PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
Edital de Chamamento Público nº 001/2019-CMDCA

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
O Prefeito Municipal no uso das suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto
no item 10.9.1 do Edital de Chamamento Público nº 001/2019-CMDCA,
RESOLVE:
HOMOLOGAR o Resultado Final do Julgamento das Propostas do Edital de
Chamamento Público nº 001/2019-CMDCA.

Da classificação das propostas por Eixos Temáticos:
Art. 1º. Após o transcurso do prazo, sem interposição de recursos, homologo o resultado final
de julgamento das propostas, ficando classificadas e selecionadas as organizações da sociedade
civil, listadas nas tabelas abaixo:

Da classificação geral dos projetos remanescentes e seleção:
Art. 2º Em cumprimento ao disposto no item 1.4.1 do Edital nº 01/2019-CMDCA, foi
priorizada 01 (uma) proposta por eixo temático e, após, procedeu-se com uma
classificação geral dos projetos remanescentes, ficando estes, selecionados para os
respectivos eixos inscritos, dada a suficiência na disponibilidade dos recursos destinados
ao Edital.
Parágrafo único. Ficam selecionadas as organizações da sociedade civil com projetos
remanescentes classificados, conforme tabela abaixo:

5º

Da convocação das Organizações da Sociedade Civil para apresentação dos
documentos exigidos para celebração da parceria
Art. 3º. Ficam convocadas as organizações da sociedade civil que tiveram suas propostas
classificadas e selecionadas para apresentarem os documentos que comprovem sua
habilitação, em sessão pública a se realizar às 09h00 horas do dia 17/05/2019 na sede do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fernandópolis, sito à Rua
São Paulo, nº 1284, Vila Nova - CEP: 15600-000 - Fernandópolis-SP, nos termos do
disposto nos itens 9 e 10.10 do Edital.
Parágrafo Único. A não apresentação dos documentos exigidos para celebração da parceria
impedirá a organização da sociedade civil de assinar o termo de fomento objeto do Edital nº
001/2019-CMDCA.

Fernandópolis, 10 de Maio de 2019.

Prefeito Municipal

