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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 

(CIDADE DA SAÚDE) 
 

 

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022 

 
“PROJETO NATAL FELIZ” 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE 

SERRA NEGRA, torna público a abertura de CHAMAMENTO   PÚBLICO para qualquer 

interessado, seja Pessoa Física, Jurídica ou Grupos de Trabalhos Voluntários que queiram fazer 

doação de brinquedos as crianças de 0 até 12 (doze) anos, residentes no Município de Serra Negra.  

 
DO OBJETO: 

 
PROMOVER o “Projeto Natal Feliz”, almejando sensibilizar toda sociedade, através da doação de 

brinquedos, para que as crianças residentes no Município possam ser beneficiadas durante as 

festividades natalinas. 

 
A motivação da realização do “Projeto Natal Feliz” é propiciar a cada criança, além da alegria do 

Natal, que seja também despertado em si a conscientização de ajuda ao próximo e a solidariedade.  

 
O Município de Serra Negra conta hoje com aproximadamente 5.000 crianças na faixa etária 

pretendida.  

 
O “Projeto Natal Feliz” só alcançará o êxito esperado se obter a participação de todos que sentirem 

o desejo de atender nossas crianças, para que o enfoque do projeto seja maior do que o simples 

fato de doar presentes.  
 

DO OBJETIVO: 

 

Possibilitar as crianças a oportunidade de ganhar presentes durante as festividades do Natal e que 

possa ser trabalhado termos como: Tolerância, empatia, gratidão e solidariedade. 

 

Implantar e desenvolver a cultura e a importância da doação. 

 
DA PARTICIPAÇÃO: 

 

As Pessoas Físicas e Jurídicas ou Grupos de Trabalhos Voluntários interessados    e m fazer qualquer 

doação poderão preencher a Ficha de Cadastro (modelo anexo), a qual poderá ser enviada para o 

endereço eletrônico: gabineteadm@serranegra.sp.gov.br  ou procurar a Sra. Marta, na Prefeitura 

da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, à Praça John Kennedy, s/nº, das 8h às 17hs, 

com a ficha mencionada acima, contendo todas as informações, inclusive com o número de 

crianças a serem beneficiadas.  

 

As doações deverão ser entregues diretamente na sede do Fundo Social de Solidariedade à 

Avenida Juca Preto, nº 527 – Bairro: Palmeiras, Serra Negra/SP. 

 

Preferencialmente serão aceitos como doação, brinquedos novos, sendo certo que os brinquedos 

não deverão conter peças pequenas ou que se soltem facilmente e devem possuir Certificação do 
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Inmetro ou Órgão equivalente. 

 

Os interessados deverão estar cientes de que o período de adesão ao Projeto “Natal Feliz”  se 

encerrará no dia 30 de novembro de 2022. 

 

Os brinquedos doados serão entregues às crianças durante o mês de Dezembro. 

 

Aos doadores caberá a decisão de identificação ou não (que deverá ser assinalada na Ficha de 

Cadastro) para fins de agradecimento e divulgação.  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Ocorrendo dúvidas ou omissões relacionadas a este Edital, poderá ser contatada a Secretaria de 

Governo, através do telefone (19) 3892-9624, pelo endereço eletrônico: 

lilian.paoliello@serranegra.sp.gov.br  ou pessoalmente na sede da Prefeitura à Praça John 

Kennedy, s/n – Centro – Serra Negra/SP, com Lílian. 

 
Fica eleito o Foro da Comarca de Serra Negra para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução 

das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 
Faz parte integrante deste Edital o anexo abaixo: 

I - Ficha de Cadastro. 

 

 
Serra Negra/SP, 09 de setembro de 2022. 

 

 

 

 
DR. ELMIR KALIL ABI CHEDID 

Prefeito Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra 
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ANEXO I – FICHA DE 

CADASTRO 
 

 

Identificação do Doador: 

 

CNPJ/CPF: 

Endereço: 

 

Telefone para contato: 

E-mail para contato: 

Quantidade de crianças que serão beneficiadas: 

Meninas: ____________ 

Meninos: ____________ 
 

Com essa ficha de cadastro me(nos) comprometemos a realizar a doação de brinquedos conforme 

número de crianças descrito acima.    

 

___ Aceito ser identificado como doador. 

 

___ Não aceito ser identificado como doador. 

 

(Assinalar acima) 

 

                                                       ____________, ___, de ________ de 2022. 

 

 

 

 
 

Razão Social/Nome 

CNPJ/CPF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


