
SEJUF abre edital para apresentação de propostas de

entidades que atuam na área da criança e do adolescente

Ação destinará até R$ 75 mil por entidade para reparos na infraestrutura física

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná divulgou edital com

chamamento público para selecionar Organizações da Sociedade Civil (OCS’s)

interessadas em celebrar termo de fomento para execução de reparos nas suas

infraestruturas físicas com vistas à melhoria do atendimento às crianças e

adolescentes.

O edital prevê a seleção de 133 propostas, com valor máximo de até R$ 75.000,00

(setenta e cinco mil reais) por entidade. As propostas deverão ser entregues até o

dia 02 de abril de 2021 no endereço http://www.sistag.social.pr.gov.br.

Ainda de acordo com o edital, o objetivo do chamamento é atender organizações

que atuem nas áreas de enfrentamento às violências contra criança e adolescente;

erradicação do trabalho infantil; promoção e garantia do acesso à saúde, à cultura,

ao esporte e ao lazer; combate ao uso de substâncias psicoativas; fortalecimentos

de vínculos familiares para crianças e adolescentes internados por motivo de saúde;

garantia de direitos para crianças e adolescentes em situação de rua; ações

educacionais e de assistência social e acolhimento institucional de crianças e

adolescentes.

As propostas poderão contemplar, por exemplo, pequenos consertos em instalações

físicas; pequenas manutenções em rede elétrica e hidráulica (que não envolvam

necessidade de aumento da carga e/ou entrada de energia); substituição de itens

como: vidros, esquadrias danificadas, telhas, revestimentos; pinturas; reparos em

calçadas, muros e grades; e outros considerados necessários para o

desenvolvimento das atividades.

O cronograma prevê, ainda, as seguintes fases:

a) Fase de avaliação e classificação das propostas: de 03/04/2021 até 04/05/2021;

b) Fase de verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da(s) OSC(s)

selecionada(s), incluindo a inocorrência dos impedimentos legais: de 05/05/2021 até

07/06/2021;

c) Fase de aprovação do plano de trabalho apresentado e do regulamento de

compras e contratações da(s) OSC(s) selecionada(s): de 08/06/2021 até

22/07/2021;

d) Fase de emissão de pareceres técnicos: de 23/07/2021 até 23/08/2021; e e) Fase

de celebração do instrumento de parceria: de 24/08/2021 até 23/09/2021.

Clique aqui para acessar o conteúdo do Edital.
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