EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO n. 001/2021 - Retificação 02
A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – FCEE informa as
seguintes retificações no Edital de Chamamento Público n. 001/2021/FCEE:
1 - Onde se lê: 3.1. O Programa SC Mais Inclusiva abarca três Programas específicos e
ações vinculadas, quais são:
Leia-se: 3.1. O Programa SC Mais Inclusiva abarca quatro Programas específicos e
ações vinculadas, quais são:
2 - Inclusão do item:
3.1.4. Programa SC + Mobiliário Acessível
Objetivo: Garantir qualidade e conforto para os professores e alunos nas Instituições
através da aquisição de mobiliário educacional acessível.
Obs.1: Recursos oferecidos: mesas, cadeiras, bancadas, carteiras escolares, armários,
quadros-murais, quadros para escrita.
Obs.2: O recurso será disponibilizado mediante análise do Plano de Trabalho apresentado
pela Instituição, especificamente o item “Condições de Implantação/Implementação”, no
qual deve ser informado se a Instituição possui as condições necessárias para o uso
adequado dos equipamentos solicitados, não podendo ultrapassar o valor de R$
100.000,000 (cem mil reais).
3 - Onde se lê: 3.2. Cada Instituição deverá escolher no máximo 2 (dois) programas
descritos nos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.
Leia-se: 3.2. Cada Instituição deverá escolher no máximo 2 (dois) programas descritos
nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. e 3.1.4.

ANEXO I

MODELO DE PLANO DE TRABALHO

TÍTULO DO PROJETO

Nome da Instituição Proponente:
........................

.........................., SC
2021

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE PROPONENTE
a) Instituição:
Endereço completo:
Cidade:

CEP:

E-mail:
Data da Fundação:
Razão Social:
CNPJ:

b) Atualmente a SEDE da Instituição é:
(

) Própria

(

) Cedida

(

) Alugada

( ) Outro

c) ÁREA(S) DE ATUAÇÃO:
(

) Transtorno do Espectro Autista

(

) Deficiência Intelectual

(

) Deficiência Visual

(

) Deficiência Física

(

) Síndrome de Down

(

) Deficiência Múltipla

(
(

d) REGISTROS LEGAIS DA INSTITUIÇÃO:
Utilidade Pública Municipal nº
Utilidade Pública Estadual nº
Utilidade Pública Federal nº
CEBAS:
e) RESPONSÁVEIS LEGAIS PELA INSTITUIÇÃO
PRESIDENTE
Nome:
Função:

) Deficiência Auditiva
) Outra ......................

E-mail
Nº Documentos: ID:

CPF:

Telefone whatsApp :
Data da posse no cargo:
DIRETORIA
Nome:
Função:
E-mail
Nº Documentos: ID:

CPF:

Telefone whatsApp :
Data da posse no cargo:
RESPONSÁVEL FINANCEIRO
Nome:
E-mail:
Nº Documentos: ID:

CPF:

Telefone whatsApp:
Data da posse no cargo:
f) EDUCANDOS ATENDIDOS PELA INSTITUIÇÃO
Número total de Educandos atendidos na Instituição que possuem vínculo com a FCEE:
…………………..
2. PROGRAMA E PROJETO
a) Título do Programa escolhido:
b) Título do Projeto escolhido:
c) Valor Total do Projeto: (Apresentar o valor total do projeto, ou seja, a somatória de
todos os itens que serão necessários para o desenvolvimento deste.)

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4. DESCRIÇÃO DE METAS VINCULADAS AO PROGRAMA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. CRONOGRAMA PARA CUMPRIMENTO DAS METAS
(Descrever cada atividade/etapa de execução do projeto indicando ano e mês de
ocorrência; iniciando pela elaboração do projeto e finalizando com a etapa de avaliação
final.)
ATIVIDADES / ETAPAS

7. ABRANGÊNCIA DO PROJETO QUANTO A:

ANO
M

E

S

E

S

População que será beneficiada com a execução do projeto: (Caracterizar o públicoalvo do projeto, incluindo faixa etária e características peculiares, se houver, bem como
onde está localizado este público.)
8. RESULTADOS ESPERADOS (Descrever quais os impactos esperados com a
execução do projeto, ou seja, que tipo de benefícios o projeto gerará ao público-alvo.)

Cidade/Data.........................................

______________________________________________________
Nome completo
Presidente da ..............

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA
(SOMENTE PARA O PLANO DE TRABALHO PARA A SALA SENSORIAL)

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, que o(s) profissional(is)
integrante(s) da Equipe Técnica indicado(s) para este projeto possui(em) vínculo com
nossa Instituição, e que possui (em) igual ou superior qualificação solicitada (Certificação
Internacional em Integração Sensorial de Ayres) dos seguintes profissionais:

a) [ Profissão, Nome, Número no Conselho e Assinatura ]
b) [ Profissão, Nome, Número no Conselho e Assinatura ]

Caso ainda não possui (em), a Instituição fica comprometida em promover a capacitação
como contrapartida para a execução deste plano de trabalho. Declaramos, ainda, que
possuímos a estrutura física necessária (sala com 50m²) para a plena execução do
mesmo.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Cidade, ____ de ______________ de 20___.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da Instituição)

ANEXO III

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº
13.019/2014 que a [Instituição Parceira]:

dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

OU


pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais
para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento
das metas estabelecidas.
OU


dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas,
bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens
para tanto.

OBS: A instituição adotará uma das três redações acima, conforme a sua situação. A
presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.

Cidade, ____ de ______________ de 20___.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da Instituição)

