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Anexo VI
LISTA DE VERIFICAÇÃO
Essa lista de verificação tem o objetivo de auxiliar a entidade proponente na
organização e envio das propostas, não deve ser considerada como substituta
do edital 2016/007 - ECOFORTE Extrativismo. É de total responsabilidade do
proponente a leitura completa do referido Edital.
ITEM

ETAPA I

Plano de Trabalho

A proposta foi elaborada conforme o modelo Plano de Trabalho do ANEXO II e
apresenta todos os seus campos preenchidos, não tendo sido alterados ou
excluídos os campos constantes no modelo.
Via impressa do Plano de Trabalho está datada e assinada.

Plano de Trabalho
Plano de Trabalho

Edital subitem 8.1.a

Edital subitem 8.1.b

Edital subitem 8.1.c

Edital subitem 8.1.e

Edital subitem 8.1.f

Edital subitem 8.1.g

Foi anexada via digital da proposta contendo o Plano de Trabalho em formato
editável e cópia dos documentos de constituição da proponente e de seu(s)
representantes legal(is).
A cópia simples do estatuto ou contrato social e suas alterações está legível,
contém todas as páginas e apresenta o carimbo de registro no órgão
competente (Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial)
com a especificação do número do livro e folha(s) de registro.
A cópia simples da ata de eleição da atual diretoria da entidade está legível,
contém todas as páginas e apresenta o carimbo de registro no órgão
competente (Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial),
com a especificação do número do livro e folha(s) de registro, ou documento
similar, conforme o caso.
A cópia simples do documento de identidade oficial e do Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF do(s) representante(s) legal(is) da entidade está legível e
compreende todos os membros da diretoria responsáveis por assinar o
convênio.
Foi anexado declaração emitida pelo(s) gestor(es) da(s) Unidade(s) ou outro
representante, legalmente constituído, do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, de que está de acordo com a
implementação do projeto e que as
ações previstas apresentam
compatibilidade com o Plano de Manejo ou Acordo de Gestão da(s)
Unidade(s) ou demais instrumentos de gestão vigentes.
Foi anexado comprovação de capacidade técnica e gerencial por meio da
apresentação de 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;
Foi anexado comprovação do atendimento aos critérios de pontuação por
meio da apresentação de cópia dos documentos indicados no item 2 do Anexo
III.

ITEM

ETAPA II

Edital subitem 5.5.

A instituição proponente e seus representantes legais estão regulares perante
os poderes públicos federal, estadual e municipal.
Foi anexado comprovação de regularidade com a Fazenda Estadual 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 – expedida pelo órgão competente, com prazo de
validade em vigor.

Edital subitem 8.2.a

ITEM

ETAPA III

Edital subitem 8.3

A instituição proponente está regular perante os poderes públicos federal,
estadual e municipal.
Foi anexada 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, bem como a
identificação das referidas comunidades.
Foram anexados dois orçamentos para cada tipo de despesa(s) prevista(s) no
projeto contendo dados do fornecedor: razão social; CNPJ; endereço,
especificações de materiais/equipamentos e data de emissão e de validade do
orçamento.

Edital subitem 8.3.a

Edital subitem 8.3.a

(X)
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( )
( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
( )

( )
( )

( )
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Edital subitem 8.3.a

Edital subitem 8.3.a
Edital subitem 8.3.a

Foi anexada 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.
Foi anexada documentação relativa à dispensa ou ao licenciamento ambiental
do projeto proposto se for o caso.
Foi anexado, caso o projeto contemple a realização de obras civis:
I Cópia do título de propriedade ou do termo de ocupação regular pela
entidade proponente, ou do termo de anuência/autorização 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.

( )

( )
( )

