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“COMUNICADO N.º 022/2022” 

EDITAL DE REABERTURA DE CREDENCIAMENTO 

CHAMADA PÚBLICA N.º 009/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 185/2018 
 

O SR. APARECIDO FERARI, Prefeito de Matão, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei, COMUNICA que encontra-se aberta nesta Prefeitura, REABERTURA DO 

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO de interessados, nos termos do procedimento de 

Licitação na modalidade Chamada Pública n.º 009/2018, levada a efeito pelo PROCESSO 

LICITATÓRIO N.º 185/2018, cujo objeto compreende o EDITAL DE CREDENCIAMENTO que 

efetuará o “Credenciamento de instituições reconhecidas como Organizações da 

Sociedade Civil (OSC), definidas no art. 2º, inciso I, alínea “a”, “b” e “c” da Lei Federal nº 

13.019/2014, por intermédio da Comissão de Seleção e Avaliação, para possíveis e futuras 

parcerias na área de assistência social, onde ficarão aptas a participarem de avaliação 

para celebração de Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação, 

mediante dispensa de Chamamento Público, conforme Art. 30, inciso VI, da Lei Federal nº 

13.019, de 31 de julho de 2014 e nos termos do artigo 8º, § 5º, do Decreto Federal nº 8.726 

de 27 de abril de 2016, bem como em conformidade com as especificações constantes 

deste Edital e seus respectivos anexos e o Termo de Referência”. 

Comunica que o Edital de Reabertura da Chamada Pública, poderá ser retirado no 

Departamento de Compras e Licitações, localizado no Paço Municipal, sito à Rua Oreste Bozelli, 

n.º 1.165 – Centro, nesta cidade de Matão, no Estado de São Paulo, a partir do dia 21 de 

Fevereiro de 2022 até o dia 21 de março de 2022, no horário comercial (segunda a sexta-feira) 

das 08h00min às 17h00min, ou através do site da Prefeitura (www.matao.sp.gov.br). 

As instituições interessadas, atendidos os requisitos legais, deverão apresentar 

requerimento de credenciamento acompanhado de toda a documentação elencada no item 4 do 

instrumento convocatório, tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, 

dos seus respectivos anexos e do Termo de Referência, junto ao Protocolo Municipal, situado 

à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165, cidade de Matão/SP, a partir do dia 21 de fevereiro de 2022 

até o dia 21 de março de 2022. 

Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: 

(16) 3383-4070, (16) 3383-4056, (16) 3383-4067 e (16) 3383-4068, de segunda a sexta-feira, 

das 08h00min às 17h00min. 

Matão, 18 de fevereiro de 2022. 
 

 
APARECIDO FERRARI 

Prefeito de Matão 


