
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PALMITOS -SC / CMl

EDITAL DE CHAMAIVIENTO P0BLICO CMI  N° 01/2021

A  Socretaria  Municipel  de  Assistencia  Social

de     Palmitos-SC,      atrav6S     do     Conselho

Municipal do ldoso toma pdblico a abertura de

inscri9ao  para  apresentagao  de  projatos  que

poderao ser financiados pelo Fundo Municipal

do  ldo§o,  de  opganizacao  da  sociedade  civil

cadastrados  no  Conselho  Municipal  do  ldoso

de  Palmitos  -  SC,  que  serao  custeados  com

reoursos do Fundc) 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;

-  Considerando  a  Lei  Municipal  n°.3.233/2008  do  20  ogosto  d®  2008,  qua  di9p6e  Sobro  a

Conselho Municipal do ldoso, e da outras providencias;

-Considerando  a  Lei  Municipal  n°.3.627#013  de 28  de fevereiro de 2013,  que cria  o  Fundo

Municipal do ldoso;

-Considerando a Lei Federal n°.13.019, de 31 dejulho de 2014, que institui o Marco Regulat6rio

das Organizag6es da Sociedade Civil (MROSC):
-Considerando  as  lnstrug6es  Normativas  da  Receita  Federal  do  Brasil  n°.1.131,  de  21  de

fevereiro de 2011 e n° 1.311 de 28 de setembro de 2012, que disp6em sabre os procedimentos

a serem adotados para fruicao dos beneficios fiscais relativos ao lmposto sobre a Renda das

Pessoas Fisicas nas doac6es aos Fundos do ldoso, entre outros:
-Considerando a Lei Federal n°.13.797,  de 3 de janeiro de 2019, que autoriza a pessoa fisica

a realizar doag8es aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,  Estaduais e Nacional

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

Flsica:
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RESOLVE:

Estabelecer   Edital   de   Chamamento   Pdblico   para   selegao   de   propostas   de   projetos

complementares e/ou inovadoras as pollticas pdblicas municipais existentes, apresentadas pop

Organiza¢6e§  da  Soci®dad6  Civil  (Osce)  6  par  Organizaape§  Governam6ntais,  a6  quais

poderao  ser  financiadas  com  recursos  do  Fundo  Municipal  do  ldoso  (FMl),   par  meio  da

celebraeao  de  Termos  de  Fomento  ou  Convenios,  que  estejam  em  consonancia  com  as

diretrize§ de  pollticas  pare  a  pe§soa  idosa  de  Palmitos - SC,  e  com  a  plane de Agao e  de

AplicaQao de Recursos do FMl, em conformidade ainda Com a legislacao vigonte a qual aprovou

este Edital.

cApiruLO I

DO OE»ETO

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

projetos,  apresentadas  par  Organizac8es  da  Sociedade  Civil  (OSCs)  e  par  Organizag6es
Governamentais, as quais poderaci ser financiadas com recursos do Fundo Municipal do ldoso
-FMl, por meio da celebragao de Termos de Fomento ou Convenio.

Art.  2° -  Para fins deste  Edital,  entende-se par projeto a conjunto de a¢6es  inovadoras a/ou

complementares is politicas pdblicas municipais de promo9ao, proteqao e de defesa de direitos

da pessoa idosa a serem desenvolvidas na cidade de Palmitos - SC, por no mlnimo 1  (urn) e

no maxima 2 (dais) anos, tendo coma prioritarias aquelas em situagao de vulnerabilidade,  em

conformidade  com  o  preconizado  pelo  Estatuto  do  ldoso,  e  observando  a  ressalva  da  Lei

Municipal n° 3.233raoo8 de 20 agosto de 2008, que desabilita de serem financiadas pelo FMl,

as pollticas pdblicas de agao cc.ntinuada, em especial aquelas afetas ao campo da Assistencla

Social,   na  forma  definida  pela  Lei  Federal  n°,8.742/1993,  as  quais  contain  com  recursos

pr6prios e do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS.

Art. 3°- Para fins deste Edital, considera-8e pessoa idosa aquela com idade igual ou supericir a

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

CApiTULO 11

DOS EIXOS E LINHAS DE AC^O

Art, 4° Para participar deste  Edital de Chamamento  Pdblico, a  proponente - Organizacao da

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

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

EIXO EDUCACAO

EIXO PROTECAO

EIXO ASSISTENCIA SOCIAL

EIXO SAUDE
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EIXO PARTICIPACAO

cApiTUL0 Ill

DOs REQuisiTOs PARA pARTlcipAeAO

Art.  5°  Para  participar  deste  Edital  de  Chamamento  Pt]blico,  as  OSCs  e  as  organizac6es

govemamentais deverao obrigatoriamente ob§ervar:

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

n°.13.019/2014, devidamente regularizadas -no mlnimo 01  (urn) ano de exi8t6ncia regular -e

nao  possuirem  quaisquer  impedimentos  legais  para  celebrar  parcoria  com  a  Admini§tracao

Pdb'ica'

§ 20 Serao desconsideradas as propostas de projetos com a mesmo objeto, assim entendidas
aqueles  que  possuam  o  mesmo  pdblico/beneficiario,  mesmas  atividades  e  mesmo  local  de

atlJaeao de eerviap ou de programas ja em execugao pela organizaeao da sociedade civil (OSC)

proponente com outro financiamento publico especlfico junta a Administrae3o Ptiblica.

§ 3° a pt]blico-alvo das proposta§ de projetos deve estar circunscrito a area de abrangencia do
Municipio   de   Palmitos   -   SC,    preferencialmente   as   pessoas   idosas   em   situacao   de

vulnerabilidade,   Pare  efeito§  gerais  de  anali§e  de  vulnerabilidade  serao  consideradas  as

propostas   que   atenderem,    sem    prejulzo   de   outra    caracterizacao   de   vulnerabilidade
especificada pela proponente, em sua proposta de projeto:

a.  Pessoa  idosa  inscrita,  no  Cadastro  Unico  pare  Programas  Socials  do Governo  Federal  -

CADunico.

b.  Pe§soa idosa residente de territ6rios de media e alta vulnerabilidade social.

c. Pessoa idoca beneficiaria do Beneficio de Prestacao Continuada (BPC).

§  4° A9  propostas  apresentada§  devem  ser  inovadoras  e/ou  complementares  a§  politicos

pt]blicas existentes na cidade de Palmitos -SC.

§ 5° Cada OSC ou organizaeao governamental podera propor ate 01  (uma) proposta de projeto

para financiamento com recursos do FMl, a qual podera ser classificada para acesso direto aos

recursos do fundo para a execugao.

§ 6° As propostas deverao prever a duracao de projetos com o minimo de 1  (urn) e o maximo
de 2 (dois) anos.

§ 70 Em hip6tese alguma, as propostas selecionadas neste Edital poderao cobrar pelos servigos
disponibilizados a pessoa idosa na execLicao do projeto.

DO REGISTF`O

Art. 6° -As propostas de projetos apresentadas por OSCs e par organizaQao governamental s6

serao  consideradas,  se  a  organiza9ao  proponente  estiver  devidamente  registrada  e  com

programas de atendimento a pessoa idosa inscritos no Conselho Municipal do ldoso ou aquelas
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que apresentarem a protocolo de solicitaQao de registro, de acordo com a art. 48 do Estatuto

do ldoso.

§ 1° 0 registro referido no caput deve estar vigente ou em analise para renovacao.

CApiTULO IV

DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

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

documentos:

Anexo I - DeclaraQao de aceitagao dos termos do Edital

Anexo 11 -Declara9ao de regularidade do regi§tro da entidade e da inscricao do programa no

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Anexo 111 -Projeto Descritivo

Anexo IV - Plano de Trabalho

Anexo V -Declaracao Artlgo 39 Lei Federal n° 13.019/2014

Anexo Vl -Declaracao Ar(igo 70, XXXIIl , da Constituieao da Reptlblica Federativa do Brasil

Anexo VII -Atestado de regularidade da presfacao de contas

Anexo Vlll - Declaracao cle inexietencia de parcoria junta ao Municlpio

Anexo lx -Minufa do Termo de Colaborado

§  1° Os documentos  solicitados deverao obedecer rigorosamente aos  modelos desto  Edital,
indicado6 nos rospectivos anexos, sendo a nao cumprimento motive de elimina9ao na fase de

habilitagao,

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

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

parte frontal e externa os dizeres abaixo.

AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO -CMl -PALMITOS -SC

COMISSAO DE SELECAO -CHAMAMENTO P0BLICO FMID 2020

PROPOSTA (Nome do Projeto):

ORGANIZA¢AO:

CNPJ:

ENDERECO:

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

presencialmente  na  Secretaria  Executiva  dos  Conselhos  junto  a  Secretaria  Municipal  de
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Assistencia Social de Palmitos -SC,   no periodo especificado no cronograma no Capltulo 15,

art. 29 deste Edital, das 9h as 16h, de 2a a 6® feira, exceto em ferlados e pontos facultativos.

§ 1° a CMl nao se responsabilizard por quaisquer incoITecdes entregue pelas organizacbe§ da
sociedade civil (OSCs) e governamentais.

§  2® 0  CMl  publicard,  conforme  cronograma  previ8to  no  Capltulo  XV,  art.  29  deste  Edital,  a

relagao 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.

cApiruLO v
DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

Art.   100  -A  proposta  de  plano  de  trabalho  devefa  §eguir.  obrigatoriamente,  a  modelo  dos

Anexos Ill e lv deste Edital,  sob risco de eliminaeao na fase de habilitagao se descumpridos,

devendo canter:

§  1° A proposta de plano de trabalho devefa center a apresentaoao do projeto proposto e da
organizaeao, a objeto, a vig6ncia, a justificativa da importancia do projeto para a tomatica, de

que mode a proposta se enquadra no eixo deste Edital, os objetivos e abrangencia -territorial
e pdblico-alvo, quais atividades sefao desenvolvidas e sua metodologia de execugao, as metas

e  og  indicadores,  o  quadro  de  recursos  humanos  proposto,  as  despesas  n®cessarias  e  a

provisao de receitas. A16m disso, devefa:

a) Demonstrar a nexo do objeto do projeto proposto Com a realidade da pessoa idosa da cidade

de Palmito§ - SC,  que se quer modificar,  com as atividades planejadas,  com as metas e os

indicadore8, Com a equipe de trabalho propogta e com os materiai8 a 8erem adquiridos;

b)   Especificar   os   materials   permanentos   a   serem   adquiridos,   quando   houvor   estrelta

necessidade deles pars a execu¢ao do projeto,  comprovando-se a sua impresoindibilidade e

economicidade para o projeto proposto e que a OSC possui condic6es tecnicas e financeiras

para  a  sua  utilizaeao,  manuteneao,  conserva9ao e funcionamento,  capacidade que tambem

devefa ser autodeclarada;

c)  lnformar a  existencia  de  parcerias em de8envolvimento com o poder pdblico - municipal,

estadual  ou  federal -  na  apre§entacao  da  OSC  do Anexo  Vlll  desto  Edital.  Tal  informacao

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

celebracao da parceria.

d) Especificar se a execucao do projeto proposto sera realizada em equipamentos pdblicos ou

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

§ 2° -A proposta devera detalhar as despesas mensais no Orcamento Total (Anexo lv)
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Pafagrafo Unico: As propostas que nao apresentarem todos os itens listados neste artigo, ou

em desacordo com o tormato, nao serao Submetidas a analise.

CAPITULO VI

DAS DESPESAS

Art.  11  - Na elaboraeao da proposta, a proponente devefa observar as despesas vedadas polo

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

I-  Fora  do  municfpio  de  Palmitos  -  SC,  exceto  a§  despesas  com  materiais  e  servigos  que

comprovadamente §ejam de preco menor do que dos fornecedore8 do MIInicipio de Palmitos -

SC;

11-Com o pagamento, a qualquer tltulo, a servidor ou a empregado ptiblico de qualquer esfera

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

dirigente da OSC de ate quarto grau consangurnco ou afim, inclusive por servipos de con§ultoria

ou de assistencia tecnica;

Ill-   Com   taxes   bencarias,   multas,   juros   ou   corre9ao   monefaria,   inclusive   roferentes   a

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

exclusiva  da  admini§traeao  pdblica,  e  no caso dos termos  de  paroeria,  em  que se admitem

despesas com taxas bancarias exclusivamente da conta especlfica da parceria;

lv - Com publicidade,  salvo as de carater educativo,  informativo ou de orienta9ao social,  das

quais  nao  constem  nomes,  simbolos  ou  imagens  que  caracterizem  promoeao  pessoal  de
autoridades, servidoros publieos, representantes ou dirigentes da OSC parceira;

V -  Com  a  aquisigao de veiculos automotores de qualquer natureza.  exceto quando  houver

relaeao direta com a objeto da parceria e desde que sua destina9ao seja fundamentada;

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

de emergencia;

VII -Com ornamentaeao e cerimonial; e

Vlll  -  Com  taxi,   locacao  de  veiculos,  combustivel  e  estacionamento  para  funcionarios  da

administraqao  da  OSC,  exceto  pare  atividades  que  9e  limitem  a  visitas  ao  domicllio  dos

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

bern como para velculos utilizados pelos beneficiarios do objeto da parceria.

Art.12 As despesas com remuneraeao da equipe de trabalho devefao.

I -Estar detalhadas na proposta apresentada, conforme modelo dos Anexos Ill e IV deste Edital;

11 -Ser proporcionais ao tempo dedicado a parceria;

Ill -Ser compativeis com a valor de mercado e observar oS acordos e as conveno6es coletivas

de trabalho; e
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lv  -  Nos  casos  em  que  a  remunera9ao  for  parcialmente  paga  com  recurso§  do  FMl,  ser

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

vedada  a  duplicidade  ou  a  sobreposieao de  fontes  de  reciirsos  no  custeio  de  uma  mesma

parcela da despesa
Art.13 As despesas das concession5rias de energia, agua, gas, telefone,  internet e similares

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

visando a garantia de transparencia na prestacao de conta§.

CApiTULO VII

DA COMISSAO DE SELE¢^O

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

ser composta  por sous conselheiros integrantes e por tdenicos ospecializado8 da Secretaria

Municipal de Assistencia Social a de Secretarias afins ou externos, devendo obrigatoriamente

observar os impedimentos legais de composi9ao previstos mos termos do art, 2°,  incise X,  da

Lei  Federal n®  13.019/2014.

§  1° A Comissao de Seleeao homologafa os resultados na fase de  habilita9ao e respondefa
diretamente   pelas   fases   de   SeleEao   e   de   ClassificaGao   das   propostas   de   projetos,

apresentando os resultados das referidas faces para ciencia do Plenario do Conselho Municipal

do ldoso.

CApiTULO VIII

DO PROCESSO DE E§COLHA

Art.16 -As propostas apresentadas serao avaliadas em 3 (tres) fase§ distintas:

a.  I  FASE  -  HABILITACAO:  Nesta face,  de carater eliminat6rio,  sera conferida a condipeo de

habilitacao da OSC pare participar deste Edital, sendo considerada, obrigatoriamente, a entrega

e a preenchimento correto de todes documentos previstos no Capitulo lv, art. 7° deste Edital,

bern coma a conformidade com Capitulo Ill, arts. 5° e 6°. A Secretaria Executiva do CMl  fa fa a

confotencia da documentaQao e a Comissao de Selecao homologafa o resultado desta fa§e.

b.  11  EASE - SELECAO:  Nesta fase, de cafater eliminatorio, a Comissao de Selegao analisafa

a Plano de Trabalho das propostas apresentada§ a partir doe documentos dos Anexos Ill e lv.

Devera ser emitido parecer teonico,  a qual qualificafa cada proposta apresentada como apta

ou como inapta - esta tlltima devendo ser eliminada deste chamamento pdblico.

c.Ill FASE -CLASSIFICACAO: Nesta fase, de cafater classificat6rio, das propostas aptas serao

classificadas, pela Comissao de Selegao, aquelas que acessarao diretamente os recursos. Os

resultados   dessa   fase   sefao   divulgados   com   as   re§pectivas   pontua¢6es   par   crit6rio

individualizado de acordo com o cronograma do Capitulo XV, art. 29 deste Edital.
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cApiruLO ix
DOS CRITERIOS DA EASE DE SELECAO

Art.17 -0 parecer tecnico da Comissao de Selecao, de que trata o Capitulo VllI, art.16 deste

Edital, devefa avaliar a satisfatoriedade das propostas quanto aos seguintos crit6rios:

CRITERIOS lTENS OBSERVADOS

1    -    Descricao    da    realidade    objeto   da

intorvenEao pretondida

2-   com   evldenclacao   de   lndlcadore8   da

realidade;

3  -  do  nexo  entre  a  realidade  e  o  objeto

Proposto
4 -e a visao de future ap6s a intervencao do

projeto

•    Atendeu     aos    4     itens     do     quesito

satisfatoriamente (30 pontos)

•     Atend®u      a      3      iten6     do     quesito

satisfatoriamento (25 ponto§)

•     Atendeu      a     2      Items      do     quesito

satisfatoriamente (20 pantos)

•      Atendeu      a      1      item      do      quesito

satisfatoriamente (15 pontos)

• Nao atendeu a nenhum item do que9ito (0

ponto§)

DOS CRITERIOS DA FASE DE CLASSIFICACAO

Art.  18 -Para  efeitos de classifica9ao das  propostas aptas,  serao considerados  os criterios

para pontuagao:

§ 1° Para efeito de desempate sera considerada a proposta Com o maior ntlmero de pessoas
idcisas atendidas diretamente,  com melhor classificagao aquela que liver o maior ndmero de

beneficiarios diretos.

§  2°  Havendo  propostas  de  projetos semelhantes  no que tange a  objeto e o  escopo,  serao

melhor classificadas as de menor valor per capta.

§  3° A  disponibilidade financeira  do  FMl  no  mss  em  qua ocorrar a face  de  classificagao  e  o

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

pela Comissao de Selapao.
Art.19  -  Na  fase  de  classifica9ao,  somente  1  (uma)  proposta  de  cada  proponente  podefa,

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

FMl, independente do total de propostas aptas selecionadas de cada proponente.
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CAPITULO X

DA PUBLICAC^O DOS RESULTADOS

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

na pagina da prefeitura e no facebook da SMAS, ocorrefa em conformidade com a cronograma

disposto no Capltulo XV, art. 29 deste Edital.

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

contendo a relaeao das propostag aptas e inaptas:

§  1°  As  OSCs  e  as  organizapees  governamentais,  cujas  propostas  forem  avaliadas  como
inaptas tambem tomarao ciencia da decisao da Comissao de Selegao a partir de a+mail enviado

polo CMI, em at6 2 (dais) dias tlteis a contar da publicacao do resultado, conforme enderecos

eletronicos indicados nas propostas.

§   2°   0   CMI   nao   se   responsabilizara   par   qualsquer   incorrap6es   e/ou   problemas   de

funcionamento   ou   envio   dos   enderepos   eletr6nicos   (e-mail)   fomecidos   pelas   OSCs   e

organizao6es governamentais proponentes.

cApiruLO xi

DA INTERPOSICAO DE RECURSOS

Art.  22 - A OSC ou  a organizagao governamental podefa  interpor recurso apds a publicagao

dos resultados prel[minares de cada fase do processo de escolha, seguindo obrigatoriamente

os prazos estabelecidos no cronograma do Capl'tulo XV, 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 motives que fundamentaram o parecer

tdenico da Comissao de Selecao. apresentar recurso devidamente fundamentadci a Comissao

de Selecao,  no prazo de 05 (cinco) dia8 uteis, contados da publicacao do resultado preliminar

no DOC.

§   1°  0   recurso  devefa  ser  devidamente  fundamentado,   considerando  todos  os  pontos
levantados pelos pareceres t6cnicos constantes nos aiitos.

§ 2° 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  pantos

facultativos, conforme cronograma Capitulo XV, art. 29 deste Edital.

§ 3° A Comissao de Seleeao analisafa os recursos interpostos e publicafa a decisao,  dentro
dos prazos previstos no cronograma deste Edital constante Capitulo XV, art. 29 deste Edital.

§ 5° Nao cabefa novo recurso, ap6s a decisao da Comissao da Selecao.
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CApiTULO Xlll

DO FINANCIAMENTO

Art.  26 - 0 finariciamento dos  projetos,  aptos e classificados,  com doag0es direcionadas via

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

disponibilidade financeira no fundo, seguindo a ordem de claesifica9ao estabelecida na fase de

classifica?ao,

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

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

(oento e oitenta dia8) contado8 a partir da data de publica9ao dos resultados.

CAPITULO XIV

DO INicIO E DUF`AC^O DOS PROJETOS

Art.  27  -0  inloio  da  vig6ncia  da  parceria  ou  do  convenio  dar-se-a  em,  no  miximo,  at6180

(canto a oitenta dias) da data assinatura do Termo de Fomento ou Convenio,  respeitada a lei

orpementaria municipal.

Art.  28 - A execucao dos projetos tefa durae5o de  no mlnimo 01  (urn) ano e  no maximo 02

(dais) anos sem interrupeao a contar da data de inicio de vigencia do projeto, definida no Termo

de Fomento ou Convenio, nao sendo permitida sua prorrogaeao ou renova9ao.

CAPITULO XV

DO CRONOGRAMA

Art. 29 - 0 cronograma deste Edital seguifa:

CRONOGRAMA

Publicacao e divulgaeao do Edital de Chamamento 22/10/2021

Periodo de abertura do Edital 22/10/2021

Apresenta¢ao e entrega de propostas 19/1 1 /2021

Publicaeao da relaqao de propostas apresentadas 22/1 1 ra02i

I - Fa3e Habilitacao

Publica9ao do resultado preliminar fase de habilitaeao 25/11 /2021

lnterposicao de recursos contra o resultado preliminar da fase 29/11 /2021

de habilitaoao

Analise dos recursos interpostos 02/12/2021

€,::I
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Publicacao do resultado final da fase de habilitacao 03/12/2021

11 -Fase de Selecao

Analige da8 proposta9 06/12/2021

Publicacao    do    resultado    preliminar    da    fase    seleeao    - 08/12/2021

propostas aptas e lnaptas
Interposicao de recursos contra a resultado preliminar da fase 13/12/2021

de seleeao

Analise dos recursos interpestos pela Comissao Selegao 14//12/2021

Ill -Fa6e de classificacao

Cla88ificacao da8 proposta8 apfas 16/12A2021

Publica9ao do resultado preliminar da fase de classifieag5o 17/12/2021

lnt®rposi¢ao de recureoe contra a rosultado preliminar da fase 21/12/2021

de clas§ificaqac]

Analise dos recursos interpostos pela Comissao Selecao 22/12/2021

Publicacao do resultado final da fase de classificacao 23/12/2021

CAPITULO XVI

DAS DISPOSICOES GERAIS

Art.  30 - A celebracao de termos de fomento ou conv6nio§,  respectivamente, com as OSCs e

organizac6es governamentais,  somente 8e efetivara com aquelas que comprovem dispor de

condi96es  para  consecuqao do objeto do plano de ti.abalho e atendam  aos  requisitos  legais

inerentes a celebra9ao de todo e qualquer parceria ou convenio com a Adminlstragao Pdblica.

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 serviaps das OSCs.

Art.  33 - Celebrada a parceria,  a organiza8ao executante ficafa obrigada a divulgar de forma

clara e objetiva pelos meios de que a financiamento do projeto prov6m do Fundo Municipal do

ldoso -FMID, divulgando a logomarca do CMl e da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Art. 34 - No caso de aquisicao de bens m6veis, na eventualidade da OSC executants encerrar

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

repassados  pelo  FMID terao  a  sua  destinacao  §ubmetida  a  analise da  SMAS,  observada  a

legislagao apliedvel.

Art.  35 -  Para  a  presta9ao de  contas  da  parceria,  a  OSC devefa  observar a  previsto  na  Lei

Federal  n°  13.019/14.
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Art.  36 -Integram a presente Edital os Anexos:  I,  11,  111,  IV, V, Vl, VIl, Vlll,  lx,  sendo obrigat6rio

a  preenchimento  e  a  apresentacao  dos  anexos   I  ao  Vl,  sob  pena  de  eliminaeao  deste

chamamento pdbljco por deliberagao de Comissao de Selepeo.

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

Cidade de Palmitos.

Art.  38  -  E§te  Edital  entrafa  em  vigor a  partir da  data  de  sua  publicacao  no  Diario  Oficial  da

Cidade (DOC).

Palmitos-SC, 22 de outubro de 2021.

faT§ile cOwc3>  cgiv
:;,::i.aela Correa Otto

Presidente do CMDcl
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