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HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022,  

EDITAL Nº 02/2022 

PROCESSO Nº 3558/2022. 

OBJETO: requisição de parceria com a Prefeitura Municipal de Apiaí para prestação de 

serviços essenciais de assistência social, considerando-se o território de abrangência, o contexto 

comunitário em que estão inseridas e a complexidade do serviço a serem prestados, bem como 

estratégias de ação junto às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco 

social no contexto comunitário que estão inseridas, com vistas ao desenvolvimento de 

potencialidades, ao fortalecimento de vínculos familiares e sociais, à ampliação das 

capacidades, à sociabilidade, ao acesso a novos conhecimentos, à participação na vida familiar 

e comunitária através de uma abordagem interdisciplinar, na qual, os diferentes 

conhecimentos permitam a complementaridade dos saberes para a construção de um trabalho 

comum, dividindo-se nos seguintes termos de colaboração e respectivos objeto: 

I- a execução de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, em 

contraturno escolar, para 60 (sessenta) usuários nas faixas etárias de 6 a 17 anos, 

de ambos os sexos, os quais devem ser executados abrangendo os seguintes bairros 

e adjacências: Cordeirópolis, Palmital e Campininha, neste Município de Apiaí; 

II- a execução de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, em 

contraturno escolar, para 60 (sessenta) usuários nas faixas etárias de 6 a 17 anos, 

de ambos os sexos, os quais devem ser executados abrangendo o Distrito de 

Lageado e adjacências, neste Município de Apiaí. 

 

Aos 17 dias do mês de janeiro de 2023, às 08h30 horas, na Prefeitura Municipal de Apiaí, 

situada na Ladeira Manoel Augusto, 92, Centro, Apiaí/SP, aconteceu a reunião da Comissão 

Municipal de Seleção para processar e julgar os Chamamentos Públicos relativos às parcerias 

a serem celebradas com as Organizações da Sociedade Civil, - OSC, sem fins lucrativos, por 

meio de Termo de Colaboração, em atendimento à Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto 

Municipal nº 004/2017, instituída pela Portaria Municipal nº 334 de 03.11.2022, com fito de 

receber e julgar eventuais recursos interpostos do Resultado Preliminar. Reuniram-se os 

membros da Comissão: e Cleiton Constantino Pontes Velozo, Francisca Helena Nunes e 

Valdirene de Lima Assis. 

Certifica-se nessa data que não houve interposição de recurso entre os dias 12.01.2023 a 

16.01.2023, pelo que a manutenção do Resultado Preliminar como em Definitivo é de rigor. 

Desse modo, conforme “item 7.9.2” do Edital, havendo uma única entidade com proposta 

classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a 

administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para 

iniciar o processo de celebração.  
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Para tanto, requer a homologação pelo Prefeito Municipal e a consequente publicação do 

Resultado Definitivo do processo de seleção na página do sítio oficial da Prefeitura do 

Município de Apiaí – www.apiai.sp.gov.br , para que assim, e posteriormente, observado o 

poder discricionário, convocar as Organizações da Sociedade Civil selecionadas, 

respectivamente ao seu objeto:  

Objeto I: a execução de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, em 

contraturno escolar, para 60 (sessenta) usuários nas faixas etárias de 6 a 17 anos, de 

ambos os sexos, os quais devem ser executados abrangendo os seguintes bairros e 

adjacências: Cordeirópolis, Palmital e Campininha, neste Município de Apiaí: Agência 

Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira / 

ADRA Núcleo Bom Samaritano – CNPJ nº: 15.355.260/0006.61, e; 

Objeto II: execução de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, em 

contraturno escolar, para 60 (sessenta) usuários nas faixas etárias de 6 a 17 anos, de 

ambos os sexos, os quais devem ser executados abrangendo o Distrito de Lageado e 

adjacências, neste Município de Apiaí: Núcleo Cristão Cidadania e Esperança para 

o Vale / NCCEV – SALVAR- CNPJ Nº: 14.685.328/0001-01. 

 

Após lida e aprovada, a presente Ata vai assinada pelos integrantes da Comissão Municipal 

de Seleção. 

Apiaí, 17 de janeiro de 2023. 

 

Cleiton Constantino Pontes Velozo 

Membro da Comissão de Seleção 

 

 

Francisca Helena Nunes  

Membro da Comissão de Seleção 

 

 

Valdirene de Lima Assis 

Membro da Comissão de Seleção 

 

 

Letícia Sarti Raab 

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos 

  

http://www.apiai.sp.gov.br/
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Pelo Prefeito: 

DESPACHO  

 

Assunto: Homologação Resultado Final do Chamamento Público 

 

   Em face do disposto no § 4º, do art. 27, da Lei Federal nº. 13.019/2014, 

HOMOLOGO o resultado final do Chamamento Público nº 02/2022, que selecionou as 

Organizações da Sociedade Civil Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos 

Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Bom Samaritano – CNPJ nº: 

15.355.260/0006.61 e Núcleo Cristão Cidadania e Esperança para o Vale – NCCEV – 

SALVAR / CNPJ Nº: 14.685.328/0001-01 respectivamente aos Objeto I e II do Edital e 

Chamamento Público nº02/2022. 

   Determino a publicação do no sitio eletrônico e jornal de circulação, nos 

termos da lei.  

 

Apiaí, 17 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Sérgio Victor Borges Barbosa 

Prefeito do Município de Apiaí 

 


