AVISO DE PRORROGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2016 - SCDH
PROCESSO: P 402428/2016 PMF
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE FORTALEZA - SCDH
OBJETO: Prorrogação de prazo do Chamamento Público nº 01/2016 – SCDH que tem como objetivo a
seleção de projetos e credenciamento de Entidades de natureza pública ou privada, sem fins lucrativos,
para formação de parcerias na modalidade convênio, visando a execução de programas relacionados à
promação e defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, nas condições devidamente caracterizadas e
especificadas no instrumento convocatório em epígrafe.
O Secretário Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Fortaleza, bem como a Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no uso de suas atribuições legais, visando a ampla
divulgação e a regular tramitação da Chamada Pública nº 01/2016 – SCDH,
CONSIDERANDO que até a presente data apenas duas entidades protocolaram documentação
requerendo credenciamento e tendo em vista a existência de várias entidades atuantes na defesa dos
direitos da pessoa idosa;
CONSIDERANDO o Ofício de nº 57/2016, oriundo do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa,
que solicita a prorrogação da inscrição pelo prazo de 16 (dezesseis) dias, tendo em vista a dificuldade de
elaboração dos projetos pelas diversas entidades cadastradas junto ao Conselho;
RESOLVEM:
Alterar o item 5.1 disposto no Edital de Chamada Pública n.º 01/2016 - SCDH, que passará a vigorar da
seguinte forma:
5. DA ENTREGA DOS ENVELOPES
5.1 As entidades interessadas em atender ao Chamamento Público deverão apresentar, em envelope
lacrado, a documentação exigida no subitem 4.1, a ser protocolado no período de 07/10/2016 a 21/11/2016,
no horário de 08h:30min às 16h, na Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos - SCDH,
localizada na Rua Pedro I, s/n, Cidade da Criança - Centro, no setor de protocolo, salvo nos dias de sábado
e domingo, feriados e pontos facultativos, tendo em vista não haver atendimento ao público.
Maiores informações pelo telefone (085) 3452.2337 Assejur/SCDH.
Fortaleza, 01 de novembro de 2016.
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