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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Diretoria de Polí�cas de Promoção e Educação em Direitos Humanos

 

ERRATA

Belo Horizonte, 16 de março de 2022.

 

A Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, vem por
meio deste termo re�ficar o Edital de Chamamento Público Sedese nº 03/2022, de 26 de fevereiro de
2022.

Por entender que as modificações feitas não causam prejuízo para elaboração de
propostas, fica man�do o prazo inicialmente estabelecido, a contar da data da publicação em 26 de
fevereiro de 2022.

Pelo presente, fica re�ficado o Edital de Chamamento Público Sedese nº 03/2022, nos
seguintes termos:

 

No item 5. FORMA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS

 

Onde se lê:

“5.4. Durante o prazo de elaboração da proposta e entrega dos documentos, a
PROPONENTE deverá iniciar processo no SEI u�lizando o �po de pe�cionamento eletrônico denominado
“Convênios/Ajustes - Termo de Colaboração” e anexar todos os documentos previstos nos itens 2 e 3.
deste Edital.”

Leia-se:

"5.4. Durante o prazo de elaboração da proposta e entrega dos documentos, a
PROPONENTE deverá realizar pe�cionamento eletrônico no processo SEI 1480.01.0009384/2021-69 e
anexar todos os documentos previstos nos itens 2 e 3. deste Edital."

 

No item 7. DOS PRAZOS, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

 

Onde se lê:

“7.5. O prazo de elaboração da proposta e entrega dos documentos exigidos nos itens 2 e 3
é de 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r do dia ú�l subsequente à publicação do extrato do Edital.”

Leia-se:

"7.5. O prazo de elaboração da proposta e entrega dos documentos exigidos nos itens 2 e 3
é de 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r do dia ú�l subsequente à publicação do extrato do Edital,
e o prazo para entrega dos documentos constantes no item 4 é de 20 (vinte) dias corridos, contados a
par�r da publicação do resultado final."
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No item 7. DOS PRAZOS, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

 

Acrescenta-se

"7.6.6 Será realizada sessão pública para dirimir dúvidas sobre o edital 20 dias após a
publicação do edital."

 

No ANEXO VI - CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO

 

Onde se lê:

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATA

1 Publicação do edital de
chamamento público. DD/MM/AAAA

2 Envio de propostas pelas
OSCs interessadas.

DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA (30 dias
corridos entre a publicação e o encerramento do
prazo)

3 Sessão pública para dirimir
dúvidas sobre o edital.

DD/MM/AAAA 
(10 dias úteis dias após a publicação)

4 Avaliação das propostas pela
Comissão de Seleção.

DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA 
(5 dias úteis, a contar do dia útil 
subsequente ao término do prazo 
contemplado na etapa 2)

5 Saneamento de erros formais
pela OSC.

DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA 
(2 dias úteis, a contar do dia útil 
subsequente ao término do prazo 
contemplado na etapa 4)

6 Análise e julgamento das
propostas.

DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA
(5 dias úteis, a contar do dia ú�l subsequente ao
término do prazo contemplado na etapa 5).

7

Divulgação do resultado
preliminar de classificação
das 
propostas.

DD/MM/AAAA 
(A data corresponde ao dia útil subsequente ao
término do prazo contemplado na etapa 
6).

8

Interposição de recursos
contra o resultado preliminar
(se 
houver).

DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA 
(5 dias úteis contados da data contemplada 
na etapa 7).

9 Análise dos recursos.
DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA 
(5 dias úteis contados do término do prazo
contemplado na etapa 8)

10

Divulgação das decisões
recursais proferidas, 
homologação e publicação do
resultado definitivo do 
chamamento público.

DD/MM/AAAA 
(A data corresponde ao dia útil subsequente ao
término do prazo contemplado na etapa 9)

11 Comprovação de habilitação
para celebração da parceria

DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA (20 dias
corridos contados da data definida na etapa 10)

Leia-se:

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATA
1 Publicação do edital de chamamento público. 26/02/2022
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2 Sessão pública para dirimir dúvidas sobre o edital. 18/03/2022

3 Envio de propostas pelas OSCs interessadas. 28/02/2022 até
29/03/2022

4 Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 30/03/2022 até
05/04/2022

5 Saneamento de erros formais pela OSC. 06/04/2022 até
07/04/2022

6 Análise e julgamento das propostas. 08/04/2022 até
18/04/2022

7 Divulgação do resultado preliminar de classificação das 
propostas. 19/04/2022

8
Interposição de recursos contra o resultado preliminar
(se 
houver).

20/04/2022 até
27/04/2022

9 Análise dos recursos. 28/04/2022 até
04/05/2022

10
Divulgação das decisões recursais proferidas, 
homologação e publicação do resultado definitivo do 
chamamento público.

05/05/2022

11 Envio da documentação exigida para celebração 05/05/2022 até
24/05/2022

 

Elizabeth Jucá e Mello Jacome�
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

 

Documento assinado eletronicamente por Elizabeth Jucá e Mello Jacome�, Secretário(a) de Estado,
em 16/03/2022, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 43592642
e o código CRC 8FF91C4B.

 

Diretoria de Políticas de Promoção e Educação em Direitos Humanos - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social - Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Edifício Minas, 14º Andar - Bairro Serra
Verde - CEP 31630-900 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1480.01.0009384/2021-69 SEI nº 43592642

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

