
ERRATA - Edital de Chamamento Público SEMAS Nº 003/2019 

 

Considerando o Edital de Chamamento Público Semas nº 003/2019; 

Considerando o recebimento e abertura dos envelopes realizado no dia 20/02/2019 conforme 

cronograma do item 7.1 etapas 2 e 3 do referido Edital; 

Considerando que o Anexo I – Referência para elaboração da proposta de colaboração é parte 

integrante do Edital; 

Considerando que a comissão de Chamamento Público, ao realizar o julgamento das propostas 

técnicas, verificou inconsistência entre o valor de referência da execução do serviço no Edital de 

Chamamento Público;  

Considerando que há inconsistência entre os valores constantes do Anexo I  - Referência para 

elaboração da Proposta de Colaboração e os valores constantes do Edital -  item 5 -  Do Valor 

de Referência, da Dotação Orçamentária e dos Repasses; 

Considerando que a divergência de valores pode afetar a formulação da proposta e o princípio 

da isonomia; 

A Comissão de Chamamento Público resolve: 

1º - Suspender a avaliação das propostas e invalidar os envelopes recebidos; 

2º - Abrir novo prazo para o recebimento de envelopes com as propostas, segundo as 

regras do Edital.  

3º - Alterar o cronograma do item 7.1  

7.1 A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

Onde se lê: Tabela 1 – Etapas Chamamento Público 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 20/08/2019  

2 Entrega dos envelopes com as propostas pelas OSC.  20/09/2019 das 9 às 10:30 
h  

3 Abertura dos envelopes  20/09/2019 às 11 h. 

4 Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.  20/09/2019 a 24/09/2019  

5 Divulgação do resultado. 24/09/2019 

6 Interposição de recursos contra o resultado.  27/09/2019  

7 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 30/09/2019 

8 Homologação e publicação do resultado final da fase de 
seleção, com divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver).  

07/10/2019 
 

Leia-se: Tabela 1 – Etapas Chamamento Público 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 20/08/2019  

2 Entrega dos envelopes com as propostas pelas OSC.  11/10/2019 das 10 às 
10:30 h  

3 Abertura dos envelopes  11/10/2019 às 11 h. 

4 Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.  11/10/2019 a 15/10/2019  

5 Divulgação do resultado. 15/10/2019 

6 Interposição de recursos contra o resultado.  21/10/2019 

7 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 24/10/2019 

8 Homologação e publicação do resultado final da fase de 
seleção, com divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver).  

 
31/10/2019 



4º - Alterar o  item 5 do Edital – Do valor de referência, da Dotação Orçamentária e dos 

Repasses  

Onde se lê:  

 5.1- O valor anual de referência global para execução do objeto será de R$ 649.506,75(seiscentos 
e quarenta e nove mil, quinhentos e seis reais e setenta e cinco centavos). 

Leia-se: 

5.1- O valor anual de referência global para execução do objeto será de R$ 685.385.60(seiscentos 
e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) 

 

Serra, 26 de setembro de 2019 

Comissão Chamamento Público SEMAS 


