
 

 

 

RETIFICAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020 – SEJUV 

 

O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria do Esporte e Juventude, neste ato 
representado por seu Secretário Titular, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 003/2020 para participação de 
interessados em celebrar parceria para a execução do projeto Rede Estadual de 
Esporte Comunitário, a fim de retificar as datas estipuladas para a divulgação do 

edital (item 3 – Edital), o período de inscrições (item 3.3 – Edital), a realização da 
audiência pública e a divulgação de resultado preliminar (item 3.6.1 – Edital), 
bem como os prazos constantes em seu Termo de Referência – Item 13 (Anexo 01), 
conforme especificado a seguir, permanecendo inalterados os demais itens e 
subitens originalmente consignados:  

 
 
 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020- SEJUV: 

 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

[...] 
3.2 O presente edital será amplamente divulgado no sítio eletrônico da SEJUV e no 
Diário Oficial do Estado - DOE, a partir de 05 de janeiro de 2021 a 04 de fevereiro 
de 2021. 
3.3 As inscrições deverão ser realizadas através da entrega da documentação em 
envelope LACRADO E COLADO, devidamente assinado em seu fecho pelo 
proponente ou representante designado, no protocolo da SEJUV, localizado na 
Av. Alberto Craveiro, 2901, Boa Vista (Castelão), Fortaleza/CE, no período de 05 

de fevereiro 2021 a 19 de fevereiro de 2021, exclusivamente em dias úteis, no 
horário de 09h às 12h e de 13h às 16h.  
[...] 
3.6.1 Os envelopes serão abertos em audiência pública a ser realizada no dia 22 de 

fevereiro de 2021, das 9h às 17h, na sala de imprensa da Arena Castelão, onde a 
Comissão de Avaliação irá analisar a habilitação, bem como selecionar e julgar as 
propostas apresentadas. 

 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03/2020 
 

13. PRAZOS 
 Divulgação do Edital: 05 de janeiro de 2021 a 04 de fevereiro de 2021.    



 

 

 Período de Inscrições: 05 a 19 de fevereiro 2021.  

 Audiência Pública para abertura dos envelopes e declaração do resultado: 22 de 

fevereiro de 2021. 

 Divulgação do Resultado Preliminar: 22 de fevereiro de 2021 

 Interposição de Recursos: 23 e 24 de fevereiro de 2021. 

 Divulgação do Resultado Final no Site da Sejuv: a partir de 26 de fevereiro de 

2021. 

 

 

Fortaleza, 15 de janeiro de 2021. 

 

 
Rogério Nogueira Pinheiro 

Secretario do Esporte e Juventude 
 


