dia 27 de março de 2019, 

propostas de OSC interessada em 

ana (dias 23 e 24) e de 
possíveis para apresentação da 

das propostas pelas OSCs 

 Cronograma do edital, 

no site 

https://desenvolvimentosocial.fortaleza.ce.gov.br/editais 

(Art.26,da Lei Federal nº 13019/2014) 

de 2019 

de 2019 

 

019 

de 2019 



                                                                                                                             
               
 

7 

Homologação e publicação do 

resultado definitivo da fase de 

seleção, com divulgação das 

decisões recursais proferidas (se 

houver). 

 

 

 
Cientifique-se e Publique-se.  

 

 

Secretária Executiva

                                                                                                                                              

 

 

Homologação e publicação do 

resultado definitivo da fase de 

seleção, com divulgação das 

decisões recursais proferidas (se 

17 de abril de 2019 

Fortaleza, 18 de março de 2019. 

 
Executiva dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

  

 

dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social 


