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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 
 
A Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista torna público que se acha aberta a 
licitação na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019, destinado à seleção 
de Organização Social, qualificada na área de educação especial para pessoas com 
deficiências intelectuais e/ou múltiplas, no âmbito deste Município, para celebração 
de Termo de Fomento, segundo condições especificadas no Edital e seus anexos. As 
propostas deverão ser apresentadas até as 09h30m do dia 30 de abril de 2019, sendo 
a abertura e julgamento das propostas realizada no mesmo dia as 09h45m. Os 
interessados em participar deste certame poderão obter maiores informações junto 
ao Setor de Licitações da Prefeitura de Nova Canaã Paulista, sito à Rua Oito, 650, 
Centro, nesta, ou pelo telefone (17) 3681 8000. O Edital de Chamamento Público, que 
determina as condições do certame, encontra-se à disposição dos interessados no 
endereço www.novacanaapaulista.sp.gov.br e poderá ser retirado gratuitamente. 
Nova Canaã Paulista/SP, 21 de março de 2019. José Marcos Alves - Prefeito Municipal. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 
 
A Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista torna público que se acha aberta a 
licitação na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019, destinado à seleção 
de Organização Social, qualificada na área social para qualificação de adolescentes 
para o mercado de trabalho, no âmbito deste Município, para celebração de Termo de 
Fomento, segundo condições especificadas no Edital e seus anexos. As propostas 
deverão ser apresentadas até as 13h15m do dia 30 de abril de 2019, sendo a abertura 
e julgamento das propostas realizada no mesmo dia as 13h30m. Os interessados em 
participar deste certame poderão obter maiores informações junto ao Setor de 
Licitações da Prefeitura de Nova Canaã Paulista, sito à Rua Oito, 650, Centro, nesta, ou 
pelo telefone (17) 3681 8000. O Edital de Chamamento Público, que determina as 
condições do certame, encontra-se à disposição dos interessados no endereço 
www.novacanaapaulista.sp.gov.br e poderá ser retirado gratuitamente. Nova Canaã 
Paulista/SP, 21 de março de 2019. José Marcos Alves - Prefeito Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 
 
A Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista torna público que se acha aberta a 
licitação na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019, destinado à seleção 
de Organização Social, qualificada na área de atendimento, defesa, proteção e 
garantias dos direitos da pessoa idosa através de ações sócio assistencial 
concomitante, dentro da prática social especial de alta complexidade, para celebração 
de Termo de Fomento, segundo condições especificadas no Edital e seus anexos. As 
propostas deverão ser apresentadas até as 15h30m do dia 30 de abril de 2019, sendo 
a abertura e julgamento das propostas realizada no mesmo dia as 15h45m. Os 
interessados em participar deste certame poderão obter maiores informações junto 
ao Setor de Licitações da Prefeitura de Nova Canaã Paulista, sito à Rua Oito, 650, 
Centro, nesta, ou pelo telefone (17) 3681 8000. O Edital de Chamamento Público, que 
determina as condições do certame, encontra-se à disposição dos interessados no 
endereço www.novacanaapaulista.sp.gov.br e poderá ser retirado gratuitamente. 
Nova Canaã Paulista/SP, 21 de março de 2019. José Marcos Alves - Prefeito Municipal. 
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