
  

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas

 

Parecer Técnico SEDESE/SUBPOD nº. 1/2022
Belo Horizonte, 06 de junho de 2022.

  
Conforme disposto no item 9.5 do Edital, a Comissão de Seleção,

designada pela Resolução Sedese - Nº 10/2022, respondeu a todas as dúvidas
encaminhadas no prazo estabelecido no item 9.1 do certame:

 

1- Dúvida OSC:
 
Boa tarde gostaria de saber como serão realizadas as inscrições para o

processo seletivo.
 

Manifestação Comissão de Seleção:
 
Conforme destacado no item 7.3 do Edital, as inscrições (envio das

pastas 1 e 2) deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio do endereço
eletrônico: chamamentopublicosubpod@social.mg.gov.br, nos prazos estabelecidos
nos itens 7.1 e 7.2.

 
2- Dúvida OSC:
 
Para concorrer ao edital vaga feminina eu posso usar o mesmo CNPJ da

masculina que já entrou no edital acolhimento? Se não o CNPJ de filial tem que ter
quanto tempo?

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Não podem usar o mesmo CNPJ e a mesma OSC não pode ter mais de

uma parceria com o Estado com o mesmo objeto, conforme destacado abaixo:
 

Item 8.1 do Edital - Cada OSC poderá apresentar somente 01
(uma) Proposta Técnica, em apenas 01 (um) eixo temático, usando
um único endereço eletrônico remetente.
Item 13.4 do edital - Art. 36 do Decreto 47.132/2017: É vedada, na
vigência do termo de colaboração ou de fomento, a celebração de
nova parceria com a mesma OSC e com idêntico objeto,
considerando todos os seus elementos, a identificação dos
parceiros, o cronograma de execução, o plano de aplicação de
recursos, o cronograma de desembolso do plano de trabalho, bem
como o projeto e a planilha de custos.
 

Com relação ao tempo de existência, conforme destacado no CHECKLIST
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO OU TERMO DE COLABORAÇÃO, a OSC
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deverá existir há mais de dois anos conforme cadastro do CNPJ” como “Sim” para
OSC entidade privada sem fins lucrativos, sociedade cooperativa e organização
religiosa.

 
3- Dúvida OSC:
 
Irei ler com mais atenção o edital, pq esse endereço eletrônico é um e-

mail não um site. Por via fica impossível fazer qualquer tipo de inscrição. No mais
resolveremos de outra forma e por outros meios judiciais.

 
Manifestação Comissão de Seleção:

 
Informamos que o item 7 "DA INSCRIÇÃO" do Edital trata sobre as

inscrições.
 
4- Dúvida OSC:
 
Olá, gostaria de saber se a Apac, que é uma Associação de Proteção aos

Condenados tem perfil para participar do chamamento público, sendo a maioria do
público usuários de álcool e outras drogas.

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Conforme preâmbulo do Edital, o chamamento Público prevê o

recebimento de Propostas Técnicas de Organizações da Sociedade Civil – OSC´s,
com sede no Estado de Minas Gerais. O artigo 2º do Decreto 47.132/2017, assim
dispõe:

 
Art. 2º – Para os efeitos deste decreto, considera-se: I –
organização da sociedade civil: a) entidade privada sem fins
lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados,
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros
eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações
ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de
suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do
respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da
constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva, incluindo as
denominadas entidades filantrópicas.

 
Mediante o exposto, caso a APAC se enquadre nos termos do Art.2º do

Decreto 47.132/2017 e atue em um dos eixos do Sistema Integrado de Política Sobre
Drogas da Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente
Químico, destacados no Edital, poderá participar do chamamento.

 
5- Dúvida OSC:
 
Boa tarde, a dúvida é, o município a qual eu atuo não tem Conselho de

Drogas, temos somente três conselhos, sendo: Conselho Municipal de Assistência
Social, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal do
Idoso. As OSC's podem concorrer a este edital uma vez que no seu estatuto
contemple a abordagem de promoção e prevenção de uma forma geral? Sendo ela
registada em um conselho citado acima.
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Manifestação Comissão de Seleção:
 
As Osc´s do município podem se inscrever no Edital desde que atendam

aos critérios estabelecidos no certame. Desta forma, se a Osc atua em um dos eixos
do Sistema Integrado de Política Sobre Drogas da Rede Complementar de Suporte
Social na Atenção ao Dependente Químico, destacados no Edital, poderá participar do
chamamento.

 
6- Dúvida OSC:
 
Prezados boa tarde. "Vimos através deste solicitar esclarecimento em

relação a execução do Plano de Trabalho, uma vez que a instituição atua diretamente
com serviços de acolhimento e indiretamente com as famílias deste público."
Gostaríamos de saber se a OCS pode desenvolver o Eixo: Prevenção do Uso/Abuso
de Álcool, Tabaco e outras Drogas, nos níveis de abordagem universal e seletiva, para
todas as faixas etárias em parceria com uma Instituição que já desenvolve ações de
esporte, cultura e cursos de capacitação para a comunidade e também famílias que
tem algum membro usuário de drogas. Aguardamos retorno.

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Destacamos que a Proposta Técnica a ser apresentada pela Osc passará

por avaliação da Comissão de Seleção, que afará a análise segundo os critérios de
avaliação constantes no item 8. 11 do Edital. Um dos critérios trata da capacidade de
articulação da OSC com as redes públicas (assistência social, saúde, educação,
cultura, esportes e lazer, direitos humanos) e/ou redes comunitárias e/ou privadas de
apoio social, para o bom êxito da Proposta Técnica. Como a OSC pontuou a questão
do acolhimento, é importante destacar o item 8.1.1 do edital, que assim dispõe: "as
OSC´s que atuam no modelo de Comunidades Terapêuticas Acolhedoras só poderão
apresentar Propostas Técnicas no eixo Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e
Econômica para pessoas adultas, do sexo feminino, que usam/abusam e /ou com
quadro de dependência em álcool, tabaco e outros drogas e seus familiares, nos
termos da Lei Federal 13.840/2019."

 
7- Dúvida OSC:
 
Boa tarde, solicitação do edital 1-2022- subpod.

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Pedimos que a OSC reencaminhe a solicitação por meio de endereço

eletrônico que não a identifique, conforme estabelecido no item 9.2 do Edital, que
assim dispõe: "nas dúvidas encaminhadas, os interessados não poderão se identificar
com vistas a preservar a impessoalidade do Chamamento Público para Seleção de
OSC."

 
8- Dúvida OSC:
 
As OSC´s que executam projetos em áreas de acolhimento e realizam

trabalho de prevenção que conste no Estatuto e tenha já comprovada atuação na
área de prevenção e não estejam concorrendo a este edital 01/222 podem escrever
propostas para executar projeto de prevenção ? Um vez que o estatuto permite
atuar em vários eixos? Uma vez que a instituição pode atuar em vários projetos um
vez que comprovada a capacidade para execução. Clausula abaixo: 8.1 - Cada OSC
poderá apresentar somente 01 (uma) Proposta Técnica, em apenas 01 (um) eixo
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temático, usando um único endereço eletrônico remetente. 8.1.1 - As OSC´s que
atuam no modelo de Comunidades Terapêuticas Acolhedoras só poderão apresentar
Propostas Técnicas no eixo Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica
para pessoas adultas, do sexo feminino, que usam/abusam e /ou com quadro de
dependência em álcool, tabaco e outros drogas e seus familiares, nos termos da Lei
Federal 13.840/2019.

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Prezados, Conforme destacado no item 8.1.1 do Edital e mencionado na

dúvida da OSC, as OSC´S que atuam no modelo de Comunidades Terapêuticas
Acolhedoras só poderão apresentar Propostas Técnicas no eixo
Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica para pessoas adultas, do sexo
feminino, que usam/abusam e /ou com quadro de dependência em álcool, tabaco e
outros drogas e seus familiares, nos termos da Lei Federal 13.840/2019.

 
9- Dúvida OSC:
 
Mais no nosso caso Específico, que a Matriz e Comunidade Terapêutica e

a Filial e projeto de Prevenção ? pode participar a final ? São CNPJ distintos.
 

Manifestação Comissão de Seleção:
 
A filial pode participar do Chamamento Público desde que funcione em

local distinto da matriz, com estrutura distinta e não desenvolva trabalho de
Comunidade Terapêutica Acolhedora, conforme preconizado no item 8.1.1 do Edital:
8.1.1 -

As OSC´s que atuam no modelo de Comunidades Terapêuticas
Acolhedoras só poderão apresentar Propostas Técnicas no eixo
Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica para pessoas adultas, do sexo
feminino, que usam/abusam e /ou com quadro de dependência em álcool, tabaco e
outros drogas e seus familiares, nos termos da Lei Federal 13.840/2019. Vale
destacar ainda, o que preconiza o artigo 36 do Decreto 47.132/2017:

 
Art. 36 – É vedada, na vigência do termo de colaboração ou de
fomento, a celebração de nova parceria com a mesma OSC e com
idêntico objeto, considerando todos os seus elementos, a
identificação dos parceiros, o cronograma de execução, o plano de
aplicação de recursos, o cronograma de desembolso do plano de
trabalho, bem como o projeto e a planilha de custos.
§ 1º – O disposto no caput não se aplica à parceria que constitua
ações complementares, as quais deverão ficar consignadas na
instrução do termo de colaboração ou de fomento a ser celebrado.
§ 2º – É permitida a seleção e a execução dos preparativos para a
celebração na vigência do termo de colaboração ou de fomento,
de modo a assegurar a publicação da nova parceria
concomitantemente ao término da vigência da parceria anterior,
evitando-se, assim, a descontinuidade das atividades.
§ 3º – Aquele que, por ação ou omissão, praticar ou contribuir para
a prática da conduta vedada no caput ficará sujeito à
responsabilização administrativa, civil e penal.
 

10- Dúvida OSC:
 
Bom dia. Segue dúvidas ao citado edital: 1. OSCIP poderá participar no
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eixo prevenção? 2. A instituição já possui convênio atendendo público masculino no
eixo acolhimento. Poderá participar pleiteando atendimento feminino?

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Com relação aos questionamentos, esta Comissão de Seleção tem as

seguintes considerações a tecer:
1- Informamos que OSCIP não pode participar do Chamamento Público,

somente Organizações da Sociedade Civil- OSC´s. Conforme destacado no Edital , o
seu propósito é a seleção de Propostas Técnicas de Organizações da Sociedade Civil-
OSC´s para a celebração de Termos de Colaboração com o Estado de Minas Gerais,
por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese/
Subsecretaria de Políticas sobre Drogas – Subpod, para a consecução de finalidade
de interesse público e recíproco, a qual envolve a transferência de recursos
financeiros, visando a execução de ações estruturadas nos eixos do Sistema
Integrado de Política Sobre Drogas da Rede Complementar de Suporte Social na
Atenção ao Dependente Químico, a saber:

1- Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas, nos níveis
de abordagem universal e seletiva, para todas as faixas etárias, com meta de 400
(quatrocentas) participações/mês, sendo que na semana, a Osc deverá realizar 5
atividades, assegurando, no mínimo, 20 participações em cada uma delas.

2- Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica para pessoas
adultas, do sexo feminino, que usam/abusam e /ou com quadro de dependência de
álcool, tabaco e outros drogas e seus familiares, nos termos da Lei Federal
13.840/2019, com meta de 12 (doze) vagas/mês, bem como a realização de, no
mínimo, 8 atividades/mês de reinserção social e econômica para esse público.

2 - Se tratarem de matriz e filial que funcionam em espaços distintos,
com estruturas distintas pode participar. Lembrando o que preconiza o item 8.1. e
8.1.1 do Edital:

 
8.1 - Cada OSC poderá apresentar somente 01 (uma) Proposta
Técnica, em apenas 01 (um) eixo temático, usando um único
endereço eletrônico remetente.
8.1.1 - As OSC´s que atuam no modelo de Comunidades
Terapêuticas só poderão apresentar Propostas Técnicas no eixo
Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica para
pessoas adultas, do sexo feminino, que usam/abusam e /ou com
quadro de dependência em álcool, tabaco e outros drogas e seus
familiares, nos termos da Lei Federal 13.840/2019.
 

11- Dúvida OSC:
 
Uma OSC que tenha atividades no segmento de acolhimento (matriz)

mas que tem um CNPJ - (Filial) no eixo de prevenção em Cidade diferentes da OSC
pode participar no edital de prevenção? São CNPJ e cidades diferentes.

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Pode participar sim, já que trata-se de matriz e filial que funcionam em

espaços distintos, com estruturas distintas. Lembrando que a matriz, que funciona
como Comunidade Terapêutica Acolhedora só poderá apresentar Proposta Técnica
no eixo Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica para pessoas adultas,
do sexo feminino, que usam/abusam e /ou com quadro de dependência em álcool,
tabaco e outros drogas e seus familiares, nos termos da Lei Federal 13.840/2019,
conforme preconizado no item 8.8.1 do Edital.
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12 - Dúvida OSC:
 
Prezados, boa tarde! Queiram, por gentileza, informar-me até qual data

as propostas poderão ser enviadas. No aguardo.
 

Manifestação Comissão de Seleção:
 
Pedimos que a OSC reencaminhe a solicitação por meio de endereço

eletrônico que não a identifique, conforme estabelecido no item 9.2 do Edital, que
assim dispõe: "nas dúvidas encaminhadas, os interessados não poderão se identificar
com vistas a preservar a impessoalidade do Chamamento Público para Seleção de
OSC."

 
13- Dúvida OSC:
 
Queira, por gentileza, informar-me qual a data final de envio da proposta.

Qual link baixo os anexos, pois os links no edital ao ser acessado é redirecionado
para o login do SEI.

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Pedimos que a OSC reencaminhe a solicitação por meio de endereço

eletrônico que não a identifique, conforme estabelecido no item 9.2 do Edital, que
assim dispõe: "nas dúvidas encaminhadas, os interessados não poderão se identificar
com vistas a preservar a impessoalidade do Chamamento Público para Seleção de
OSC."

 
14- Dúvida OSC:
 
bom dia, paz e bem! Somos uma organização de sociedade civil atuando

como comunidade terapêutica acolhedora. Está previsto em nosso estatuto
atividades de prevenção. Sendo assim podemos participar do edital no Eixo:
Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, nos níveis de
abordagem universal e seletiva, para todas as faixas etárias? Por favor. Grato!

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Conforme estabelecido no item 8.1.1 do Edital, as OSC´s que atuam no

modelo de Comunidades Terapêuticas Acolhedoras só poderão apresentar Propostas
Técnicas no eixo Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica para pessoas
adultas, do sexo feminino, que usam/abusam e /ou com quadro de dependência em
álcool, tabaco e outros drogas e seus familiares, nos termos da Lei Federal
13.840/2019. Sendo assim, como a Osc é uma Comunidade Terapêutica Acolhedora
não poderá participar do Chamamento para o eixo prevenção do uso/ abuso de
álcool, tabaco e outras drogas.

 
15 - Dúvida OSC:
 
Prezados, boa tarde! Queiram, por gentileza, informar-me qual a data

final de envio da proposta e em qual link faço do download (baixar) os anexos, pois
os links no edital ao ser acessado são redirecionados para o login do SEI. No
aguardo.
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Manifestação Comissão de Seleção:
 
Conforme estabelecido no ANEXO I – CRONOGRAMA do Edital, o envio

das Propostas Técnicas (Pasta 1) poderá ser feito até o dia 07 de abril. Com relação
aos anexos, estes devem ser acessados por meio dos links disponibilizados no corpo
do Edital, o qual pode ser acessado nos links: https://social.mg.gov.br/politicas-sobre-
drogas/editais-de-chamamento e https://sigconsaida.mg.gov.br/parcerias-
mrosc/editais/sedese-edital-no-01-2 022/

ANEXO III – PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA TÉCNICA -
http://social.mg.gov.br/images/SUPOD/2022/editais/termo_colaboracao_modelo_proposta_plano_trabalho-
--Eixo-Cuidado-Acolhimento.pdf;
http://social.mg.gov.br/images/SUPOD/2022/editais/termo_colaboracao_modelo_proposta_plano_trabalho-
--Eixo-Preveno.pdf.

ANEXO IV - MEMÓRIA DE CÁLCULO
PLANILHA 01 - DESPESAS DE PESSOAL - O Modelo de "Planilha de

detalhamento de despesas de pessoal", encontra-se disponível no link
http://www.sigconsaida.mg.gov.br/padronizacoes/, aba “Parcerias- Celebração de
Termo de Fomento ou de Colaboração- item 14”.

PLANILHA 02 - ITENS E CUSTOS DO SERVIÇO- O Modelo de “Planilha
detalhada de itens e custos de bens e serviços de forma unitária e global”, encontra-
se disponível no link http://www.sigconsaida.mg.gov.br/padronizacoes/, aba
“Parcerias - Celebração de Termo de Fomento ou de Colaboração- item S-17”.

ANEXO V- CHECKLIST CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO - O
checklist para celebração de termo de fomento ou termo de colaboração, encontra-
se disponível no link https://sigconsaida.mg.gov.br/checklists/ , aba “Parcerias -
Celebração de Termo de Fomento ou de Colaboração.

ANEXO VI
DECLARAÇÕES DECLARAÇÃO CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA OSC - O

modelo de Declaração de Conta Bancária Específica OSC, encontra-se disponível no
link http://social.mg.gov.br/images/SUPOD/2022/editais/Declarao-conta-
bancriaespecfica-OSC.pdf. DECLARAÇÃO ELEITORAL - O modelo de Declaração
referente à não vinculação da OSC com pessoas que tenham pretensões eleitorais,
encontra-se disponível no link
http://social.mg.gov.br/images/SUPOD/2022/editais/Declarao-eleitoral.pdf.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO - O modelo de declaração de
serviço voluntário, encontra-se disponível no link
http://social.mg.gov.br/images/SUPOD/2022/editais/Declarao-de-serviovoluntrio.pdf.

ANEXO VII - MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO A Minuta do Termo
de Colaboração encontra-se no link:
http://www.sigconsaida.mg.gov.br/padronizacoes/, aba “Parcerias - Celebração de
Termo de Fomento ou de Colaboração- OUTROS DOCUMENTOS - Minuta de Termo de
Colaboração/ Fomento.

 
16 - Dúvida OSC:
 
OSCIP pode participar do edital no eixo prevenção?
 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Informamos que OSCIP não pode participar do Chamamento Público,

somente Organizações da Sociedade Civil- OSC´s. Conforme destacado no Edital , o
seu propósito é a seleção de Propostas Técnicas de Organizações da Sociedade Civil-
OSC´s para a celebração de Termos de Colaboração com o Estado de Minas Gerais,
por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese/
Subsecretaria de Políticas sobre Drogas – Subpod, para a consecução de finalidade
de interesse público e recíproco, a qual envolve a transferência de recursos
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financeiros, visando a execução de ações estruturadas nos eixos do Sistema
Integrado de Política Sobre Drogas da Rede Complementar de Suporte Social na
Atenção ao Dependente Químico, a saber: 1- Prevenção do uso/ abuso de álcool,
tabaco e outras drogas, nos níveis de abordagem universal e seletiva, para todas as
faixas etárias, com meta de 400 (quatrocentas) participações/mês, sendo que na
semana, a Osc deverá realizar 5 atividades, assegurando, no mínimo, 20
participações em cada uma delas. 2- Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e
Econômica para pessoas adultas, do sexo feminino, que usam/abusam e /ou com
quadro de dependência de álcool, tabaco e outros drogas e seus familiares, nos
termos da Lei Federal 13.840/2019, com meta de 12 (doze) vagas/mês, bem como a
realização de, no mínimo, 8 atividades/mês de reinserção social e econômica para
esse público.

 
17- Dúvida OSC:
 
bom dia Os profissionais que entrarão no plano de trabalho podem

receber através de MEI? No aguardo de um retorno. Desde já agradeço a atenção.
 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Informamos que a contratação de pessoal deve seguir o disposto no

artigo 33, do Decreto 47.132/2017, que assim dispõe:
 

Art. 33 – Quando estiver prevista, na proposta de plano de
trabalho de OSC para a celebração de termo de colaboração ou de
fomento, remuneração da equipe de trabalho, a OSC deverá
apresentar planilha de detalhamento de despesas de pessoal,
observado o inciso I do art. 46 da Lei Federal nº 13.019, de 2014,
sem prejuízo do inciso VII do§ 1º do art. 40 deste decreto.
§ 1º – A planilha de detalhamento de despesas de pessoal de que
trata o caput deverá incluir as funções que seus integrantes
desempenham e a remuneração prevista para o respectivo
exercício, despesas com pagamentos de impostos, inclusive
contribuição previdenciária patronal, contribuições sociais, Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS –, férias, décimo terceiro
salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais
encargos sociais e trabalhistas.
§ 2º – A atuação dos profissionais deverá estar vinculada
diretamente à execução do objeto e os valores devem: I –
corresponder às atividades previstas para a consecução do objeto
e à qualificação técnica necessária para a execução da função a
ser desempenhada pelo trabalhador; II – ser compatíveis com o
valor de mercado da região onde atua a OSC, acordos e
convenções coletivas de trabalho e não superior, em seu valor
bruto e individual, ao teto da remuneração do Poder Executivo
estadual; (Inciso com redação dada pelo art. 23 do Decreto 48.177
de 16/4/2021, em vigor a partir de 1º/8/2021.) III – ser
proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente
dedicado ao objeto da parceria, inclusive no tocante a verbas
rescisórias; IV – incluir adicionais de insalubridade, periculosidade
ou similares, desde que comprovada a incidência conforme
legislação específica e jurisprudência. (Inciso acrescentado pelo
art. 23 do Decreto 48.177 de 16/4/2021, em vigor a partir de
1º/8/2021.)
§ 3º – É permitida a inclusão de despesas relativas a dirigentes e
empregados contratados antes da celebração da parceria, desde
que incumbidos do exercício de ação, etapa, fase ou atividade do
plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação civil e
trabalhista, observados o caput e os §§ 1º, 2º e 6º, bem como
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mantida a vedação ao pagamento de despesas anteriores à
vigência da parceria, nos termos da alínea “a” do inciso II do § 1º
do art. 51 deste decreto e do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, de
2014. (Parágrafo com redação dada pelo art. 23 do Decreto
48.177 de 16/4/2021, em vigor a partir de1º/8/2021.)
§ 4º – É vedado à administração pública ou aos seus agentes
praticar atos de ingerência na seleção e na contratação de pessoal
pela OSC que direcionem o recrutamento de pessoas para
trabalhar ou prestar serviços na referida organização.
§ 5º – A planilha de detalhamento de despesas de pessoal deverá
incluir memória de cálculo do rateio da despesa proporcional ao
tempo efetivamente dedicado à parceria, vedada a duplicidade ou a
sobreposição de fontes de recursos no custeio.
§ 6º – O pagamento de direitos trabalhistas, encargos sociais e
verbas rescisórias de que trata o caput poderá ser realizado após
o término da vigência da parceria e deverá referir-se ao período de
atuação do profissional na execução do plano de trabalho,
devendo a OSC parceira reservar os recursos para o pagamento
em outra conta bancária em seu nome.
§ 7º – A OSC parceira deverá apresentar na prestação de contas
final memória de cálculo específica dos recursos reservados para
pagamento posterior de direitos trabalhistas, encargos sociais e
verbas rescisórias, extrato da conta bancária demonstrando a
reserva dos recursos e declaração de que os recursos
necessários para cumprimento da legislação trabalhista foram
devidamente repassados pelo órgão ou entidade estadual parceiro,
sendo responsabilidade exclusiva da OSC o futuro adimplemento
das obrigações.
§ 8º – O pagamento de remuneração de equipe contratada pela
OSC, com recursos da parceria, não gera vínculo trabalhista com a
administração pública do Poder Executivo estadual.
 

Desta forma, sugerimos que a contratação dos profissionais que
estiverem diretamente ligados à execução do objeto da parceria, seja via CLT.

 
18- Dúvida OSC:
 
Bom dia !! Caso a OSC já tenha termo de colaboração celebrado no eixo

acolhimento masculino ela poderá concorrer ao eixo acolhimento feminino sendo que
são chamamentos públicos distintos ? São objetos e planos de trabalho diferentes.

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Prezados, bom dia! Se os locais onde o cuidado/acolhimento é realizado

forem distintos, com estruturas distintas, CNPJ´S distintos, pode participar sim.
 
19- Dúvida OSC:
 
Qual a data final para o envio da proposta? No aguardo.
 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Conforme cronograma- ANEXO I do Edital, as Propostas Técnicas podem

ser encaminhadas até o dia 07 de abril.
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20- Dúvida OSC:
 
Boa noite !! Sobre o edital 01/2022 1- sobre a memoria de calculo esta

faltando algumas verbas rescisórias, podemos inclui lás ? 2- A memória de cálculo
deverá ser feita para o ano de 2022, 2023 e 2024 ? Se sim qual o índice de valor a
ser reajustado ? 3- temos parceria com uma esteticista, oferecemos curso
profissionalizante de maquiagem, temos um contrato de parceria no nome dela, é
válido ? Grato pela atenção !!

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Prezados, boa tarde!
1- Esses valores podem ser incluídos na coluna outros. Pedimos que

descrevam qual a despesa.
2- Sobre esses cálculos vocês precisam verificar junto a contabilidade.

Lembrando que a previsão de vigência da parceria é de 24 meses.
3- Esse contrato de parceria seria para que finalidade? Lembrando que

na PASTA 01 não podem constar elementos que levem a identificação da OSC,
conforme descrito nos itens 6.1 e 6.2:

6.1 - Nos documentos constantes na pasta 01 não poderão
constar quaisquer formas de identificação da OSC proponente, tais
como: razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, símbolos,
logotipos, timbre, assinaturas, identificação dos membros e/ou
profissionais da OSC ou qualquer outro sinal que possibilite o
reconhecimento.
6.2 - A não observância do item 6.1 implicará na sumária
desclassificação da OSC proponente.
 

21- Dúvida OSC:
 
Prezados, bom dia! Uma mesma entidade pode montar dois projetos um

para cada cnpj? No aguardo,
 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Sim. Se as ações forem ser desenvolvidas em locais distintos, com

estruturas distintas, podem montar sim. Lembrando que:
 

Item 8.1 do Edital - Cada OSC poderá apresentar somente 01
(uma) Proposta Técnica, em apenas 01 (um) eixo temático, usando
um único endereço eletrônico remetente.
Item 8.1.1 do Edital - As OSC´s que atuam no modelo de
Comunidades Terapêuticas Acolhedoras só poderão apresentar
Propostas Técnicas no eixo Cuidado/Acolhimento e Reinserção
Social e Econômica para pessoas adultas, do sexo feminino, que
usam/abusam e /ou com quadro de dependência em álcool, tabaco
e outros drogas e seus familiares, nos termos da Lei Federal
13.840/2019.
Item 13.4 do edital - Art. 36 do Decreto 47.132/2017: É vedada, na
vigência do termo de colaboração ou de fomento, a celebração de
nova parceria com a mesma OSC e com idêntico objeto,
considerando todos os seus elementos, a identificação dos
parceiros, o cronograma de execução, o plano de aplicação de
recursos, o cronograma de desembolso do plano de trabalho, bem
como o projeto e a planilha de custos.
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22- Dúvida OSC:
 
Boa Tarde, Prezado(a) Estamos com uma dúvida, relacionada ao

chamamento público 01/2022. Gostaríamos de saber se é possível realizar o
pagamento dos funcionários através do MEI (Microempreendedor individual) incluindo
13º salário e férias, pois a entidade está aguardando o registro do CEBAS, e o MEI
nos isenta da cota patronal. Desde já agradeço.

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Neste ponto, buscamos orientações junto à Diretoria Central de

Normatização e Otimização da Secretaria de Estado de Governo- Segov, que assim
dispôs:

 
"Primeiramente, destaco o dispositivo da lei Federal 13.019, de
2014, que permite o pagamento de equipe de trabalho da OSC:
Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos
vinculados à parceria: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de
trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade
civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas
com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro
salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais
encargos sociais e trabalhistas; (Redação dada pela Lei nº 13.204,
de 2015). Após a leitura do artigo, pode-se perceber então que,
considera-se equipe de trabalho aquela que seja vinculada a OSC
pela Consolidação das Leis do Trabalho, em conformidade com o
art.457 (CLT), o que difere em certo ponto da contratação de
serviços.  A Diretoria Central de Normatização e Otimização
recomenda que as equipes de trabalho de termos de colaboração
e fomento celebrados pelo Poder Executivo estadual e
remuneradas com recursos públicos sejam compostas
exclusivamente de trabalhadores que possuem vínculo de
emprego com as OSCs parceiras nos termos da legislação
trabalhista. Orienta-se, consequentemente, que profissionais
autônomos e pessoas jurídicas, por seu turno, sejam
contempladas na avença como prestadores de serviços, mesmo
nos casos em que estejam diretamente vinculados à execução do
plano de trabalho.  Portanto, recomendamos que, caso o
pagamento que esteja no plano de trabalho seja de equipe de
trabalho, que sejam apenas pessoas vinculadas a OSC pela CLT e
caso desejem a contratação via MEI, que seja efetuado ajuste para
possibilitar o pagamento por contratação de serviços."
 

23- Dúvida OSC:
 

Boa tarde! Não sei se ainda posso, mas estou com uma dúvida com
relação aos profissionais da equipe técnica: temos que fazer três orçamentos de
salários com os profissionais da área. Vamos supor que o profissional X passa um
valor de salário e tenha capacitações/cursos na área. Mas como o projeto vai
demorar a ser executado, se ele não puder mais exercer a função na entidade, pode-
se contratar outro que não apresenta capacitações ou cursos na área? Por exemplo:
Maria é a psicóloga que vai me passar os documentos que comprovam sua
capacitação para a área, mas se no início da execução do projeto Maria já estiver em
outro emprego, a entidade pode contratar outro que não apresentou documentos
que comprovem capacitação?
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Manifestação Comissão de Seleção:
 
Pode até haver alteração dos membros da equipe antes da celebração e

ao longo da execução da parceria, se necessário. Em cada caso, a Osc precisa
apresentar as justificativas e realizar os trâmites necessários. No caso em questão,
se houver a necessidade de troca do profissional, a Osc terá que optar por um
profissional que também tenha capacitação/cursos na área, já que durante o
processo de seleção a OSC terá sido pontuada por isso. Lembramos que na PASTA
01 não podem constar elementos que levem a identificação da Osc, conforme
descrito nos itens 6.1 e 6.2:

 
6.1 - Nos documentos constantes na pasta 01 não poderão
constar quaisquer formas de identificação da Osc proponente, tais
como: razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, símbolos,
logotipos, timbre, assinaturas, identificação dos membros e/ou
profissionais da OSC ou qualquer outro sinal que possibilite o
reconhecimento.
6.2 - A não observância do item 6.1 implicará na sumária
desclassificação da Osc proponente.

 
24- Dúvida OSC:
 
Bom dia Prezado (a)! Gostaria de mais informações sobre como faço

esse ajuste no Termo de Colaboração. Os prestadores de serviço já realizam o
trabalho hora/aula, pois são profissionais que atuam em outros locais. Se possível
orientação nesse sentido. [...]Portanto, recomendamos que, caso o pagamento que
esteja no plano de trabalho seja de equipe de trabalho, que sejam apenas pessoas
vinculadas a OSC pela CLT e caso desejem a contratação via MEI, que seja efetuado
ajuste para possibilitar o pagamento por contratação de serviços." Desde já
agradecemos.

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Prezados, boa tarde! Infelizmente não poderemos responder aos

questionamentos, em cumprimento ao item 9.1 do Edital, que assim dispõe: "9.1- As
dúvidas com relação ao Edital poderão ser solicitadas à Sedese/Subpod, no prazo de
até 10 (dias) dias corridos antes da data fixada para o encerramento do período de
apresentação das Propostas Técnicas." Orientamos que a Osc assista ao vídeo da
sessão pública, realizada no dia 16 de março, que teve como finalidade tratar de
dúvidas referentes ao Edital, disponível no link: https://www.youtube.com/watch?
v=4XgSztkkNcM.

 
25- Dúvida OSC:
 
No que se refere a planilha de memória de cálculo com despesa de

pessoal, qual o valor de alteração salarial será proposta (dissídio), visto que não foi
indicado no edital. A contabilidade não identificou um valor de alíquotas propostas
para dissídio ?

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Infelizmente não poderemos responder aos questionamentos, em

cumprimento ao item 9.1 do Edital, que assim dispõe: "9.1- As dúvidas com relação
ao Edital poderão ser solicitadas à Sedese/Subpod, no prazo de até 10 (dias) dias
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corridos antes da data fixada para o encerramento do período de apresentação das
Propostas Técnicas." Orientamos que a Osc assista ao vídeo da sessão pública,
realizada no dia 16 de março, que teve como finalidade tratar de dúvidas referentes
ao Edital, disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=4XgSztkkNcM.

 
26- Dúvida OSC:
 
Boa tarde! Tenho mais algumas dúvidas: 1 - Podemos colocar na equipe,

profissional de nível fundamental, como por exemplo, uma cantineira/ cozinheira para
o eixo prevenção? 2 - para os profissionais que vão atuar nas oficinas recebendo por
hora, tipo oficineiro de artes, há necessidade de três orçamentos também? Desde já
agradeço!

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Infelizmente não poderemos responder aos questionamentos, em

cumprimento ao item 9.1 do Edital, que assim dispõe: "9.1- As dúvidas com relação
ao Edital poderão ser solicitadas à Sedese/Subpod, no prazo de até 10 (dias) dias
corridos antes da data fixada para o encerramento do período de apresentação das
Propostas Técnicas." Orientamos que a Osc assista ao vídeo da sessão pública,
realizada no dia 16 de março, que teve como finalidade tratar de dúvidas referentes
ao Edital, disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=4XgSztkkNcM.

 
27- Dúvida OSC:
 
Como fazer a inscrição para participar do edital????
 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Prezados, boa tarde! Tendo em vista que as inscrições para o envio da

Pasta 1 foram prorrogadas até o dia 27 de abril, conforme aviso publicado no sítio
eletrônico oficial da Sedese (http://social.mg.gov.br/politicas-sobre-drogas/editais-de-
chamamento) e no Portal de Convênios de Saída e Parcerias
(https://sigconsaida.mg.gov.br/parcerias-mrosc/editais/sedese-edital-no-01-2022/, o
prazo para envio das dúvidas se estendeu para o dia 16 de abril. Desta forma,
tecemos as seguintes considerações na dúvida apontada pela OSC, em e-mail
encaminhado no dia 03 de abril: Conforme destacado no item 7.3 do Edital, as
inscrições (envio das pastas 1 e 2) deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio
do endereço eletrônico: chamamentopublicosubpod@social.mg.gov.br, nos prazos
estabelecidos nos itens 7.1 e 7.2. Destacamos que as inscrições para envio da Pasta
1 foram prorrogadas até o dia 27 de abril, conforme aviso publicado no sítio
eletrônico oficial da Sedese (http://social.mg.gov.br/politicas-sobre-drogas/editais-de-
chamamento) e no Portal de Convênios de Saída e Parcerias
(https://sigconsaida.mg.gov.br/parcerias-mrosc/editais/sedese-edital-no-01-2022/). O
Cronograma com as novas datas foi publicado no Diário Oficial Eletrônico Minas
Gerais, sábado, dia 09 de abril.

 
28- Dúvida OSC:
 
Bom dia! Como posso fazer para enviar as proposta?

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Tendo em vista que as inscrições para o envio da Pasta 1 foram
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prorrogadas até o dia 27 de abril, conforme aviso publicado no sítio eletrônico oficial
da Sedese (http://social.mg.gov.br/politicas-sobre-drogas/editais-de-chamamento) e
no Portal de Convênios de Saída e Parcerias (https://sigconsaida.mg.gov.br/parcerias-
mrosc/editais/sedese-edital-no-01-2022/, o prazo para envio das dúvidas se estendeu
para o dia 16 de abril. Desta forma, tecemos as seguintes considerações na dúvida
apontada pela OSC, em e-mail encaminhado no dia 04 de abril: Conforme destacado
no item 7.3 do Edital, as inscrições (envio das pastas 1 e 2) deverão ser realizadas,
exclusivamente, por meio do endereço eletrônico:
chamamentopublicosubpod@social.mg.gov.br, nos prazos estabelecidos nos itens
7.1 e 7.2. Destacamos que as inscrições para envio da Pasta 1 foram prorrogadas
até o dia 27 de abril, conforme aviso publicado no sítio eletrônico oficial da Sedese
(http://social.mg.gov.br/politicas-sobre-drogas/editais-de-chamamento) e no Portal de
Convênios de Saída e Parcerias (https://sigconsaida.mg.gov.br/parcerias-
mrosc/editais/sedese-edital-no-01-2022/). O Cronograma com as novas datas foi
publicado no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais, sábado, dia 09 de abril.

 
29- Dúvida OSC:

 
Boa tarde, Somos a Associação xx, localizada no endereço xx, uma

entidade que há 5 anos atua em defesa dos direitos das Mulheres e proteção dessas
vítimas de violência doméstica, sexual, patrimonial e psicológica, assim como
mulheres que são dependentes ou codependentes químicas, atua também nos
processos de Adoção e acompanhamento de crianças e adolescentes, assim como,
na proteção integral da criança e do adolescente. Gostaríamos de participar e sermos
inseridos no chamamento público. Segue em anexo Projeto "xx".

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Tendo em vista que as inscrições para o envio da Pasta 1 foram

prorrogadas até o dia 27 de abril, conforme aviso publicado no sítio eletrônico oficial
da Sedese (http://social.mg.gov.br/politicas-sobre-drogas/editais-de-chamamento) e
no Portal de Convênios de Saída e Parcerias (https://sigconsaida.mg.gov.br/parcerias-
mrosc/editais/sedese-edital-no-01-2022/, o prazo para envio das dúvidas se estendeu
para o dia 16 de abril. Desta forma, tecemos as seguintes considerações na dúvida
apontada pela OSC, em e-mail encaminhado no dia 05 de abril: Conforme destacado
nos itens 6.1 e 6.2 do Edital, nos documentos constantes na pasta 01 não poderão
constar quaisquer formas de identificação da OSC proponente, tais como: razão
social, CNPJ, endereço, telefone, fax, símbolos, logotipos, timbre, assinaturas,
identificação dos membros e/ou profissionais da OSC ou qualquer outro sinal que
possibilite o reconhecimento. A não observância do item 6.1 implicará na sumária
desclassificação da OSC proponente.

 
30- Dúvida OSC:
 
Prezados Conforme edital deverá o mesmo ser enviado para que então

seja identificado via pasta 2 contudo caso não enviem qual número deverei adicionar
a pasta 2 o número do sei do geral do chamamento aguardo resposta?

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Tendo em vista que as inscrições para o envio da Pasta 1 foram

prorrogadas até o dia 27 de abril, conforme aviso publicado no sítio eletrônico oficial
da Sedese (http://social.mg.gov.br/politicas-sobre-drogas/editais-de-chamamento) e
no Portal de Convênios de Saída e Parcerias (https://sigconsaida.mg.gov.br/parcerias-
mrosc/editais/sedese-edital-no-01-2022/, o prazo para envio das dúvidas se estendeu
para o dia 16 de abril. Desta forma, tecemos as seguintes considerações na dúvida
apontada pela OSC, em e-mail encaminhado no dia 07 de abril: As pastas 1 e 2 serão
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recebidas em momentos distintos, conforme destacado no item 7 do Edital:
 

7.1 - Período de apresentação da Proposta Técnica ( PASTA 1) : 45
(quarenta e cinco) dias corridos, a partir da data de publicação
deste Edital, no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais. Este prazo foi
estendido para o dia 27 de abril, conforme destacado
anteriormente.
7.2 - Período de apresentação da documentação para Qualificação
Técnica ( PASTA 2): 15 (quinze) dias corridos, após a divulgação do
resultado da etapa 1: análise e seleção das Propostas Técnicas,
apresentadas pelas OSC´s.
 

Ademais, o envio de cada pasta tem especificações distintas, conforme
destacado no item 6:

 
6.1 - Nos documentos constantes na pasta 01 não poderão
constar quaisquer formas de identificação da OSC proponente, tais
como: razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, símbolos,
logotipos, timbre, assinaturas, identificação dos membros e/ou
profissionais da OSC ou qualquer outro sinal que possibilite o
reconhecimento.
6.2 - A não observância do item 6.1 implicará na sumária
desclassificação da OSC proponente.
6.3 - No corpo do e-mail de envio das pastas deverá constar os
seguintes dizeres: PASTA 01 – PROPOSTA TÉCNICA - SIGILOSO
EIXO TEMÁTICO: DIRETORIA REGIONAL SEDESE: (ANEXO II-
identificação dos municípios por Regional Sedese) CHAMAMENTO
PÚBLICO SEDESE Nº xx/2022. SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL /SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS” AOS CUIDADOS DA COMISSÃO JULGADORA
PASTA 02 – DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
CHAMAMENTO PÚBLICO SEDESE Nº xx/2022 NÚMERO de
processo SEI (enviado na resposta ao e-mail de recebimento da
PASTA 1) EIXO TEMÁTICO: NOME DA OSC: MUNICÍPIO: DIRETORIA
REGIONAL SEDESE: (ANEXO II- identificação dos municípios por
Regional Sedese) SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL /SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS AOS CUIDADOS DA COMISSÃO JULGADORA.
6.4 - Todos os documentos deverão ser apresentados em PDF,
em arquivos individuais, nomeados e legíveis.
6.5 - Não serão aceitos documentos enviados por meio de links
e/ou pastas de drive. Caso o e-mail não comporte o tamanho dos
arquivos, a OSC poderá encaminhar mais de uma correspondência
eletrônica, identificando-os como parte 1, parte 2 e assim
sucessivamente.

 
31- Dúvida OSC:
 
Envio PASTA 02
 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Prezados, boa tarde! Informamos que o envio da Pasta 2 deverá seguir o

prazo disposto no item 7.2 do Edital:
 

7.2- Período de apresentação da documentação para Qualificação

Parecer Técnico 1 (47763208)         SEI 1480.01.0009143/2021-77 / pg. 15



Técnica ( PASTA 2): 15 (quinze) dias corridos, após a divulgação do
resultado da etapa 1: análise e seleção das Propostas Técnicas,
apresentadas pelas OSC´s.
 

Em conformidade com o cronograma alterado e publicado no dia 09 de
a b r i l https://www.sigconsaida.mg.gov.br/wp-
content/uploads/arquivos/EDITAIS/parcerias/edital_01_2022_aviso_alteracao_cronograma.pdf,
este prazo será de 01/06/2022 a 15/06/2022. 

 
32- Dúvida OSC:
 
Bom Dia, Gentileza informar horário da Sessão publica de abertura das

Pasta , conforme edital é nesta data porém sem definição do horário.
 

Manifestação Comissão de Seleção:
 
Tendo em vista que as inscrições para o envio da Pasta 1 foram

prorrogadas até o dia 27 de abril, conforme aviso publicado no sítio eletrônico oficial
da Sedese (http://social.mg.gov.br/politicas-sobre-drogas/editais-de-chamamento) e
no Portal de Convênios de Saída e Parcerias (https://sigconsaida.mg.gov.br/parcerias-
mrosc/editais/sedese-edital-no-01-2022/, o prazo para envio das dúvidas se estendeu
para o dia 16 de abril. Desta forma, tecemos as seguintes considerações na dúvida
apontada pela OSC, em e-mail encaminhado no dia 08 de abril: A sessão Pública
passou para o dia 28/04 conforme cronograma alterado e publicado no dia 09 de
a b r i l https://www.sigconsaida.mg.gov.br/wp-
content/uploads/arquivos/EDITAIS/parcerias/edital_01_2022_aviso_alteracao_cronograma.pdf.
O horário e local a serão divulgados posteriormente no sítio eletrônico oficial da
Sedese (http://social.mg.gov.br/) e no Portal de Convênios de Saída e Parcerias
(http://www.sigconsaida.mg.gov.br/).

 
33- Dúvida OSC:
 
Bom dia! Gostaríamos de obter mais informações sobre o edital 01/2022

e de inscrever a Associação xx. Quais os documentos necessários?
 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
Tendo em vista que as inscrições para o envio da Pasta 1 foram

prorrogadas até o dia 27 de abril, conforme aviso publicado no sítio eletrônico oficial
da Sedese (http://social.mg.gov.br/politicas-sobre-drogas/editais-de-chamamento) e
no Portal de Convênios de Saída e Parcerias (https://sigconsaida.mg.gov.br/parcerias-
mrosc/editais/sedese-edital-no-01-2022/, o prazo para envio das dúvidas se estendeu
para o dia 16 de abril. Desta forma, tecemos as seguintes considerações na dúvida
apontada pela OSC, em e-mail encaminhado no dia 13 de abril: Conforme destacado
no item 9.2- "nas dúvidas encaminhadas, os interessados não poderão se identificar
com vistas a preservar a impessoalidade do Chamamento Público para Seleção de
OSC".

 
34- Dúvida OSC:
 
Boa Tarde, em acompanhamento a abertura das propostas, não localizei

a abertura da minha proposta enviada em 07/04/2022 as 21:38, contudo a proposta
59 não foi aberta , por confusão do sistema. Acredito se tratar da proposta. Grata!
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Manifestação Comissão de Seleção:
 
Ao recebermos essa mensagem de e-mail, verificamos novamente as

pastas do endereço eletrônico do Chamamento Público e constatamos que o e-mail
de vocês tinha ido para a caixa de spam, por este motivo a Proposta Técnica não
havia sido considerada. Na próxima segunda feira, às 10h30, faremos uma Sessão
Pública de errata da Sessão Pública anterior, para corrigir os erros formais
identificados, conforme aviso anexo. Por oportuno, encaminhamos anexo Nº de
processo Sei, referente a Proposta Técnica o qual deverá ser guardado pela OSC
para sua identificação, devendo constar, quando do envio da PASTA 02, conforme
destacado no item 7.9 do Edital.

 
35- Dúvida OSC:
 
Boa tarde, Segue cópia do encaminhamento da proposta 69 conforme

comprovante do e-mail enviado, solicito que a mesma seja aceita pois estava dentro
do horário de entrega de dia 27/04/2022 ás 23:58. Acabei de assistir a live e vi que a
mesma foi desclassificada por causa do horário de envio. A proposta foi enviada no
último momento, porém dentro do horário estabelecido. Aguardo análise dessa
comissão de avaliação. Obrigada!

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
O horário de recebimento da Proposta Técnica foi às 00h do dia 28 de

abril, por este motivo a desclassificação. Porém, após o recebimento dessa
mensagem de e-mail, como forma de confirmação, a Comissão de Seleção contatou
a área de TI da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para certificação do
horário. Em consulta minuciosa ao servidor do e-mail, a TI verificou que o envio pela
OSC se deu às 23:58:26, do dia 27 de abril, estando dentro do prazo esperado. Por
oportuno, destacamos que na próxima segunda feira, às 10h30, faremos uma
Sessão Pública de errata da Sessão Pública anterior, para corrigir os erros formais
identificados, conforme aviso anexo.

 
36- Dúvida OSC:
 
Prezados, Assisti a live e vi que a proposta 71 foi desclassificada em

função do horário de entrega, porém percebam que o e-mail foi enviado as 23:54 do
dia 27 de abril e inclusive me deram o retorno com a etiqueta em anexo. Peço que
verifiquem. At.

 
Manifestação Comissão de Seleção:
 
A Comissão de Seleção contatou a área de TI da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social, para certificação do horário de recebimento da Proposta
Técnica. Em consulta minuciosa ao servidor do e-mail, a TI verificou que o envio dos
e-mails pela OSC se deu nos seguintes horários, 11:30:15, 11:31:02, 11:32:49 e
12:03:02, do dia 28 de abril. Logo a OSC descumpriu o prazo estabelecido no
cronograma do Edital.

 
 

Diego Gonçalves de Souza
Masp: 1.218.634-2

Diretor de Cuidado e Reinserção Social e Produtiva
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Karine Zago Valente
Masp: 1.514.407-4

Diretora de Prevenção e Mobilização Social
 

Marina Lúcia Victor dos Passos
Masp: 1.390.656-5

Diretora de Projetos Estratégicos e Participação Social

Documento assinado eletronicamente por Karine Zago Valente, Diretora,
em 15/09/2022, às 19:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Diego Gonçalves de Souza,
Diretor(a), em 16/09/2022, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Marina Lúcia Victor dos Passos,
Servidora, em 16/09/2022, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 47763208 e o código CRC D519A4E3.

Referência: Processo nº 1480.01.0009143/2021-77 SEI nº 47763208
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