NOTA DE ESCLARECIMENTOS - 3
- PDRSX Edital 2017 - de 23/05/2017 -

O INSTITUTO DE AVALIACAO PESQUISA PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - IA, no
exercício de sua função de gestora do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável
do Xingu – PDRSX, por meio dessa nota explicativa, vem esclarecer sobre as submissões
de projetos para Etapa 2 do Edital PDRS Xingu 2017.
Prazo para submissão das propostas dos projetos homologados para 2ª Etapa
do Edital 2017 do PDRS Xingu é dia 25 de maio de 2017.
Lembrando que se for presencial será até as 18h e se for por inserção no site ou
por e-mail é até as 23h59 do dia 25 de maio de 2017.
Site: www.pdrsxingu.org.br/site/Edital2017.html
E-mail: pdrsxedital2017@avaliacao.org.br
A submissão deverá ser preferencialmente pelo site, mas quem optar por
mandar por e-mail, não esqueça de enviar todos os anexos em um único e-mail, se caso
não for possível que indique no corpo do primeiro e-mail que terá um segundo e-mail
de complementação de documentação.
NÃO ESQUEÇA: Tem que identificar o nome do Projeto, o Proponente, a CT e o
responsável pelo Projeto (com e-mail e telefone) para contato.
Informamos que a defesa (apresentação do Projeto) será conforme edital, por
ordem de entrega das propostas pelos Proponentes.

ATENÇÃO: Para a segunda Etapa, não está previsto dilatação de
prazo para envio de documentos em falta e nem análise previa do IA,
apenas receberemos e faremos a inserção no site dos que mandarem por
e-mail e/ou protocolarem no IA. Verifiquem se todos os documentos
exigidos estão em ordem.
Como auxílio segue relação abaixo:
6.9.1. Formulário de projeto Técnico-Financeiro (Anexo XII).
6.9.2. Declarações de anuência:
a) Assinada pelos representantes das entidades proponentes, parceiras e executoras; e
b) Que comprove o consentimento prévio do objeto do projeto, realizado
preferencialmente por meio de deliberação da comunidade, quando envolverem
comunidades tradicionais ou associações representativas.
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6.9.3. Para projetos que prevejam a realização de obras civis:
a) Cópia do título de propriedade ou do termo de ocupação regular, 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.
b) Memorial descritivo ou especificação de todos os materiais.
c) Projetos técnicos da obra civil assinado pelo responsável técnico.
d) No caso de projetos na área de saúde é necessário apresentar o Plano Assistencial,
observando-se o disposto nos regramentos das RDCs (Resoluções de Diretorias
Colegiados da Anvisa), e normas para construção de estabelecimentos assistenciais de
saúde. O Plano Assistencial deve ser submetido à avaliação da Comissão de
Monitoramento da Câmara Técnica de Saúde – CT7.
e) Fotografias da área.
6.9.4. Os projetos deverão ser apresentados considerando preços correntes no mercado,
e não considerar a inflação ao longo do tempo em elaboração.
6.10. Documentos comprobatórios de capacidade técnica do proponente, quando
houver, no caso de execução direta (parcial ou total) do projeto.
a) Documentos comprobatórios de capacidade técnica e gerencial (cópia de contratos,
termos de parceria, ou convênios firmados pela entidade proponente para execução de
projetos).
b) Cópia de termo ou atestados de conclusão/encerramento do contrato/serviço.
No dia 26 de maio de 2017 inicia a avaliação previa pelos avaliadores, que será até o
dia 18 de junho de 2017, portanto os avaliadores terão 23 dias para analisarem os projetos.
Caso necessário a CT pode solicitar apoio de um técnico especializado. O IA estará disponível
para auxiliar os avaliadores quanto as questões técnicas.
Enviaremos um roteiro de Avaliação para facilitar a vossa avaliação, e no período de 19
a 21 os avaliadores deveram se deslocar ao IA, sede do PDRS Xingu para a votação do projeto
(enviaremos posteriormente o calendário de votação por CT), que será presencial logo após a
defesa pelo proponente, conforme está previsto no Edital.
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