Prefeitura de São José do Rio Preto, 30 de Junho de 2018. Ano XV - nº 4395 - DHOJE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018
O Município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência
Social e do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI com esteio na Lei nº 13.019, de
31 de julho de 2014, no Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, torna
público o presente Edital, visando à seleção de organização da sociedade civil, sem fins
lucrativos, interessada em celebrar parceria, para a execução do em regime de mútua
cooperação, do Projeto: Trilhando a Longevidade Ativa, para idosos, conforme segue:
Objeto: Execução, em regime de mútua cooperação, do Projeto: Trilhando a Longevidade
Ativa, para idosos objetivando resgatar e valorizar o papel social do idoso, seus saberes,
experiência e vivências, através da oferta de oficinas, encontros e atividades com a
comunidade que favoreçam concretamente sua participação social, o envelhecimento saudável
e a valorização do idoso, a partir dos conceitos básicos do “Envelhecimento Ativo”, no período
de 01/09/2018 até 30/06/2019.
Tipo de parceria a ser celebrada: Termo de Colaboração.
Valor de referência para realização do objeto: até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Local de entrega da documentação: Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI. Rua
Maximiano Mendes, nº 154 – Bairro Santa Cruz – CEP 15014-190 – São José do Rio Preto/SP,
de segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 horas às 16:30 horas, no período de 02/07/2018
a 01/08/2018.
Abertura das propostas: os envelopes serão abertos em sessão pública, na data de
02/08/2018 as 9:00 horas, no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, 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 estará disponível a partir do dia 02/07/2018,
no site da Prefeitura através do link: http://www.riopreto.sp.gov.br/parcerias-organizacoes.php
São José do Rio Preto/SP, 29/06/2018.
Maria Silvia Lima Bastos Fernandes - CRESS: 16.577 - Secretária Municipal da Assistência
Social.

