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FASE   DE   SELEÇÃO   DA   PROPOSTA  Data   es�mada*  
Recebimento   de   propostas.  Concluída  
Divulgação   do   resultado   provisório   de   classificação   de   propostas.  Concluída  
Fase   recursal   quanto   ao   resultado   provisório   de   classificação   das   propostas  Concluída  
Divulgação   do   julgamento   dos   recursos   e   do   resultado   defini�vo   da   classificação   das   propostas.  Concluída  
FASE   DE   HABILITAÇÃO  Data   es�mada*  
Convocação   das   organizações   selecionadas   para   habilitação.  Concluída  
Apresentação   da   documentação   de   habilitação.  Concluída  
Divulgação   do   resultado   provisório   de   habilitação.  Concluída  
Fase   recursal   quanto   ao   resultado   provisório   de   habilitação.  Concluída  
Divulgação   do   julgamento   dos   recursos   e   do   resultado   defini�vo   de   habilitação.  Concluída  
Homologação   do   resultado   final   da   seleção.  Concluída  
FASE   DE   CELEBRAÇÃO   DA   PARCERIA  Data   es�mada*  
Convocação   para   apresentação   dos   planos   de   trabalho.  Concluída  
Apresentação   dos   planos   de   trabalho   pelas   organizações   selecionadas.  Concluída  
Análise   e   aprovação   dos   planos   de   trabalho.  24/12/2019  
Indicação   de   dotação   orçamentária.  27/12/2019  
Emissão   de   parecer   técnico.  03/01/2020  
Designação   do   gestor   da   parceria   e   da   comissão   de   monitoramento   e   avaliação.  03/01/2020  
Emissão   de   parecer   jurídico.  10/01/2020  
Assinatura   do   instrumento   de   parceria.  17/01/2020  
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FASE   DE   SELEÇÃO   DA   PROPOSTA  Data   es�mada*  
Recebimento   de   propostas.  Concluída  
Divulgação   do   resultado   provisório   de   classificação   de   propostas.  Concluída  
Fase   recursal   quanto   ao   resultado   provisório   de   classificação   das   propostas  Concluída  
Divulgação   do   julgamento   dos   recursos   e   do   resultado   defini�vo   da   classificação   das   propostas.  Concluída  
FASE   DE   HABILITAÇÃO  Data   es�mada*  
Convocação   das   organizações   selecionadas   para   apresentar   a   documentação   de   habilitação.  Concluída  
Apresentação   da   documentação   de   habilitação.  Concluída  
Divulgação   do   resultado   provisório   de   habilitação.  16/12/2019  
Fase   recursal   quanto   ao   resultado   provisório   de   habilitação.  17   a   21/12/2019  
Divulgação   do   julgamento   dos   recursos   e   do   resultado   defini�vo   de   habilitação.  27/12/2019  
Homologação   do   resultado   final   da   seleção.  27/12/2019  
FASE   DE   CELEBRAÇÃO   DA   PARCERIA  Data   es�mada*  
Convocação   para   apresentação   dos   planos   de   trabalho.  27/12/2019  
Apresentação   dos   planos   de   trabalho   pelas   organizações   selecionadas.  28   a   02/01/2020  
Análise   e   aprovação   dos   planos   de   trabalho.  22/01/2020  
Indicação   de   dotação   orçamentária.  24/01/2020  
Emissão   de   parecer   técnico.  31/01/2020  
Designação   do   gestor   da   parceria   e   da   comissão   de   monitoramento   e   avaliação.  31/01/2020  
Emissão   de   parecer   jurídico.  07/02/2020  
Assinatura   do   instrumento   de   parceria.  14/02/2020  
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FASE   DE   SELEÇÃO   DA   PROPOSTA  Data   es�mada*  
Recebimento   de   propostas.  Concluída  
Divulgação   do   resultado   provisório   de   classificação   de   propostas.  12/02/2020  
Fase   recursal   quanto   ao   resultado   provisório   de   classificação   das   propostas  13   a   18/02/2020  
Divulgação   do   julgamento   dos   recursos   e   do   resultado   defini�vo   da   classificação   das   propostas.  28/02/2020  
FASE   DE   HABILITAÇÃO  Data   es�mada*  
Convocação   das   organizações   selecionadas   para   apresentar   a   documentação   de   habilitação.  28/02/2020  
Apresentação   da   documentação   de   habilitação.  29/02   a   04/03/2020  
Divulgação   do   resultado   provisório   de   habilitação.  09/03/2020  
Fase   recursal   quanto   ao   resultado   provisório   de   habilitação.  10   a   14/03/2020  
Divulgação   do   julgamento   dos   recursos   e   do   resultado   defini�vo   de   habilitação.  19/03/2020  
Homologação   do   resultado   final   da   seleção.  19/03/2020  
FASE   DE   CELEBRAÇÃO   DA   PARCERIA  Data   es�mada*  
Convocação   para   apresentação   dos   planos   de   trabalho.  19/03/2020  
Apresentação   dos   planos   de   trabalho   pelas   organizações   selecionadas.  20   a   24/03/2020  
Análise   e   aprovação   dos   planos   de   trabalho.  13/04/2020  
Indicação   de   dotação   orçamentária.  17/04/2020  
Emissão   de   parecer   técnico.  22/04/2020  
Designação   do   gestor   da   parceria   e   da   comissão   de   monitoramento   e   avaliação.  22/04/2020  
Emissão   de   parecer   jurídico.  27/04/2020  
Assinatura   do   instrumento   de   parceria.  30/04/2020  
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FASE   DE   SELEÇÃO   DA   PROPOSTA  Data   es�mada*  
Recebimento   de   propostas.  Concluída  
Divulgação   do   resultado   provisório   de   classificação   de   propostas.  12/02/2020  
Fase   recursal   quanto   ao   resultado   provisório   de   classificação   das   propostas  13   a   18/02/2020  
Divulgação   do   julgamento   dos   recursos   e   do   resultado   defini�vo   da   classificação   das   propostas.  28/02/2020  
FASE   DE   HABILITAÇÃO  Data   es�mada*  
Convocação   das   organizações   selecionadas   para   apresentar   a   documentação   de   habilitação.  28/02/2020  
Apresentação   da   documentação   de   habilitação.  29/02   a   04/03/2020  
Divulgação   do   resultado   provisório   de   habilitação.  09/03/2020  
Fase   recursal   quanto   ao   resultado   provisório   de   habilitação.  10   a   14/03/2020  
Divulgação   do   julgamento   dos   recursos   e   do   resultado   defini�vo   de   habilitação.  19/03/2020  
Homologação   do   resultado   final   da   seleção.  19/03/2020  
FASE   DE   CELEBRAÇÃO   DA   PARCERIA  Data   es�mada*  
Convocação   para   apresentação   dos   planos   de   trabalho.  19/03/2020  
Apresentação   dos   planos   de   trabalho   pelas   organizações   selecionadas.  20   a   24/03/2020  
Análise   e   aprovação   dos   planos   de   trabalho.  13/04/2020  
Indicação   de   dotação   orçamentária.  17/04/2020  
Emissão   de   parecer   técnico.  22/04/2020  
Designação   do   gestor   da   parceria   e   da   comissão   de   monitoramento   e   avaliação.  22/04/2020  
Emissão   de   parecer   jurídico.  27/04/2020  
Assinatura   do   instrumento   de   parceria.  30/04/2020  
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