
 

 
 

COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – CCP 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2020/CCP/CMDCA 

A COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – CCP/CMDCA/RO, designada 

por força da disposições contidas no Decreto n° 284/2020, publicado no 

Município de cerejeiras (www.cerejeiras.ro.gov.br) em  15 de julho de 2020, 

torna público que se encontra autorizada a realização do CHAMAMENTO 

PÚBLICO sob o n° 005/2020/CCP/CMDCA, nos termos da Lei federal 13.019 

de 31 de julho de 2014 e suas alterações, e considerando a Lei Municipal n° 

2.631 de 27 de outubro de 2017, para a seleção de projetos de Entidades não 

governamentais. 

Interessado: MUNICIPIO DE CEREJEIRAS / SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS e CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS 

DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 001674/07/2020/CMDCA 

Objeto resumido: O presente Edital tem por objetivo selecionar projetos de 

Entidades que tem seu atendimento voltado a pessoas com vulnerabilidade 

social, para disponibilização de valores em dinheiro para custear os projetos 

das entidades. 

Local para inscrição / entrega dos envelopes: Para efetivar a inscrição, as 

Entidades interessadas deverão entregar os dois envelopes com toda a 

documentação exigida até o dia 24 de agosto de 2020, as 13:00 horas (horário 

de Rondônia) na Sala dos Conselhos Municipais, anexado a Secretaria de 

Assistência Social – SEMAS, no endereço: Avenida das Nações n° 1919, 

Centro, Cerejeiras-RO, CEP 76.997-000, telefone: (069) 9 9221-9775. 

EDITAL: O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes 

encontra-se disponíveis para consulta e retirada dos interessados no endereço 



 

 
eletrônico www.cerejeiras.ro.gov.br podendo também ser retirado 

corretamente na Sala dos Conselhos, no endereço acima, preferencialmente 

com antecedência mínima de 48 horas (quarenta e oito) horas do prazo para a 

inscrição. 

Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela 

COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – CCP, na Sala dos Conselhos 

(endereço acima mencionado), telefone: (069) 9 9221-9775. 

 

Cerejeiras/RO, 20 de julho de 2020.  

 

 

 

 Vicente Pedro Rosa     Jhonatan Moura dos Santos 

 Presidente  da CCP     Membro da CCP 

 Dec. n° 284/2020                       Decreto n° 284/2020          

 

 

 

 

 

Hellem  Serafin Cortes                Marines da Silva 

   Membro da CCP                           Membro da CCP 

Decreto n° 284/2020              Decreto n° 284/2020 

 


