
PORTARIA NO. OO4/2020. GFPS
A SECRETARTA EXECUTTVA DO FUNDO DE PROMOçÃO
SOGIAL E ERRAD¡CAçÃO DA POBREZA, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o Edital no 001/2020-FPS de chamamento
público e seleçäo de Organizaçöes da Sociedade Civil, sem
fins lucrativos, interessadas em firmar termo de fomento ou
termo de parceria no âmbito do Estado do Amazonas;
Considerando a necessidade de esclarecimento e melhoria na
justificativa e no objeto;
Considerando os períodos descritos nos itens 5.1 e 8.1 e a
pretensäo da Administraçäo Pública em atender um número
maior de Organizaçöes da Sociedade Civil;
Gonsiderando o ltem 8.2.21, que trata do cadastro do
SISCONV;
Gonsiderando o ltem 8.3.'1 , que estipula o prazo para resposta
de diligência.

RESOLVE:
Retificar:

DA JUSTIFICATIVA O presente chamamento
público visa à criaçäo de oportunidades e melhorias no
escoamento de produçäo e demais trabalhos das
Organizaçöes da Sociedade Civil - OSC do setor primário,
EXCLUSIVAMENTE. Assim, proporcionando acessibilidade,
dignidade e qualidade laboral ao trabalhador rural e,
consequentemente, autossustentaçåo da produçäo,
valorizaçäo da matéria prima e aumento de renda.

DO OBJETO O presente chamamento público
objetiva a concessäo de recursos públicos as Organizaçöes da
Sociedade Civil - OSC do setor primário, devidamente
selecionadas por meio deste, a fim de atender as demandas
necessárias especificamente do setor primário.

DO PERIODO DAS ETAPAS do Edital 0112020 - FPS

- Passa a vigorar:

DA FASE DE SELEÇAO

DA ETAPA DATASETAPA D

0
Publicaçåo do Edital
Chamamento Público.

de
17/01/2020

Envio das propostas/plano de
trabalho pelas OSCs.

17/01/2020
a

03/03/2020
1

04/03/2020

04/05/2020
a2

Avaliaçäo das propostas/plano de
trabalho pela Comissåo de Seleçäo

06/05/2020
do resultado

Comissäo de
Homologaçäo
preliminar pela
Selecäo.

3

07/05/2020
a

1B/05/2020
4 lnterposiçåo de recursos contra

resultado preliminar.
o

19/05/2020
a

25/05/2020

Análise dos recursos pela Vice
Presidente da Comissäo de Seleção.5

26/05/2020

Homologaçäo e publicaçäo do
resultado definitivo da fase de
seleçäo, com divulgaçäo das
decisöes recursais proferidas (se
houver).

6



ETAPA D DA ETAPA DATAS
1 Verificaçåo do cumprimento

dos requisitos para celebraçäo
da parceria e de que näo
incorre nos impedimentos
(vedaçöes) legais. Análise do
plano de trabalho.

27/05/2020
a

01/06/2020

2 Homologaçåo/Publicaçäo do
resultado pelo Conselho
Deliberativo

02/06/2020
c,

15/06/2020
3 Apresentaçäo de recursos

contra o resultado do
Conselho Deliberativo pelas
OSCs participantes

16/06/2020
a

26/06/2020

4 Análise de recursos pela
Presidente do Fundo de
Promoçäo Social e
Erradicaçäo da Pobreza

29/06/2020
d

03/07/2020

5 Divulgaçäo do resultado
definitivo

07/07/2020

DA FASE DE CELEBRACÃO

DO PRAZO PARA RESPOSTA DE DILIGÊNGIA: 1O
(dez) dias corridos quando requerido pela Administração
Pública.

DO CADASTRO DO SISCONV: deverá Ser
apresentado após aprovação do projeto pelo Colegiado
Deliberativo do FPS.

CIENTIFIQUE-SE
GABINETE DO FPS

Kathelen
Vice-Presidente de

e Erradicaçäo da Pobreza
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