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RETIFICAÇÃO Nº1 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022, DE 24 

DE MAIO DE 2022 
 
O Presidente da comissão de seleção, decide retificar o edital nº 02/2022 de 25 
de maio de 2022, referente ao Chamamento Público, cujo objetivo é estabelecer 
parceria visando a contratação de Organização da Sociedade Civil para executar 
propostas destinadas à promoção, à proteção e à defesa dos direitos das 
crianças e dos adolescentes dentro da faixa etária de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos 
de idade incompletos, através de políticas públicas de assistência social, 
educação, saúde, esporte, cultura, lazer, profissionalização e outras que 
assegurem o desenvolvimento físico, mental, moral e social, em condições de 
liberdade e dignidade, em consonância com as diretrizes e linhas de ação 
prioritárias definidas pelo CMDCA, torna pública a seguinte retificação ao edital 
supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 
 
 

1) Onde se lê:  
 
 

Publicação e divulgação do Edital de Chamamento Público 
CMDCA nº 01/2022 

23/05/2022 

Impugnação do edital 23/05/2022 a 03/06/2022 
Publicação da(s) decisão(ões) da(s) impugnação(ões) 
apresentada(s) 

06/06/2022 

Entrega dos envelopes contendo a proposta e documentação 11/06/2022 a 13/06/2022 

Análise das propostas e documentação pela Comissão de Seleção 18/06/2022 

Publicação do resultado preliminar da etapa competitiva do 
processo de seleção: 

19/06/2022 

Recurso do resultado preliminar da etapa competitiva do processo 
de seleção 

20/06/2022 a 
25/06/2022. 

Publicação da homologação do resultado do Chamamento Público 03/07/2022 
 

Leia-se:  

 

Publicação e divulgação do Edital de Chamamento Público 
CMDCA nº 01/2022 

23/05/2022 

Impugnação do edital 23/05/2022 a 03/06/2022 
Publicação da(s) decisão(ões) da(s) impugnação(ões) 
apresentada(s) 

06/06/2022 

Entrega dos envelopes contendo a proposta e documentação 11/06/2022 a 13/06/2022 

Análise das propostas e documentação pela Comissão de Seleção 20/06/2022 
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Publicação do resultado preliminar da etapa competitiva do 
processo de seleção: 

21/06/2022 

Recurso do resultado preliminar da etapa competitiva do processo 
de seleção 

22/06/2022 a 27/06/2022 

Publicação da homologação do resultado do Chamamento Público 05/07/2022 
 

 

Dom Joaquim, 13 de junho de 2022 

 

Presidente da comissão de seleção  


