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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 11/2019/MC

 

A Comissão de Seleção ins�tuída pela Portaria nº 2.039, de 18/10/2019, para realizar a avaliação técnica
das propostas técnica no Edital de Chamamento Público n° 11/2019/MC, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO os problemas técnicos na Plataforma +Brasil (SICONV) que estavam inviabilizando o
acesso à totalidade dos documentos apresentados pelas en�dades proponentes;

CONSIDERANDO o deferimento de pedido de tutela recursal liminar pelo Tribunal Regional Federal da 5ª
Região nos autos do processo judicial nº 0815131-39.2019.4.05.0000 - Agravo de Instrumento e o
deferimento de pedido de tutela antecipada pelo Juízo da 5ª Vara Federal – Pernambuco nos autos do
processo judicial nº 0824429-84.2019.4.05.8300; e

CONSIDERANDO o previsto no item 7.5.2 do Edital de Chamamento Público Nº 11/2019/MC:

RESOLVE prorrogar os prazos previstos para as etapas ainda não concluídas (4, 5, 6 e 7) do quadro 2 do
item 7.1 do edital, conforme quadro abaixo.

Quadro 2: Cronograma da fase de seleção (etapas de 1 a 7)
Etapa Descrição da Etapa Datas

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 21/10/2019
2 Período para envio das propostas pelas OSCs. 21/10/2019 a 19/11/2019

3 Etapa compe��va de avaliação das propostas pela
Comissão de Seleção. 11/12/2019 a 13/12/2019

4 Divulgação do resultado preliminar. 13/12/2019

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
5 (cinco) dias contados da divulgação

do resultado preliminar (excluído o dia
da divulgação) 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
5 (cinco) dias após prazo final de

apresentação das contrarrazões aos
recursos

7
Homologação e publicação do resultado defini�vo da

fase de seleção, com divulgação das decisões recursais
proferidas (se houver).

23/12/2019

 

Brasília, 11 de dezembro de 2019.

 

*assinatura eletrônica*
Elias Antonio Freire

Presidente da Comissão de Seleção
Coordenador Geral de Acesso à Água
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Documento assinado eletronicamente por Elias Antonio Freire, Coordenador(a)-Geral de Acesso à
Água, em 11/12/2019, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10,
inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.cidadania.gov.br/sei-
auten�cacao , informando o código verificador 6272913 e o código CRC 627D21B2.

Referência: Processo nº 71000.050642/2019-16 SEI nº 6272913
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