
PRORROGAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS AO  EDITAL 01/2020 DO 

FUNDO OSC 

Levando em consideração o momento complexo devido à pandemia do novo 

coronavirus e as adaptações necessárias na rotina de trabalho das OSC – Organizações 

da Sociedade Civil nas últimas três semanas, PRORROGAMOS O PRAZO PARA 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ 03/05/2020 diante de possíveis dificuldades na 

formulação destas propostas e na organização da documentação para cumprimento 

dos requisitos estabelecidos no referido edital. 

Reiteramos que juntamente com o Anexo I – Formulário deve ser encaminhado 

também a documentação exigida no edital e discriminada abaixo: 

 

1. Anexo I – Formulário para Inscrição da Carta Proposta 

2. Anexo II – Termo de Adesão (apenas para OSC que ainda não são signatárias) 

3. Estatuto Social 

4. Ata de Eleição da Diretoria 

5. CPF dos Dirigentes 

6. Demonstrativo Contábil referente a 2018 

7. Última Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 

8. Comprovação de mínimo de 1 ano de atuação (Exemplo relatório de projetos, 

lista com relação de projetos executados) 

9. Cartão CNPJ 

10. Certidões Negativa de Débitos (Municipal, Estadual e Federal) 

 

Visando  simplificação deste processo, possibilitamos o envio de Declaração opcional 

(Anexo III) substituindo os itens 06, 07 e 10. 

Esclarecemos ainda que as organizações que já enviaram suas propostas, mas ainda 

possuem pendências no envio de algum dos documentos acima descritos, os mesmos 

poderão ser encaminhados até a data final da prorrogação do edital (03/05/2020). 

Envios após esta data serão desconsiderados. 

 

REFORÇAMOS QUE SERÃO CONSIDERADAS E ANALISADAS APENAS PROPOSTAS QUE 

TENHAM ENVIADO A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO ATÉ A DATA FINAL DO EDITAL. 

PROPOSTAS COM DOCUMENTAÇÃO PENDENTE SERÃO DESCONSIDERADAS. 

 

(segue) 



 

NOVO CRONOGRAMA ESTIMADO 

 

Publicação do Edital  04/03/2020 

Período de inscrições das OSC interessadas  até 04/05/2020 

Sessão de dúvidas e orientações 13/04/2020 

Período de análise e seleção dos projetos pela Comissão de 

Seleção:  

05/05/2020 a 18/05/2020 

Divulgação do resultado das propostas classificadas no site 

da Plataforma (http://plataformaosc.org.br/ ) 

19/05/2020 

Prazo para interposição de recursos em face dos resultados 

de classificação  

25/05/2020 

 Período de análise dos recursos pela Comissão de Seleção 29/05/2020 

Divulgação do resultado final das propostas classificadas 01/06/2020 

 

Novos prazos 

Repasse da primeira parcela (80%) 

 

Junho de 2020 

Prestação de contas da primeira parcela 15/12/2020 

Recebimento da Segunda Parcela (20%) Janeiro/2021. 

Prazo para realização de gastos Até 30 de Março de 2021 

Prestação de contas da segunda parcela Até 20 de abril de 2021 

 

Dúvidas e outros esclarecimentos devem ser enviados a fundoosc@gmail.com. 

Brasília, 2 de abril de 2020. 

mailto:fundoosc@gmail.com

