
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE PROPOSTAS 

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020-SE 

 
DESPACHO DECISÓRIO 

  
 

ASSUNTO: Prorrogação de prazo para recebimento de propostas relativas ao Edital de 

Chamamento Público nº 02/2020-SE, publicado no jornal Notícias do Município Edição nº 2152 

de 19 de junho de 2020, que visa obtenção de Proposta de Intenção das Organizações da 

Sociedade Civil - OSC, para o atendimento de crianças na Modalidade de Creche, em período 

integral, por meio da celebração de Termo de Colaboração. 

Considerando o disposto no item 4 do Edital de Chamamento Público nº 02/2020-SE, que diz 

respeito a entrega das propostas de intenção; 

Considerando que a Secretaria de Educação vislumbra a possibilidade de ampliar o 

atendimento em cerca de 2.000 (duas mil) vagas, através do Edital em referência; 

Considerando a prorrogação do prazo de entrega das propostas de intenção até 21 de agosto 

de 2020, conforme Despacho Decisório desta Secretaria de Educação, publicado no jornal 

Notícias do Município Edição nº 2163 de 31 de julho de 2020; 

Considerando que, até o momento, esta Secretaria de Educação recebeu proposta de apenas 

2 (duas) Organizações da Sociedade Civil; 

Considerando necessidade de aplicar medidas que consagrem o princípio da celeridade e 

economia processual; 

Esta Secretaria de Educação resolve prorrogar o prazo de entrega das propostas de 

intenção até o dia 4 de setembro de 2020; 

A entrega das propostas deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, na 

Secretaria de Educação, Departamento de Ações Educacionais – SE-1, na Av. Wallace 

Simonsen, 188 – Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09771-210, aos 

cuidados da “Comissão de Seleção do Processo de Ampliação de Vagas em Creche”, e de 

acordo com as demais disposições contidas no Edital. 

Os envelopes recebidos ficarão em posse da Comissão de Seleção, constituída através da 

Resolução SE nº 21/2020, e serão analisados após transcorrido o novo prazo de entrega de 

envelopes. 

 
São Bernardo do Campo, 19 de agosto de 2020. 

 
 
 

SILVIA DE ARAÚJO DONNINI 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 


