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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9106/2016 

ASSUNTO: PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

DESPACHO FINAL 

 

De acordo com o Edital de Procedimento de Manifestação de 

Interesse Social, não houve nenhuma manifestação da Sociedade Civil, 

no período reservado a Oitiva da Sociedade Civil. 

 

As propostas apresentadas demonstram interesse público e 

dentro dos limites orçamentários e financeiros do Município a 

Administração Municipal formalizará o pedido de Chamamento Público 

para os seguintes objetos: 

 

- Ofertar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

complementar e suplementar de alunos com deficiência, no contra 

turno escolar, que frequente a rede regular de ensino municipal, 

disponibilizando atendimentos, serviços e estratégias que diminuam ou 

eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e 

desenvolvimento de sua aprendizagem. 

- Ofertar o Atendimento de Educação Infantil para crianças na 

faixa etária de 1 ano e 4 meses a 3 anos e 11 meses. 

- Prestar serviço de diagnóstico em deficiência intelectual por 

meio de equipe multidisciplinar, bem como habilitação, reabilitação, 

promoção da qualidade de vida no campo da saúde física e mental, 

realizando atendimentos, assessoramento, autodirecionamento, por 

meio de ações técnicas e específicas. 

- Prestar serviço de proteção social especializado a pessoas com 

deficiência com algum grau de dependência. 
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- Prestar serviço de acolhimento institucional provisório e de longa 

permanência para idosos quando esgotadas todas as possibilidades de 

autossustento e convívio com os familiares. 

- Prestar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para 

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. 

- Prestar serviço de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes, sob medida de proteção. 

- Promover atividades artístico-culturais através da inclusão de 

alunos de baixa renda com ou sem deficiência. 

- Promover atividades culturais à crianças, adolescentes e famílias 

através do desenvolvimento de projetos e atividades socioculturais, 

complementação à educação escolar e programas assistenciais 

comunitários no campo da cultura, educação, saúde, do esporte, 

economia e arte. 

- Promover atividades esportivas a crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social e inclusão de famílias. 

- Promover serviço de recuperação de pessoas com problemas 

de drogadição. 

- Promover a manutenção das atividades de abrigo de animais. 

- Promover a manutenção ininterrupta do Pronto Socorro para as 

situações de urgência e emergência.  

- Promover a manutenção de hospital para tratamento 

oncológico. 

 

Sendo assim, encerro o Procedimento de Manifestação de 

Interesse Social. 

Bariri, 04 de novembro de 2016. 

 

DEOLINDA MARIA ANTUNES MARINO 

Prefeita Municipal 


