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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2019. 

 

 No dia 17 de abril de 2019, foi divulgado o Edital de Chamamento Público nº 03/2019, para 

seleção de organização social para a celebração de contrato de gestão para o gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços de atendimento em creche de crianças de 6 

meses a 3 anos e 11 meses e de atendimento em escola de educação complementar de 6 a 11 anos 

da secretaria municipal de educação, prevista a data da Manifestação de Interesse para o dia 22 

de abril de 2019 e entrega de envelopes para o dia 30 de abril de 2019, porém conforme o Decreto 

nº 4835 de 11 de abril de 2019, o Município declarou ponto facultativo na data de 18 de abril de 

2019, e devido ao Feriado do dia 19 de abril, fica alterados os dizeres do preâmbulo do presente 

edital para: 

 

Até 25 de abril às 16h30 as Organizações Sociais qualificadas deverão manifestar expressamente seu interesse 

em participar da presente seleção, por meio de requerimento escrito, dirigido à Comissão Especial de Seleção, 

no endereço Praça Dr.º Emilio Henrique Ower Sandolth n.º 278, Centro, Vista Alegre do Alto –SP, para 

realização de visita no local a ser desenvolvido as atividades. 

 

As Organizações Sociais interessadas deverão protocolizar até às 10h do dia 03 de maio de 2019, junto à 

Comissão Especial de Seleção, no endereço Praça Dr.º Emilio Henrique Ower Sandolth n.º 278, Centro, Vista 

Alegre do Alto –SP, os Envelopes n.º 01 e 02, respectivamente, de HABILITAÇÃO e PROPOSTA TÉCNICA, 

distintos, fechados e indevassáveis, contendo, as partes externas e frontais. 

 

 

Todas as demais cláusulas do presente edital ficam mantidas. 

Prossiga-se. 

Vista Alegre do Alto, 22 de abril de 2019. 

 

 

LUIS ANTONIO FIORANI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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