
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 

 

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento 

Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho, em conformidade aos 

itens 2.2; 6.4.2; 6.4.2.3; 7.5 e 9.10 do Edital de Chamamento Público nº 001/2018, 

oriundo do Processo nº 201610319000320, destinado à seleção de organização social 

qualificada na área de integração social do menor infrator e garantia de seus direitos 

individuais e sociais, no âmbito deste Estado, para celebração de Contrato de Gestão 

com o objetivo de realizar a administração do Centro Regionalizado de Atendimento 

Socioeducativo de Anápolis, torna público, para conhecimento dos interessados, que 

referente à etapa de habilitação (envelope nº 1), após as análises dos recursos 

protocolizados, tempestivamente, no dia 03/04/2018, pela Fundação de Assistência ao 

Menor Inhumense (FAMI), pelo Instituto Consolidar e pelo Instituto de 

Desenvolvimento Tecnológico e Humano (IDTECH), a Comissão de Seleção, julgou e 

decidiu pela inabilitação de todas as Entidades proponentes, conforme consta na 

“Resposta aos Recursos” disponível no site da Secretaria Cidadã 

(www.secretariacidada.go.gov.br). 

Nos termos do item 6.5 do Edital especificado, a Administração Pública, por aplicação 

analógica do que se contém no art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, fixa às Instituições já credenciadas o prazo de 8 (oito) dias úteis, a contar do dia 

09/04/2018, para a apresentação de nova Documentação de Habilitação, em novo 

envelope nº 1, na forma já definida no presente Chamamento Público, preservando-

se o conteúdo original dos envelopes nº 2 e nº 3 (Proposta Técnica e Proposta 

Financeira), que não sofrem qualquer modificação e/ou acréscimo. 

A sessão pública de entrega do novo Envelope nº 1, realizar-se-á no dia 18 de abril de 

2018, no auditório do SINE, localizado na sede da Secretaria Cidadã, situada à Avenida 

Universitária, nº 609, Setor Leste Universitário, Goiânia/GO, CEP: 74.605-010, Fone 

(62) 3201-8684, na forma do cronograma seguinte: 

 

EVENTO DATA - 2018 

Entrega do novo Envelope nº 01 Das 09h às 09h30min do dia 18 de abril 

Abertura Às 9h31min do dia 18 de abril 

 

 

Goiânia, 05 de abril de 2018. 

Onaide Santillo 

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

DA IGUALDADE RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO 

 

http://www.secretariacidada.go.gov.br/

