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ORDEM DE APRESENTAÇÃO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. A ordem de apresentação do Projeto, seus Anexos e demais 
documentos deverá, preferencialmente, ser a seguinte:  

 
1.1 ETAPA I 

1.1.1 Projeto, conforme modelo do Anexo II 

1.1.2 Documentos da Entidade Proponente  

a) cópia simples do estatuto ou contrato social e suas alterações; 
b) cópia simples da ata de eleição da atual diretoria da entidade; 
c) cópia simples do documento de identidade oficial e do CPF do(s) 

representante(s) legal(is) da entidade. 
 

1.1.3 Outros Documentos 

a) declaração emitida(s) pelo(s) gestor(es) da(s) Unidade(s) ou outro 
representante, legalmente constituído, do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade – ICMBIO; 

b) documentos comprobatórios de capacidade técnica e gerencial 
(cópia de, no mínimo, dois termos de parceria, contratos e/ou 
convênios firmados pela entidade proponente para execução de 
projetos relacionados ao desenvolvimento comunitário, de 
organização social e produtiva, de acesso a mercados institucionais 
e afins nos últimos três anos). 

 
1.1.4 Documentos comprobatórios para Pontuação 

a) cópia de termos de parceria, contratos e/ou convênios firmados pela 
entidade proponente para execução de projetos relacionados ao 
desenvolvimento comunitário, de organização social e produtiva, de 
acesso a mercados institucionais e afins nos últimos três anos; 

b) cópia de termos de parceria, contratos, convênios ou outros 
documentos relativos à prestação de serviços de Assistência 
Técnica e Extensão Rural; 

c) cópia do(s) contrato(s) e última Nota Fiscal emitida no âmbito do 
contrato para comprovar a realização das operações com seu 

OBS: Esse Anexo tem o objetivo de auxiliar a entidade proponente na 
organização e envio da proposta, não deve substituir a leitura do edital 
2016/007 - ECOFORTE Extrativismo.  
 
O teor dos documentos e as suas exigências formais e materiais estão 
descritas nos itens específicos do Edital. Não se excluem da apresentação 
outros documentos exigidos no Edital, que não estejam mencionados no rol 
abaixo, no item mais adequado ou em outros documentos. 
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CNPJ, no caso em que a entidade tenha realizado ou esteja 
executando operação com o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE; 

d) cópias do(s) contrato(s) e de Nota Fiscal emitida no âmbito do 
contrato para comprovar a realização das operações com seu 
CNPJ, no caso em que a entidade tenha realizado vendas para 
mercados diferenciados (identificação de origem, diferencial 
orgânico, oriundos da sociobiodiversidade ou do comércio justo), 
apresentar . 

  

1.2 ETAPA II 

e) comprovação de regularidade perante a Fazenda Pública Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede da entidade proponente, 
compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão 
Quanto à Dívida Ativa – ou outras equivalentes na forma da lei – 
expedidas, em cada esfera de governo, pelo órgão competente, 
com prazo de validade em vigor. 
 

1.3 ETAPA III 

a) Declaração comprovando a anuência das entidades proponentes e 
executoras dos projetos, e, quando estes envolverem comunidades 
tradicionais, documentos que comprovem o consentimento prévio 
dessas comunidades ou de suas instituições representativas; 

b) dois orçamentos para cada tipo de despesa(s) prevista(s) no 
projeto; 

Atenção!  Os orçamentos devem conter dados do fornecedor: razão 
social; CNPJ; endereço, especificações de materiais/equipamentos e 
data de emissão e de validade do orçamento. 

c) cópia da ata da assembleia geral ou de outra instância da entidade, 
autorizando a formalização de convênio com a FUNDAÇÃO para 
execução do projeto proposto, caso a exigência esteja prevista em 
seus atos constitutivos; 

d) documentação relativa à dispensa ou ao licenciamento ambiental 
do projeto proposto, se for o caso; 

e) no caso de projeto que contemple a realização de obras civis, a 
entidade selecionada deverá apresentar: 

I. cópia do título de propriedade ou do termo de ocupação regular 
pela entidade proponente, ou do termo de anuência/autorização 
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para utilização ou documento equivalente, ou do contrato de 
concessão de direito real de uso relativo ao terreno ou imóvel 
onde está prevista a realização da obra civil, válido pelo prazo 
de vigência do convênio a ser firmado;  

II. memorial descritivo ou especificação de todos os materiais; 

III. projetos técnicos da obra civil. 

 


