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Edital de Chamamento Público nº 01/2017 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS/SP, 
representada por seu Prefeito Municipal, Lucemir do 
Amaral, com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014, torna público o presente Edital de 
Chamamento Público visando à seleção de 
organização da sociedade civil interessada em 
celebrar termo de colaboração que tenha por objeto a 
execução do atendimento a pessoas portadoras de 
deficiência intelectual e deficiências múltiplas de 
caráter educacional, cultural e social.  

 

 

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  

1.1.  A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a 
celebração de parceria com Organização da Sociedade Civil, por meio da formalização 
de termo de colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e 
recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à organização da 
sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital. 

 

1.2.  O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 
e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.   

 
1.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a 
disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de colaboração. 

 

2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

2.1.  O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da administração 
pública municipal para a execução de atendimento a pessoas portadoras de deficiência 
intelectual e deficiências múltiplas de caráter educacional, cultural e social com 
atendimento que abrange as áreas de assistência social, psicologia, pedagogia, 
fonoaudiologia, fisioterapia, odontologia, educação física, artes e trabalhos manuais, 
sem restrições de faixa etária. 

 

 


