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RESUMO DE EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2022/FUMAS 

 

O Município de Rio das Antas (SC), por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DAS ANTAS - FUMAS, em conformidade com a Lei  

13.019 de 2014 e Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016, torna 

público o EDITAL DE CHAMAMENTO tendo por objetivo o credenciamento de 

todos os interessados em executar serviços de acolhimento institucional 

para jovens e adultos/idosos todos com deficiências e/ou transtorno mental 

leve, que se encontram em situação de risco social e rompimento de 

vínculos familiares e/ou comunitários, sendo os jovens todos acima de 18 

(dezoito) anos. As pessoas jurídicas sem fins lucrativos – Organizações da 

Sociedade Civil – OSC que atenderem ao presente chamamento para 

credenciamento deverão comprovar estarem aptas a desempenhar atividades de 

Interesse Público e de implemento de políticas públicas de assistência 

social, de maneira contínua, através do serviço de acolhimento 

institucional, com atendimento 24 horas, por equipe técnica compatível, 

com capacidade de atendimento da unidade, seguindo as normas da Vigilância 

Sanitária (RDC ANVISA nº 283, de 26 de setembro de 2005) e com indicação 

de responsáveis técnicos conforme Norma Operacional de Recursos Humanos do 

Sistema Único da Assistência Social (NOB–RH SUAS - Resolução nº 269  – 

Conselho Nacional de Assistência Social, de 13 de dezembro de 2006), 

comprovando capacidade técnica, disponibilidade de infraestrutura e 

regularidade jurídico fiscal.  

 

O Chamamento encontra-se aberto por 12 (doze) meses, tendo seu início em 

30 de Junho de 2022 até 29 de Junho de 2023, na Sede da Prefeitura 

Municipal de Rio das Antas, localizada na Rua do Comércio 780, Centro, em 

Rio das Antas-SC, no SETOR DE LICITAÇÕES em horário de expediente.  

 

RETIRADA DO EDITAL: No site do Município ou no Setor de Licitações.  Em 

caso de interesse em participar do presente credenciamento, favor enviar 

recibo de retirada do edital preenchido para o e-mail: 

licita@riodasantas.sc.gov.br. 

 

BASE LEGAL: Lei  13.019 de 2014 e Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril 

de 2016 e demais legislação vigente para o objeto. 

 

DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de licitações, de Segunda a Sexta, das 08h00 às 

12h00 e das 13h30 min e as 17h30 min ou pelo e-mail 

licita@riodasantas.sc.gov.br ou Telefone (49) 3564-0125, Ramal 202.    

 

Rio das Antas (SC), 28 de Junho de 2022. 

 

 

 

 

Iliete Tessari 

Gestora do FUMAS 
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