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MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Setor Comercial Sul, quadra 09., Edi�cio Parque Cidade Corporate, Torre A
Brasília, DF. CEP 70308200. - h�p://www.mdh.gov.br

 

Prorrogação “de o�cio” ao Edital de Chamamento Público nº 02/2021
Processo nº 00135.219665/2021-01
 
 

Fica prorrogado de o�cio, até o dia 7 de novembro de 2021, o prazo de envio das propostas do Edital de Chamamento Público nº 02/2021, da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicado, em 01/10/2021, no Diário Oficial da União, no si�o eletrônico oficial do Ministério (h�ps://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-
temas/pessoa-idosa/editais) e na Plataforma Mais Brasil (h�ps://portal.plataformamaisbrasil.gov.br/).

O referido Edital visa à seleção de organização da sociedade civil, Ins�tuição de Longa Permanência para Idosos - ILPI, pública ou privada de caráter assistencial, sem finalidade lucra�va, interessada em
celebrar termo de fomento que tenha por objeto "promover a estruturação de Ins�tuições de Longa Permanência para Idosos, buscando assegurar o adequado funcionamento das Ins�tuições de Longa Permanência
para a Pessoa Idosa, dotando-as de equipamentos estruturais como: itens de cozinha, de almoxarifado, de lavanderia, de hotelaria, de convivência e lazer e de dormitório; e com equipamentos hospitalares para os
cuidados diários da pessoa idosa, tais como: Cama hospitalar, cadeira de rodas e de banho, colchão hospitalar, andador ou muleta, aspirador de secreção e suporte para soro; bem como, possibilitar a contratação de
profissionais mul�disciplinares para atuarem nessas Ins�tuições".

Assim, as interessadas têm o dia 7 de novembro de 2021 para enviar as propostas para análise no referido sistema, acompanhada da documentação e do cumprimento das exigências con�das no
aludido edital. O edital completo, incluindo seus anexos e demais informações encontram-se disponíveis no si�o do Ministério, área de atuação Pessoa Idosa - h�ps://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-
temas/pessoa-idosa/editais, e no Programa nº 8100020210154, disponível na Plataforma Mais Brasil - h�ps://portal.plataformamaisbrasil.gov.br/.

 

Publique-se.

Brasília, 28 de outubro de 2021.

 

 

 

 

ANTONIO FERNANDES TONINHO COSTA
Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio Fernandes Toninho Costa, Secretário(a) Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, em 28/10/2021, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 2569021 e o código CRC BA86EADF.
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