
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PALIVIITOS - SC / CMl

EDITAL DE CHAMAMENTO PIJBLIC0 CIVII N° 03/2020

A  Secretaria  Municipal  de  Assistencia  Social

de     Palmitos-SC,     atrav6s     do     Conselho

Municipal do ldoso toma ptlblico a abertura de

inscrigao  para  apresentagao  de  projetos  que

poderao ser financjados polo Fundo Munjcjpal
do  ldoso,  de  organizacao  da  sociedade  cMl

cadastrados  no  Conselho  Municipal  do  ldoso

de  Palmitos  -  SC,  que  serao  custeados  com

recursos  do  Fundo  Municipal  de  Assistencia

ao ldoso.

-Considerando a  Lei  Federal n°  10.741,  de  1° de outubro de 2003,  que  institui o  Estatuto do

ldoso;

-Considerando a Lei Federal n° 12.213,,de 20 de janeiro de 2010, que institui Fundo Nacional

do ldoso;

-  Con§iderando  a  Lei  Munjcjpal  n°  3.233/2008  de  20  agosto  de  2008,  que  disp6e  sabre  o

Conselho Municipal do ldoso, e da outras provid6ncias;
•  Consjderando a  Lei  Municipal  n° 3.627/2013  de  28  de  fevereiro  de  2013,  que  cn.a  o  Fundo

Municipal do ldoso;

-Considerando   a   Lei   Federal   n°   13.019,   de   31   de  julho   de  2014,   que  institui  o   Marco

Regulat6rio das Organizag6es da Sociedade Civil (MROSC);

-Considerando  as  lnstrugdes  Normatjvas  da  Receita  Federal  do  Bras"  n°  1.131,  de  21  de

fevereiro   de   2011    e   n°   1.311    de   28   de   setembro   de   2012,   que   dispdem   sobre   os

procedjmentos  a  serem  adotados  para  fruigao  dos  benefl'cios  fiscais  relativos  ao  lmposto

sobre a Renda das Pessoas Fisicas nas doag6es aos Fundos do ldoso, entre outros;
-Considerando a  Lei Federal n°  13.797, de 3 de janeiro de 2019, que autoriza a pessoa fi'sjca

a realizar doag6es aos fundos controlados pe!os Conselho§ Munjcjpais,  Estaduajs e Nacional

do  ldoso  diretamente  em  sua  Declaragao  de  Ajuste  Anual  do  lmposto  sobre  a  Renda  da

Pessoa Fi'sjca;



RESOLVE:

Estabelecer   Edital   de   Chamamento   Pdblico    para   selegao   de   propostas   de   projetos

complementares  e/ou  inovadoras  as  politicas  pl]blicas  municipais  existentes,  apresentadas

por Organizag6es  da  Sociedade  Civil  (OSCs) e  por OrganLzae6es  Govemamentais,  as quais

poderao  ser  financiadas  com  recursos  do  Fundo  Municipal  do  ldoso  (FMID),  por  meio  da

ce'ebragao  de  Termos  de  Fomento  ou  Convenios,  que  estejam  em  consonancia  com  as

dl.retrizes  de  poli'ticas  para  a  pessoa  idosa  de  Palmitos - SC,  e com  o  Plano de A¢ao e  de

Aplicagao  de  Recursos  do  FMDl,  em  conformidade  ainda  Com  a  legislagao  vigente  a  qual

aprovou e§te Edital.

CApiTULO I

DO OBJETO

Art.1° -Constitui  objeto do  presente  Edital  de  Chamamento  Ptlblico  a  sele€ao de  propostas

de projetos,  apresentadas por Organizag6es da  Sociedade Civil  (OSCs) e por Organizag6es

Governamentais,  as  quais  poderao  ser  financjadas  com  recursos  do  Fundo  Municipal  do

ldoso -FMID, por meio da celebragao de Termos de Fomento ou Conv6nio.

Art.  2°  -  Para  fins  deste  Edital,  entende-se  por projeto o  conjunto  de  ag6es  inovadoras  e/ou

complementares  as  politicas  pLlblicas  municipajs  de  promapao,   protegao  e  de  defesa  de

direitos da pessoa idosa a serem desenvoMdas na cidade de Palmitos -SC, por no minjmo 1

(urn)   e   no   maximo   2   (dots)   anos,   tendo   como   priorifarias   aquelas   em   sjtuagao   de

vulnerabilidade, em  conformidade com o preconizado pelo Estatuto do ldoso, e observando a

ressalva  da   Lei  Municipal  n°  3.233/2008  de  20  agosto  de  2008,que  desabilita  de  serem

financiadas pelo  FMID,  as politicas  pdblicas de acao continuada,  em especial aquelas afefas

ao  campo  da  assjstencia  social,  ria  forma  definida  pela  Lei  Federal  n°  8.742/1993,  a§  quais

contain com recursos pfoprios e do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS.

Art.  3°-Para fins deste Edital, considera-se pessoa  idosa aquela com idade igual ou superior

a 60 (sessenta) anos, em conformidade com o art.1° do Estatuto do ldoso.

CApiTULO 11

DOS EIXOS E LINHAS DE ACAO

Art.  4°  Para  participar deste  Edital  de  Chamamento  Ptlblico, a  proponente - Organiza9ao da

Sociedade   Civil   -OSC,   ou organizagao   Governamental,   devefa   apresentar   proposta

de projeto, dentro de urn dos eixos e das respectivas linhas de agao discriminados a seguir.

Eixo EDucAeAO

EIXO PROTECAO



EIX0 ASSISTENCIA SOCIAL

EIXO SAUDE

Elxo pARTlcipAeAO

cApiTUL0 Ill

DOS REQUISITOS PARA PARTICIPACAO

Art.   50  Para   participar  deste  Edital  de  Chamamento  Ptlbljco,   as  OSCs,  as  organjzag6es

governamentais deverao obrigatoriamente observar:

§   1°  As  OSCs   proponentes  devem   obedecer  ao  ordenamento   legal  da   Lei   Federal,   n°

13.019/2014,  devidamente  regularizadas -no  minimo  01  (urn)  ano  de  existencia  regular -e

nao  possul'rem  quaisquer  impedimentos  legais  para  celebrar  parceria  com  a  Administragao

Pt]blica.

§ 2° Serao desconsideradas as propostas de projetos com o mesmo objeto, assim entendidas
aqueles  que  possuam  o  mesmo  ptlblico/beneficiario,  mesmas  atividades  e  mesmo  local  de

atua?ao  de  servigo  ou  de  programas  ja  em  execugao  pela  ongamzagao  da  sociedade  civil

(OSC) proponente com outro financiamento publico especifico junto a Administragao Pdblica.

§  3° 0  publico-alvo das  propostas  de  projetos deve estar circunscrito a  area  de  abrang6ncia

do   Munici'pio   de   Palmitos   -   SC,   preferencialmente   as   pessoas   idosas   em   situaeao   de

vulnerabilidade.   Para  efeitos  gerais  de  analise  de  vulnerabilidade  serao  consideradas  as

propostas    que    atenderem,    sem    prejuizo    de    outra    caracterizagao    de    vulnerabilidade

especificada pela proponente, em sua proposta de projeto:

a.  Pessoa  idosa  inscrita,  no  Cadastro  Unico  para  Programas  Sociais  do  Govemo  Federal  -

CADunico.

b. Pessoa idosa residente de territorios de media, alta vulnerabjlidade social.

c. Pessoa idosa beneficiaria do Beneffcio de Prestagao Continuada (BPC).

§  40  As  propostas  apresentadas  devem  ser  inovadoras  e/ou  complemenfares  as  poli'ticas

pdblicas existentes na cidade de Palmitos -SC.

§  5°  Cada  OSC  ou  organizagao  govemamental  podera  propor  ate  01   (uma)  proposta  de

projeto para financiamento com recursos do FMID, a qual podefa ser classificada para acesso

direto aos recursos do fundo para a execugao.

§ 6° As propostas devefao prever a duraeao de projetos com o minimo de  1  (urn) e o maximo

de 2 (dois) anos.

§  7°  Em  hjp6tese  alguma,  as  propostas  selecionadas  neste  Edital  poderao  cobrar  pelos

servjgos d pessoa idosa na execugao do projeto.



DO REGISTF`O

Art.  6° -As propostas de projetos apresentadas par OSCs e por organizaOao govemamental

s6  serao  consideradas  se  a  organizagao  proponente  estiver devidamente  registrada  e  com

programas  de  atendimento  a  pessoa  idosa  inscritos  no  Conselho  Municipal  do  ldoso  ou

aquelas que apresentarem a protocolo de solicitaeao de registro, de acordo com o art. 48 do

Estatuto do ldoso.

§ 1° 0 registro referido no caput deve estar vjgente ou em analise para renovagao.

CAPITULO IV

DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

Art.   7°   Para   participar   deste   chamamento   ptiblico,   a   proponente   devefa   apresentar   os

seguintes dceumentos:

§  1° Os  documentos  §olicitados  devefao  obedecer rigorosamente  Sos  modelos  deste  Edjtal,

indicados nos respectivos anexos, sendo o nao cumprimento motivo de eliminagao na fase de

habilitaeao.

Art.   8°   Os   documentos   solicitados   devefao   ser   apresentados,   seguindo   a   ordem   da

numeragao  dos   anexos,   em   1   (uma)  via   original   impressa  dentro   de  envelope   lacrado,

contendo em sua parfe frontal e externa osdizeres abaixo.

AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO -CMl -PALMITOS -SC

COMISSAO DE SELECAO -CHAMAMENTO PUBLICO FMID 2020

PROPOSTA (Nome do ProjetQ):BI EillEffH|l

ORGANizAeAO:

CNPJ:

ENDERECO:



Art.   9°   -   0   envelope   lacrado   com   os   documentos   solicitados   devefa   ser   entregue   e

protocolado   presencialmente   na   Secrefaria   Executjva   dos   Conselhos  junta   a   Secretaria
Municipal de Assistencia Social de Palmitos -SC,   no perfodo especificado no cronograma no

Capitulo  15, art. 29 deste Edjtal, das 9h as  16h,  de 2a a 6a feira,  exceto em feriados e pontos

facultativos.

§  1°0 CMl nao se responsabjlizafa por quaisquer incorree6es entregue pelas organizag6es da

sociedade civil (OSCs) e govemamentai.s.

§  2°  0  CMl  publicafa,  conforme cronograma  prevjsto  no  Capitulo XV,  art.  29  deste  Edital,  a

relaeao das propostas apresentadas, com os respectivos nomes e CNPJ das proponentes.

§  3°  Nao  serao  consideradas  as  propostas  apresentadas  fora  do  prazo,  do  local  e  dos
hofarios estabelecidos neste Edital.

CAPITULO V

DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALH0

Art.  10°  -A  proposta  de  plano  de  trabalho  devefa  seguir,  obrigatoriamente,  o  modelo  dos

Anexos  111 e  lv deste Edifal,  sob  risco de eliminagao na fase de habilitagao se descumpridos,

devendo conter:

§  1° A proposta de plano de trabalho devefa conter a apresentagao do projeto proposto e da
organjzagao, a objeto, a vigencja, a justjficativa da  importancia do projeto para a tematjca,  de

que modo a proposta se enquadra no eixo deste Edital, os objetivos e abrang6ncia -territorial

e  pt]blico-alvo  -,  quais  atividades  sefao  desenvolvidas  e  sua  metodologia  de  execugao,  as

metas e os indicadores, o quadro de recursos humano§ proposto, as despesas necessarias e

a previsao de receitas. A16m disso, devera;

a)  Demonstrar o  nexo  do  objeto  do  projeto  proposto  com  a  realidade  da  pessoa  jdosa  da

cidade de Palmjtos -SC, que se quer modificar, com as atividades planejadas, com as metas

e os indicadores, com a equipe de trabalho proposta e com os materiais a serem adquiridos;

b)   Especificar   os   materials   permanentes   a   serem   adquiridos,   quando   houver   estreita

necessidade deles para a execugao do projeto, comprovando-se a sua imprescindibilidade e

economicidade para o projefo proposto e que a OSC possui condig6es tecnicas e financeiras

para  a sua  utilizagao,  manutencao,  conserva?ao  e  funcionamento,  capacidade  que tamb6m
devefa ser autodeclarada;

c)  lnformar a  existencia  de  parcerias  em  desenvolvimento  com  o  poder pdblico - municipal,

estadual  ou  federal  -  na  apresentagao  OSC  do  Anexo  Vlll  deste   Edital.  Tal  informagao

tamb6m  sera   verificada   pela   SMAS,   quando  da   analise  de  viabilidade  tecnica,   ptevia  a

parcenagrcelebraQao da



d) Espe¢ificar §e a execugao do projeto proposto sera realizada em equipamentos pdblicos ou

privado. E necessario observar, que se aprovada a proposta, a proponente devefa apresentar
a anuencia do 6rgao responsavel polo equipamento pdblico.

§ 20 - A proposta devefa detalhar as despesas mensais no Orgamento Total (Anexo lv)
Pafagrafo Unico: As propostas que  nao apresentarem todos os  itens  listados neste artigo,  ou

em desacordo com o formato, nao sefao submetidas a analise.

CAPITUL0 VI

DAS DESPESAS

Art.11  -Na  elaboragao  da  proposta,  a  proponente  devera  observar  as  despesas  vedadas

pelo  art.  45  da  Lei  Federal  n°  13.019/2014,  e  nao  serao  permitidas  despesas  com  recursos

FMID:

I-  Fora  do  municipio  de  Palmitos  -  SC,  exceto  as  despesas  com  materiais  e  servigos  que

comprovadamente sejam de preeo menor do que dos fornecedores do Municipio de Palmitos
-SC;

11-Com o pagamento, a qualquer tl'tulo, a servidor ou a empregado ptlblico de qualquer esfera

de  govemo,  integrante  de  quadro  de  pessoal  de  6rgao  ou  entidade  pt]blica  ou  parente  de

dirigente   da   OSC   de   ate   quarto   grau   consangui'nect  ou   afim,   inclusive   por  servigos  de

consultoria ou de assistencia tecnica;

Ill-   Com   taxas   bancarias,   multas,   jilros   ou   corregao   monetaria,   inclusive   referentes   a

pagamentos   ou   recolhimentos   fora   dos   prazos,   salvo   se   tratar   de   encargos   de   mora
comprovadamente  decorrentes  unicamente  de  atraso  na  liberagao  de  repasses  por  culpa

exclusjva  da  admjnjstraeao pLlblica,  e  no caso dos  termos  de  parceria,  em  que se admjtem

despesas com taxas bancarias exclusivamente da conta especifica da parceria;

lv -  Com  publicidade, salvo as de cafater educativo,  informativo ou  de orientaeao social,  das

quais  nao  constem  nomes,  simbolos  ou  imagens  que  caracterizem  promogao  pessoal  de
autoridades, servidores pdblicQs, representantes ou dirigentes da OSC parceira;

V -  Com  a  aquisigao  de  vefculos  automotores  de  qualquer  natureza,  exceto  quando  houver

relagao direta com o objeto da parceria e desde que sua destinagao seja fundamentada;

Vl - Que nao guardem nexo de causalidade com a execugao do objeto, ainda que em cafater

de emerg6ncia;

VIl -Com ornamentagao e cerimonial; e

Vlll  -  Com  taxi,  locagao  de  veieulos,  combustivel  e  estacionamento  para  funcionarios  da

administragao  da  OSC,  exceto  para  atividades  que  se  limjtem  a  vjsi{as  ao  domicjlio  dos

beneficiarios  ou  para  o  local  de  realizaeao  do  projeto,  quando  este  for  diverso  da  sede  da

OSC, bern como para vel'culos utilizados pelos beneficiarios do objeto da parceria.

Artl2Asdapomremuneracaodaequipedetrabalhodevefao



I  -  Estar  detalhadas  na  proposta  apresentada,  conforme  modelo  dos  Anexos  111  e  lv  deste

Edital;

11 -Ser proporcionais ao tempo dedicado a parceria;

Ill  -  Ser  compativeis  com  o  valor  de  mercado  e  observar  os  acordos  e  as  conveng6es

coletjvas de trabalho; e

lv  -  Nos  casos  em  que  a  remuneragao  for  parcialmente  paga  com  recursos  do  FMID,  ser

discrimjnadas em mem6ria de calculo de rateio da despesa para fins de prestagao de contas,

vedada  a  duplicidade  ou  a  sobreposigao de  fontes  de  recursos  no  custeio  de  uma  mesma

parcela da despesa
Art.13 As despesas das concessionarias de energia, agua, gas, telefone, internet e similares

deverao  acompanhar  informagao  de  utilidade  quantitativa  e  qualjtativa  ao  objeto  do  projeto,

visando a garantia de transpatencja na prestagao de contas.

CAPITULO VII

DA COMISSAO DE SELECAO

Art.   15  A  Comissao  de  Selegao  sera  formada  em  ato  do  Conselho  Municipal  do  ldoso,

podendo  ser  composta  por  seus  conselheiros  integrantes  e  por  tecnicos  especializados  da
Secretaria   Municipal  de  Assistencia   Social   e  de   Secretarias  afins  ou  extemos,   devendo

obrigatoriamente  observar  os  impedimentos  legais  de  composieao  previstos  nos  termos  do

art. 2°,  inciso X, da Lei  Federal n°  13.019/2014.

§  1° A Comissao de  Selegao  homologafa  os  resultados  na fase de  habilitaeao  e respondefa

diretamente   pelas   fases   de   Selegao   e   de   Classificagao   das   proposfas   de   projetos,

apresentando  os   resultados   das   referidas   fases   para   cjencia   do   Plenario  do   Conselho

Municipal do  ldoso,

CApiTULO VllI

DO PROCESSO DE ESCOLHA

Art.16 -As propostas apresentadas sefao avaliadas em 3 (tr6s) fases distintas:

a.  I  FASE  -  HABILITACAO:  Nesta  fase,  de  cafater eliminat6rio,  sera conferida  a  condigao de

habiljtagao  da   OSC   para   participar  deste   Edital,   sendo   considerada,   obrigatoriamente,   a

entrega  e  o  preenchimento  correto  de  todos  documentos  previstos  no  Capitulo  lv,  art.  7°

deste  Edital,  bern como a conformidade com Capitulo  Ill, arts.  5° e 6°. A Secretaria  Executiva

do  CMl  fa fa  a  conferencia  da  documentagao  e  a  Comissao  de  Selegao  homologafa   o

resulfado desta fase.

b.  11  FASE -SELECAO:  Nesta fase, de carater eliminat6rio, a  Comissao de Selecao analisafa

o Plano de Trabalho das propostas apresentadas a partir dos documentos dos Anexos Ill e lv.

`,r--i:,f=,.:`



Devefa  ser emitido  parecer t6cnico,  o qual  qualificafa cada  proposta  apresentada  como apta

ou coma inapta - esta tl"ma devendo ser eliminada deste chamamento pdblico.

c.  Ill  FASE  -  CLASSIFICACAO:  Nesta  fase,  de  carater  classificaforjo,  das  propostas  aptas

serao  classificadas,   pela   Comjssao  de  Selegao,  aquelas  que  ace§sarao  diretamente  os

recursos.  Os  resultados  dessa  fase  serao  divulgados  com  as  respectivas  pontuag6es  por

criterio individualizado de acordo com o cronograma do Capl'tulo X\/, art. 29 deste Edifal.

CAPITULO IX

DOS CRITERIOS DA EASE DE SELECAO

Art.  17  -0  parecer  tecnico  da  Comissao  de  Seleeao,  de  que  trata  o  Capftulo  Vlll,  art.  16

deste Edital, devera avaliar a satisfatoriedade das propostas quanto aos seguintes criterios:

CRITERIOS ITENS OBSERVADOS

1   -   Descricao   da   realidade   objeto   da

intorvengao pretendida

2-  com  evidenciagao  de  indicadores  da

realidade;

3 - do nexo entre a realidade e o objeto

proposto
4   -   e   a   visao   de   futuro   ap6s   a

interven?ao do projeto

•    Atendeu    aos    4    itens    do    quesito

satisfatoriamente (30 pantos)

•     Atendeu     a     3     itens     do     quesito

satisfatoriamente (25 pontos)

•    Atendeu     a     2     itens     do     quesito

satisfatoriamente (20 pontos)

•    Atendeu     a     1     item     do     quesjto

satisfatoriamente (15 pontos)

• Nao atendeu a nenhum item do quesito

(0 pontos)

DOS CRITERIOS DA FASE DE CLASSIFICACAO

Art.18 -Para  efeitos  de classificaeao das  propostas  aptas,  serao oonsiderados os  crit6rios

para pontuacao:

§  10 Para efeito de desempate sera considerada a prclposta com a maior ntimero de pessoas

idosas  atendidas  diretamente,  com  melhor classificagao  aquela  que tiver o  maior ndmero  de

beneficjarios diretos.

§  2°  Havendo  proposfas  de  projetos semelhantes  no  que  tangs  o objeto e o  escopo,  serao
melhor classificadas as de menor valor per capta.

§ 3° A djsponibilidade financeira do  FMID no mss em que ocorrer a fase de classificagao e o

percentual de aplicagao de recursos definido serao de acordo com os parametros observados



Art.19  -Na  fase  de  classificagao,  somente  1   (uma)  proposta  de  cada  proponente  podera,

observada  a  disponibilidade  financeira  do  referido  fundo,  ser  contemplada  com  recursos  do

FMID, independente do total de propostas aptas selecionadas de cada proponente.

CAPITULO X

DA PUBLICA¢AO DOS RESULTADOS

Art.20  - A publicagao dos  resultados preliminares e finais de cada  fase do processo escolha,

na  pagina  da  prefeitura  a  no face  da  SMAS,  ocorrefa  em  conformidade  com  o  cronograma

disposto no Capitulo XV, art. 29 desfe Edital.

Art.  21  -Especificamente  quanto a  publicidade  do  resultado  preliminar da  fase  de  seleeao -

contendo a relagao das propostas aptas e inaptas:

§  1°  As  OSCs  e  as  organizag6es  governamentais,  cujas  propostas  forem  avaliadas  como
inaptas  tambem  tomarao  ciencja  da  decisao  da  Comissao  de  Selegao  a  partir  de  e-mail

enviado  pelo  CMl,  em  ate  2  (dois)  dias  dteis  a  contar  da  publicagao  do  DOC,  conforme

enderegos eletr6nicos indicados nas propostas.

§   2°   0   CMl    nao   se   responsabilizafa   por   quaisquer   incorree6es   e/ou   problemas   de
funcionamento   ou   envio   dos   endereeos   eletr6nicos   (e-mail)   fomecidos   pelas   OSCs   e

organizag6es govemamentais proponentes.

CApiTULO XI

DA INTERPOSICAO DE RECURSOS

Art.  22  -A OSC  ou  a  organizagao govemamental  podefa  interpor recurso ap6s  a  publicaeao

dos resultados preljminares de cada fase do processc. de escolha, seguindo obrigatoriamente

os prazos estabelecidos no cronograma do Capitulo X\/, art. 29 deste Edital.

Art.  23 -  Especificamente  na fase  selegao,  as  proponentes  cujas  propostas forem  avaliadas

inaptas poderao fazer vistas dos autos e, cientes dos motivos que fundamentaram o parecer

tecnico da Comissao de Seleeao. apresentar recurso devidamente fundamentado a Comissao

de Selegao,  no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da publicagao do resultado preliminar

no DOC.

§   10  0   recurso   devefa   ser  devidamente  fundamentado,   considerando  todos  os   pontos

levantados pelos pareceres tecnicos constantes nos autos.

§  20  0  recurso  devefa  ser entregue  e  protocolado  presencialmente,  em  1  (uma)  via  original

impressa  na  Secretaria  Executiva  do  CMl,  das  9h  as  16h,  exceto  em  feriados  e  pontos

facu!tativos, conforme cronograma Capitulo XV, art. 29 deste Edjtal.

§ 3o A Comissao de Selegao analisara os recursos interpostos e publicafa a decisao em DOC
no cronograma deste  Edital  constante Capitulo XV,  art.  29 desfe

Edital.



§ 50 Nao cabefa novo recurso, ap6s a decisao da Comissao da Selegao.

CApiTUL0 Xlll

DO FINANCIAMENTO

Art.  26  -  0 financiamento  dos  projetos,  aptos  e  classificados,  com  doa96es direcionadas via

FMID  sera  permitido  para  a  totalidade  ou  parcialidade  das  propostas  aprovadas,  desde  que

haja  disponibilidade  financeira  no  fundo,  seguindo  a  ordem  de  classificagao  estabelecjda  na

fase declassificagao.

§ 1° As propostas classificadas, que poderao receber os recursos diretamente do FMID, serao
convocadas  pela  SMAS   para  apresentagao  da  documentaeao  comprobat6ria  (Anexo   lx)

necessaria para a  celebragao da  parceria e a assinatura do Termo de  Fomento, em ate  180

(cento e oitenta dias) contados a partir da data de publicagao dos resultados no DOC,

CApiTULO XIV

DO iNicIO E DURACAO DOS PROJETOS

Art.  27  -0  inieio  da  vigencia  da  parceria  ou  do  convenio  dar-se-a  em,  no  maximo,  ate  18o

(cento e oifenta dias) da data assinatura do Termo de Fomento ou  Convenio,  respeitada a  lei

c)rgamenfaria  municipal.

Art.  28  - A execugao  dos  projetos  tefa  duraeao  de  no  minimo  01  (urn) ano  e  no  maximo  02

(dois)  anos  sem  interrupgao  a  contar  da  data  de  inicio  de  vigencia  do  projeto,  definida  no

Termo de Fomento ou Convenio, nao sendo permitida sua prorrogaeao ou renovagao.

CAPITULO XV

DO CRONOGRAMA

Art. 29 -0 cronograma deste Edital seguira:

CRONOGRAMA

Publicag2io e divulgagao do Edital de Chamamento 26/06/2020

Periodo de abertura do Edital 26/06/2020

Apresentagao e entrega de propostas Z0 a 22loJ 1202f)

Publicagao da relagao de propostas apresentadas 2410712020

I - Fase Habjlitagao 2]  a 31010712020

Publicagao do resultado preliminar fase de habilitagao 31/07/2020

lnterposigao  de  recursos  contra  o  resultado  preliminar 03 a 07/08/2020
/

IIIIIEZ



da fase de habilitaeao

Analise dos recursos interpostos 10/08/2020 a10/082020

Publicagao do resultado final da fase de habilitagao 1 1 /08//2020

11  -Fase de Selegao

Analise das propostas 1 2 a 1 4/08/2020

Publica?ao   do   resultado   preliminar   da   fase   selegao- 17/08/2020

propostas aptas e inaptas
lnterposigao  de  recursos  contra  o  resultado  preliminar 18 a  19/08/2020

da fase de selegao

Analise    dos     recursos     interpostos     pela Comissao 20/08/2020

Selegao

Ill -Fase de classificagao

Classificagao das propostas aptas 21/08/2020

Publicagao     do     resultado     preliminar     da fase de 24/08/2020

classificagao

lnterposieao  de  recursos  contra  o  resultado  preliminar 25 a 26/08/2020

da fase de c[assificagao

Analise    dos     recursos     interpostos     pela Comissao 27/08/2020

Selegao

Publicagao do resultado final da fase de classificagao 28/08/2020

CAPITULO XVI

DAS D[SPOSIC6ES GERAIS

Art.  30 -A celebragao de termos de fomento ou convenios,  resp©ctivamente, com as OSCs e

organizag6es  governamentais,  somente  se efetivafa  com aquelas que comprovem  dispor de

condi?6es  para  consecueao  do  objeto  do  plano de trabalho  e atendam aos  requisitos  legais

inerentes a celebragao de todo e qualquer parceria ou convGnjo com a Admjnistragao P0bljca.

Art.  31  - Nao sera permitida a atuagao em rede  pelas OSCs  nos moldes 35-A da Lei  Federal

n°  13.019/2014.

Art. 32 -Nao sera exigida contrapartida em bens e servigos das OSCs.

Art.  33  -  Celebrada  a  parceria,  a organizagao executante ficafa obrigada a divulgar de forma

de que o financiamento do projeto provem do Fundo Municipal do



Idoso  -  FMID,  divulgando  a  logomarca  do  CMl  e  da  Secretaria  Municipal  de  Assistencia

Social.

Art. 34 -No caso de aquisieao de bens m6veis, na eventualidade da OSC executante encerrar

suas  atividades,   ou   mudar  os   seus  objetivos   sociais,   os   bens  adquiridos  com   recursos

repassados  pelo  FMID terao  a  sua  destinagao  submetida  a  analise  da  SMAS.  observada  a

legislagao aplicavel.

Art.  35  - Para  a  prestagao de contas  da  parcerja,  a  OSC  devefa  observar o  prevjsto na  Lei

Federal n° 13.019/14.

Art.  36 -lntegram o  presente  Edital os Anexos:  I,11,Ill,  lv,  V,  Vl, Vll, Vlll,  lx,sendo obrigat6rio

o  preenchimento  e  a  apresentagao  dos  anexos  I  ao  Vl,  sob  pena  de  eliminagao  deste

chamamento pLlblico por deliberagao de Comissao de Selegao.

Art.  37 - Os casos omissos deste  Edital sefao  sanados  pelo  Conselho  Municipal do  ldoso da

Cidade de Palmitos.

Art.  38  -  Este  Edital  entrafa  em  vigor a  partir da  data  de sua  publicagao  no  Diario Oficial  da

Cidade (DOC).

Palmitos, 22 de junho de 2020.

Anaclete Secchi

Gestor do Fundo Municipal do ldoso

ooed(thud.ulJwi
Danilo A. Arosi

Presidente do CMDl


