RESULTADO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2018

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDECA Rio De
Janeiro, apresenta a lista dos pesquisadores selecionados para atender as
necessidades do Projeto de Monitoramento dos Planos Estaduais de
Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes – Termo de
Fomento nº 852360/2017.
1 - Considerando os critérios estabelecidos no Edital de Chamada Pública nº
007/2018, os selecionados são:

NOME

ESTADO

Grisel Crispi

Goiás

Lucinete Corrêa Tavares

Amapá

2 - Apresentação obrigatória de cópias dos seguintes documentos para a
contratação:
a)
b)
c)
d)
e)

Termo de aceite (Anexo I) preenchido e assinado;
Cédula de identidade;
Título de eleitor;
CPF;
Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para
candidatos do sexo masculino;
f) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, conforme for o caso;
g) Dados bancários (cópia do cartão ou comprovante bancário);
h) Comprovante de residência atual;
3 - Os Documentos constantes no item acima deverão ser entregues ao Centro
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDECA RJ), através do
endereço eletrônico selecaocedecarj@cedecarj.org.br, no prazo improrrogável
de 02 (dois) dias úteis a contar da divulgação do resultado, ou seja, até às
23h59min do dia 05/12/2018;
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4 - Os (as) candidatos (as) que não atender (em) a exigência constante no item
3 (três), dará(ão) direito ao Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CEDECA RJ) de convocar o(a) próximo(a) classificado(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2018.

Pedro Roberto da Silva Pereira
Coordenador Executivo do CEDECA Rio de Janeiro
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ANEXO I
TERMO DE ACEITE E PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO/PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS

Prezados (as) Senhores(as),
Pelo presente informo e declaro, para todos os fins de direito, que verifiquei atentamente
e compreendi as condições e as disposições contidas na Chamada Pública divulgada por
essa instituição e manifesto o meu acordo com as mesmas.
Estou ciente que a apresentação de minha proposta implica na aceitação dos termos
constantes no Edital e demais anexos apresentados e prevê as condições gerais de
contratação de serviços disponibilizados por essa empresa de acordo com as condições e
requisitos abaixo:

Objeto/escopo:

O

objeto

do

presente

Termo

de

Aceite

é

a

disponibilização/credenciamento da prestação de serviços de pessoa física autônoma de
Pesquisador(a) para atender as necessidades do Projeto Planos Estaduais: Desafios e
Conquistas – Monitoramento dos Planos Estaduais De Enfrentamento a Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescentes conforme escopo e demais especificações indicadas na
apresentação/descrição da oferta.

Descrição dos Serviços: (preencher)

Local da Prestação dos Serviços: (preencher)

Pesquisador(a) Responsável:
(colocar os dados do candidato e seus respectivos documentos)
Nome:
RG nº Órgão Emissor:
PIS n°
CPF nº
Endereço:
Valores e condições de pagamento:
Rua do Ouvidor, 183, sala 308 – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20040-030
CNPJ 10.832.372/0001-38 - Tel: (+55 21) 3091-4666 email: cedecarj@cedecarj.org.br
Títulos: CEBAS (Portaria SNAS nº 157, de 16/12/2016) - Utilidade Pública Municipal (Lei nº 5.933, de 25/08/2015)
Registros: CMDCA RJ 011/2011 | CMAS RJ 967/2015
Filiações: ANCED (Seção DCI Brasil), ECPAT-Brasil, RRC, RNBE, Fórum DCA/ERJ, RENADE

Para o atendimento da presente proposta segue abaixo os valores de oferta dos serviços a
ser prestados:

R$ 2.500, 00 (dois mil e quinhentos reais), incluso todos os custos diretos e indiretos para
o atendimento do objeto constante no termo de referência bem como na proposta
apresentada.

Obs: As condições de pagamento correspondentes são aqueles já especificados e aceitos,
mediante o cumprimento dos entregáveis pactuados mensalmente.

Prazo: O prazo de vigência da prestação de serviços terá início a partir da assinatura do
contrato de prestação de serviços e vigência final conforme o prazo descrito no Anexo I
– Termo de Referência.

Se qualquer das condições indicadas, especificadas e aceitas no ato da transação sofrer
alteração, o contratado se reserva o direito de rever as condições inicialmente
apresentadas, mediante avaliação e envio de proposta específica.

De acordo.

Data: (Estado), (dia) de (mês) de 2018
Nome (assinatura)
RG
CPF
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