
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Extrato de Edital de Chamamento Público
nº 02/2021

O Município  de  Santa  Rosa  –  RS  –  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  comunica  aos
interessados,  que está  procedendo o CHAMAMENTO PÚBLICO para  a  seleção de
Organizações  da  Sociedade  Civil  -  OSCs,  localizadas  neste  Município  ou  com
representação atuante e reconhecida no Município de Santa Rosa – RS, devendo possuir
registro devidamente atualizado no COMUDICAS – Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente do Município de Santa Rosa – RS, para a celebração de
parceria  para,  em  regime  de  mútua  colaboração,  a  consecução  de  finalidades  de
interesse  público e  recíproco,  mediante  a  execução de projeto  que vise  desenvolver
novas modalidades de atendimento à adolescentes de 16 a 18 anos incompletos, com
formação,  iniciação  profissional,  tecnologias  e  incentivos  financeiros,  no  Bairro
Cruzeiro, com recursos oriundos de destinação de doações de pessoas físicas e jurídicas,
decorrentes da captação do Imposto de Renda. 

Este chamamento público e o instrumento dele decorrente são regidos pela Lei
Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto Municipal nº 91/2018, de
01 de agosto de 2018, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

As  propostas  deverão  ser  protocoladas  até 28/01/2022,  durante  o  horário  de
expediente  da  Administração,  na  sala  do  COMUDICAS,  sito  a  Avenida  Borges  de
Medeiros, 132, 2º andar, Centro, Município de Santa Rosa – RS. Ocorrendo decretação
de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça o protocolo no
último dia (data mencionada), o último dia ficará automaticamente prorrogado para o
primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

A íntegra do edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente no seguinte
endereço  eletrônico:  www.santarosa.rs.gov.br,  comudicas.santarosa.rs.gov.br e
social.santarosa.rs.gov.br.

Demais  informações  poderão  ser  obtidas  na  sede  da  Secretaria  de
Desenvolvimento Social, Rua Minas Gerais, 86, Centro, Município de Santa Rosa – RS,
no horário de expediente da Administração Municipal.

Santa Rosa, 28 de dezembro de 2021.
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