
 

 

 

 

 

Consulta Pública Realizada 
 

 
Data Disponibilizado portal: 11.05.2020 Data encerramento das contribuições: 20.05.2020 
 Resposta aos comentários, dúvidas e sugestões apresentados na Consulta Pública para o Pregão 
Eletrônico de “Prestação de Serviços para promoção da inclusão socioprodutiva dos indivíduos e 
famílias em situação de vulnerabilidade social”. 
Participação de 3 (três) fornecedores. 
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PROPOSTA DE SUGETÕES – TR PROJETO DE ECONOMIA SOLIDARIA 

SEDESE 2020 

 

 

 

 

Item Descrição 

01 

Serviços técnicos para a promoção da inclusão sócio produtiva dos 

indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, 

conforme Termo de Referência e seus anexos 

 

 

Sugestões de Melhoria: 

 

O TR mostrou-se extremamente completo, abordando de forma 

satisfatória os principais pontos necessários para execução do projeto 

de economia solidária, apesar disso, identificamos alguns pontos de 

melhorias que a SEDESE pode implementar no Termo se assim desejar, 

sendo eles: 

 

RAZÃO SOCIAL: S. MEDEIROS & MORAIS LTDA 
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CIDADE: LONDRINA                     UF: PR                                 CEP: 86.050-460 
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Após análise do TR, sugestionamos as seguintes melhorias 

Provisionamento e solicitação de um site para acompanhamento do 

projeto, andamento das demandas, eventos, etc.: Possuir um site 

informatizado para divulgação de informações tornou-se no contexto da 

atualidade, uma das melhores ferramentas de divulgação e disseminação 

de informações, sendo assim, desenvolvendo um site para o projeto, o 

potencial de disseminação de informações tende a aumentar 

consideravelmente, atingindo assim o público alvo. 

Provisionamento de materiais além da apostila: Seria importante 

dimensionar no TR a necessidade de cadernos, lápis, caneta, e mochila 

para os participantes, além de um incentivo maior a participação, dará 

mais condições aos alunos que tem o maior índice de vulnerabilidade 

social e muitas vezes não conseguem sequer recursos para compra dos 

materiais mais básicos. 

Disponibilização de ajuda de custo aos participantes: Além da 

disponibilização de alimentação durante as oficinas, cursos, minicursos e 

palestras, seria importante provisionar ajuda de custo aos participantes, 

não só como incentivo a presença dos mesmos, más também para auxiliá-

los com despesas de deslocamento e participação. 

Incluir no projeto pessoas que já participaram de iniciativas semelhantes 

promovidas pela SEDESE: A SEDESE já realizou em outros momentos ações 

semelhantes para públicos parecidos, desta forma, seria interessante incluir 

dentro da agenda de cursos, oficinas, palestras e afins, momentos em que 

beneficiários de ações semelhantes tem lugar a fala para compartilhar 

suas experiências e como a economia solidária pode ser transformadora. 

Verificar a possibilidade de uma delimitação melhor dos lotes do projeto: 

Uma complicação vivida pela Megaquality Brasil em outros projetos foi 

com relação a licitações com muitos lotes, pois um lote em certos casos 
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depende do outro para ocorrer, por exemplo, com a compra de materiais 

em um lote e as capacitações em outro, caso a empresa responsável por 

materiais atrase, isso pode ferir o andamento dos outros lotes, neste 

aspecto, delimitar os lotes para verificar exatamente o que será 

responsabilidade de cada empresa é fundamental para o bom 

andamento do projeto. 

Utilização de espaços públicos: Muitas vezes as cidades alvo dos projetos 

dispõem de algumas estruturas que podem ser utilizadas para realização 

de palestras, cursos, capacitações e afins, deste modo, é importante que a 

administração pública busque utilizar esses espaços, ao invés de ter o custo 

provisionado para aluguel de espaços, se utilizados ambientes públicos, 

esse montante pode ser investido em outras áreas fundamentais para a 

execução dos trabalhos, como compra de materiais ou disponibilização de 

ajudas de custo aos participantes. 

Aulas práticas: Verificar a possibilidade de incluir no TR a necessidade de 

aulas práticas para determinados cursos (Ex. Curso de agricultura familiar) 

onde o aluno precisa conhecer não só a teoria, más sua aplicabilidade e 

maneiras de como extrair renda desta atividade.  

Detalhamento dos deveres do Licitante: Detalhar de forma mais clara o que 

é e o que não é dever do licitante, uma vez que, em caso de problemas 

na execução, a/as empresa/s contratada/s para executar o projeto 

precisam estar cientes de todas as responsabilidades envolvidas no 

desenvolvimento da demanda. 

 

 

Ressaltamos ainda que, o TR está extremamente bem desenhado 

e delimitado de forma adequada a necessidade dos beneficiários, 

deste modo, em poucos pontos existem brechas de melhoria, o que 

indica que mais uma vez a SEDESE desenvolveu em excelente trabalho. 



 
 

 
Megaquality Brasil - S. Medeiros & Morais LTDA 

Endereço: Av. Ayrton Senna da Silva, N°1055 – Sala 1107. Gleba Palhano 

Londrina – PR / CEP: 86.050-460 

Telefone: (43) 3024-1006  

Esperamos que as contribuições dadas sejam de grande valia 

para o desenvolvimento do projeto. 

 

Colocamo-nos novamente a disposição. 

 

 

Londrina-PR, 15 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Sandro Morais de Medeiros 

Sócio Diretor 

RG: 4.427.299-7 

CPF: 725.844.599-49 
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Processo nº 1480.01.0006123/2020-43

Prezados Senhores

Lendo a minuta do Termo de Referência, não vejo possibilidades do IFNMG participar por questões operacionais, conforme abaixo
descritas:
1º) O IFNMG não participa de licitações.
2º) Nossos veículos institucionais não possuem seguro total (incluída responsabilidade civil e contra terceiros).
3º) É de responsabilidade da Contratada, neste caso o IFNMG, a contratação e remuneração dos profissionais que compõem a equipe
executora, incluídos todos os encargos sociais trabalhistas, fiscais e sociais. Neste ponto não está claro a forma de contratação, mas deixa
subentendido que será via regime da CLT, o que impossibilitaria a participação do IFNMG.
4º) O IFNMG não possui conta bancária e o pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira -
SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar.
Sendo assim, se houver possibilidade, sugerimos a utilização de um instrumento de chamada pública, ou com a contratação de bolsistas,
ampliaria a possibilidade para outros órgãos públicos

Com relação a proposta, cabe o desafio de ser generalista o suficiente para permitir que o desenho da proposta se ajuste a realidade local,
ao mesmo tempo em que tem a necessidade de delimitar um objeto para a prestação de contas e cumprimento do contrato.

Vamos estudar melhor se existe a possibilidade de participação em consórcio, mas de antemão parabenizamos a iniciativa da proposta e a
metodologia participativa presente no projeto
Independente da possibilidade, ou não de participação direta, nos colocaremos a disposição para colaborar com o programa
att
-- 
Renildo Ismael Félix da Costa
Diretor-Geral do IFNMG - Campus Teófilo Otoni
Portaria 402, de 10/06/2014, publicada no DOU em 11/06/2014

Renildo Ismael Felix da Costa renildo.felix <renildo.felix@ifnmg.edu.br>

qua 20/05/2020 17:01

Para:SEDESE - Consulta Publica <consultapublica@social.mg.gov.br>;



29/05/2020 RESPOSTA: Ofício Circular SEDESE 9.2020 - Avi... - SEDESE - Consulta Publica

https://mail.ca.mg.gov.br/owa/consultapublica@social.mg.gov.br/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADBmZTM5MzJmLTk2M2YtNDZhMy1hO… 1/2

RESPOSTA: Ofício Circular SEDESE 9.2020 - Aviso de Consulta Pública
edital

 
Prezados,
Boa tarde!
Após análise do TR,  observamos  que algumas ações previstas no projeto fogem no nosso escopo de atuação.
Entretanto, encaminhamos nossas considerações, com intuito de somar esforços em prol do projeto:
 
- O prazo para execução das ações está curto e acreditamos que deveria ser acrescido pelo menos mais 6
meses, ou seja, 18 meses no total.
 
O sistema Faemg pode ser parceiro do projeto em algumas etapas específicas, conforme destacamos abaixo:
 
- Etapa dois: Formação e Orientação Profissional
Oferta de cursos de Promoção Social e Formação profissional Rural.
 
-Etapa Três: Assessoramento para produção e acompanhamento das a�vidades produ�vas
Quando se tratar de público rural
 
- Etapa quarto: Inserção nas dinâmicas de comercialização local e regional
Abertura para egressos em nossos eventos |feiras, complementados com cursos na área de Comercialização.
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
 
 

Atenciosamente,  
 
 

Luiz Ronilson Araújo Paiva
Coordenador de Formação Profissional Rural
Tel.: 55 31 3074.3073 
luiz@senarminas.org.br • www.sistemafaemg.org.br
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Minas Gerais

 

 
 
 
 
 
-----Mensagem original-----
De: SEDESE/heli.teixeira@social.mg.gov.br [mailto:heli.teixeira@social.mg.gov.br] 
Enviada em: segunda-feira, 18 de maio de 2020 17:35
Para: afonso.rocha@sebraemg.com.br; apjuntos@apjuntos.org.br; delienegu�errez@hotmail.com;
reinaldo.felix@ifnmg.edu.br; dgteofiootoni@ifnmg.edu.br; adm.unicafsmg@gmail.com; Superintendência do Senar
Minas <superint@senarminas.org.br>; wesley.maciel@bmb.gov.br; fetaemg@fetaemg.org.br; G11 - OCEMG
<ocemg@minasgerais.coop.br>; geraldo.magela@minasgerais.coop.br; isabela.perez@minasgerais.coop.br;

qua 20/05/2020 15:20

Para:SEDESE - Consulta Publica <consultapublica@social.mg.gov.br>;
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fabio.ricardo@mg.senac.br; edilson@glmmg.org.br; grao.mestre@glmmg.org.br
Assunto: O�cio Circular
 
OF/CIRC/009/2020  “Programa Estratégico Percursos Gerais: Trajetória para a Autonomia”
 
Favor Acusar Recebimento
 
Atenciosamente,
 
Heli Teixeira da Silva
Apoio de gabinete
 

mailto:fabio.ricardo@mg.senac.br
mailto:edilson@glmmg.org.br
mailto:grao.mestre@glmmg.org.br


Resposta aos comentários, dúvidas e sugestões apresentados na Consulta Pública para o Pregão 

Eletrônico de “Prestação de Serviços para promoção da inclusão socioprodutiva dos indivíduos e 

famílias em situação de vulnerabilidade social”1 

 

 

Apontamentos da Megaquality Brasil - S. Medeiros & Morais LTDA: 

 

1 - Provisionamento e solicitação de um site para acompanhamento do projeto, andamento das demandas, 

eventos, etc.: Possuir um site informatizado para divulgação de informações tornou-se no contexto da 

atualidade, uma das melhores ferramentas de divulgação e disseminação de informações, sendo assim, 

desenvolvendo um site para o projeto, o potencial de disseminação de informações tende a aumentar 

consideravelmente, atingindo assim o público alvo. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG2: Ainda que a criação de um site não seja inserida no âmbito do 

Termo de Referência, tendo em vista se tratar de uma ação que foge do objeto núcleo da contratação 

proposta e, por conseguinte, poderia levar a Contratada a subcontratar tal serviço, a sugestão foi bem 

aceita pela área técnica da SEDESE e já está sendo abordada junto ao gabinete, no sentido de traçar 

alternativas para uma construção interna do site (pelo setor de T.I da própria SEDESE) ou para a 

utilização de plataformas já existentes ou em construção no âmbito da Subsecretaria de Trabalho e 

Emprego. 

 

2 – Provisionamento de materiais além da apostila: Seria importante dimensionar no TR a necessidade 

de cadernos, lápis, caneta, e mochila para os participantes, além de um incentivo maior a participação, 

dará mais condições aos alunos que tem o maior índice de vulnerabilidade social e muitas vezes não 

conseguem sequer recursos para compra dos materiais mais básicos. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: O Termo de Referência contemplava aquisição de Kit aluno, com 

lápis, caneta, borracha, apontador e bloco de anotações. O bloco de anotações foi substituído por caderno 

e, inseriu-se neste Kit, em vez de mochila, 1 (uma) Ecobag/sacola ecológica por aluno, que terá a mesma 

funcionalidade da mochila e ainda poderá beneficiar empreendimentos da economia popular solidária 

dos municípios atendidos. 

 

3 – Disponibilização de ajuda de custo aos participantes: Além da disponibilização de alimentação 

durante as oficinas, cursos, minicursos e palestras, seria importante provisionar ajuda de custo aos 

participantes, não só como incentivo a presença dos mesmos, más também para auxiliá-los com despesas 

de deslocamento e participação. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: Cabe destacar que os cursos foram estruturados para serem 

realizados em meio período, visando facilitar a participação e permitir que os beneficiários mantenham 

sua rotina própria de alimentação. No que diz respeito à ajuda de custo, não é possível, até o presente 

momento, dimensionar eventuais necessidades de prover tais auxílios aos participantes, uma vez que 

ainda não há definição dos beneficiários a serem contemplados e não foram definidos os espaços em que 

os cursos serão ofertados. Ressalta-se, nesse ponto, que as execuções podem ocorrer nas próprias 

                                                
1Link de divulgação da Consulta Pública disponível em: 

http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1184:aviso-de-consulta-publica-

pregao-eletronico-de-prestacao-de-servicos-para-promocao-da-inclusao-socio-produtiva-dos-individuos-e-familias-em-

situacao-de-vulnerabilidade-social&catid=21&Itemid=112 
2SUBTE/SEDESE-MG: Subsecretaria de Trabalho e Emprego da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas 

Gerais 

http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1184:aviso-de-consulta-publica-pregao-eletronico-de-prestacao-de-servicos-para-promocao-da-inclusao-socio-produtiva-dos-individuos-e-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-social&catid=21&Itemid=112
http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1184:aviso-de-consulta-publica-pregao-eletronico-de-prestacao-de-servicos-para-promocao-da-inclusao-socio-produtiva-dos-individuos-e-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-social&catid=21&Itemid=112
http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1184:aviso-de-consulta-publica-pregao-eletronico-de-prestacao-de-servicos-para-promocao-da-inclusao-socio-produtiva-dos-individuos-e-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-social&catid=21&Itemid=112


comunidades das quais os beneficiários fazem parte, fato este que reduz significativamente a necessidade 

por auxílios como o de deslocamento, por exemplo. Não obstante a questão da ajuda de custo não estar 

contemplada na presente contratação, e principalmente sendo identificada tal necessidade, a SEDESE irá 

auxiliar a contratada no processo de articulação de parcerias que viabilizem a participação dos 

beneficiários às atividades do projeto. 

 

4 - Incluir no projeto pessoas que já participaram de iniciativas semelhantes promovidas pela SEDESE: 

A SEDESE já realizou em outros momentos ações semelhantes para públicos parecidos, desta forma, 

seria interessante incluir dentro da agenda de cursos, oficinas, palestras e afins, momentos em que 

beneficiários de ações semelhantes tem lugar a fala para compartilhar suas experiências e como a 

economia solidária pode ser transformadora. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: Sugestão acatada. Texto do Anexo II do Termo de Referência 

adaptado, a fim de possibilitar a inclusão de tais relatos. 

 

5 - Verificar a possibilidade de uma delimitação melhor dos lotes do projeto: Uma complicação vivida 

pela Megaquality Brasil em outros projetos foi com relação a licitações com muitos lotes, pois um lote 

em certos casos depende do outro para ocorrer, por exemplo, com a compra de materiais em um lote e as 

capacitações em outro, caso a empresa responsável por materiais atrase, isso pode ferir o andamento dos 

outros lotes, neste aspecto, delimitar os lotes para verificar exatamente o que será responsabilidade de 

cada empresa é fundamental para o bom andamento do projeto. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: O Termo de Referência foi organizado em um único lote, justamente 

pelo fato das etapas serem integradas e pelo entendimento que é necessário um bom alinhamento das 

ações para atendimento do objetivo do projeto. O texto do Termo de Referência foi adaptado tanto na 

“Especificação do Objeto do Projeto” quanto no campo “2. Dos Lotes”, para tornar mais claros os termos 

da contratação. 

 

6 - Utilização de espaços públicos: Muitas vezes as cidades alvo dos projetos dispõem de algumas 

estruturas que podem ser utilizadas para realização de palestras, cursos, capacitações e afins, deste modo, 

é importante que a administração pública busque utilizar esses espaços, ao invés de ter o custo 

provisionado para aluguel de espaços, se utilizados ambientes públicos, esse montante pode ser investido 

em outras áreas fundamentais para a execução dos trabalhos, como compra de materiais ou 

disponibilização de ajudas de custo aos participantes. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: O planejamento realizado no momento de elaboração do Termo de 

Referência considerou a execução das atividades em espaços cedidos por instituições locais. O texto do 

Termo de Referência foi adaptado nas “Informações complementares ao objeto” e no Anexo II, a fim de 

esclarecer que caberá à Contratada, com auxílio da Contratante, buscar junto à rede de instituições 

públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, a disponibilização gratuita dos espaços. 

 

 

7 - Aulas práticas: Verificar a possibilidade de incluir no TR a necessidade de aulas práticas para 

determinados cursos (Ex. Curso de agricultura familiar) onde o aluno precisa conhecer não só a teoria, 

más sua aplicabilidade e maneiras de como extrair renda desta atividade. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: Sugestão acatada. Texto do Anexo II do Termo de Referência 

adaptado, a fim de esclarecer que os cursos de formação e orientação também contemplam realização de 

aulas práticas. 



 

8 - Detalhamento dos deveres do Licitante: Detalhar de forma mais clara o que é e o que não é dever do 

licitante, uma vez que, em caso de problemas na execução, a/as empresa/s contratada/s para executar o 

projeto precisam estar cientes de todas as responsabilidades envolvidas no desenvolvimento da demanda. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: Sugestão acatada. Texto do Termo de Referência adaptado, a fim de 

deixar mais claros os respectivos deveres da Contratante e da Contratada. 

 

 

Apontamentos do Sistema Ocemg (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas 

Gerais): 

 

1 - (Etapa 2: Formação e orientação profissional) Sugestão:  além do curso de Introdução a tecnologias, 

realizar curso de “como vender, especificamente, pela internet”. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: O Curso “Empreendedorismo de Negócios”, apesar de não 

contemplar expressamente tópico de vendas pela internet é compatível com o tema. Além disso, há outras 

ações já em andamento na SEDESE que contemplam a realização de parcerias a fim de divulgar e realizar 

cursos de vendas pela internet e marketing digital. 

              

2 - (Etapa 3: Assessoramento para produção e acompanhamento das atividades produtivas) Sugestão: 

Promover intercâmbio, com outros estados onde por ventura o processo esteja mais avançado, 

possibilitando o público-alvo presenciar o processo de evolução da produção. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: Texto do campo “Especificações do Objeto” do Termo de Referência 

adaptado, a fim de contemplar possibilidade de troca de experiências. 

  

3 - (Etapa 4: Inserção nas dinâmicas de comercialização local e regional) Sugestão: Promover, além do 

conhecimento, possibilidades de comercialização digital. Realizar também feiras virtuais para, 

inicialmente, divulgar e comercializar na região.   

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: Sugestão acatada. Texto do campo “Especificações do Objeto” do 

Termo de Referência adaptado, a fim de contemplar tal possibilidade. 

 

4 - Com relação ao cargo de Coordenador, no que diz respeito à qualificação: Sugerir uma pessoa com 

curso ou experiência também em Inteligência de Mercado. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: No entendimento da equipe técnica da SEDESE, tal exigência pode 

ser muito específica e limitar o processo seletivo de contratação. 

 

5 - (Etapa 1: Estruturação, Mobilização e Divulgação local nos municípios) Sugestão: Considerando que 

a vulnerabilidade social perpassa pela fragilidade material e moral, seria interessante pensar em um 

trabalho de reconhecimento social antes da formação e orientação profissional. Este trabalho teria como 

objetivo: a elevação do moral, o resgate dos sonhos e perspectivas e construção de proposito, seja pessoal 

ou de grupo 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG:  A proposta não foi inserida no Termo de Referência, mas será 

avaliada pela SEDESE possibilidade de atender tais necessidades, inclusive em outras etapas do projeto. 

 



6 - (Etapa 5: Avaliação dos resultados e desenvolvimento dos negócios fomentados) Sugestão: Após o 

item (5) seria importante um item de acompanhamento com os objetivos de resgatar algum ponto que 

não tenha alcançado seu objetivo ou trazer alguma inovação necessária. É sabido, que a maioria dos 

negócios no Brasil morrem até os seus dois anos de vida por falta de gestão seja das finanças ou da 

própria gestão organizacional. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: Sugestão não foi inserida no âmbito do Termo de Referência. O 

acompanhamento posterior será realizado pela SEDESE, por meio de ações que vão além do escopo 

deste Termo de Referência. 

 

7 - (Etapa 1: Estruturação, Mobilização e Divulgação local nos municípios) Sugestão: Abaixo do Comitê 

Gestor, seria interessante a formação de Comitês Temáticos com o objetivo de trabalhar com setores 

específicos da econômica e/ou negócio. Para estes Comitês a participação de especialistas, seja de 

instituições, técnicos ou outros, seria importante. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: Foi inserido na “Especificação do objeto” a possibilidade de buscar 

apoio de possíveis parceiros/especialistas inclusive em setores econômicos específicos quando 

necessário. A inserção dos Comitês Temáticos, no entanto, não foi acatada, com vistas a evitar um 

possível engessamento da atuação do Comitê Gestor Local, em determinado(s) município(s). A ideia, 

nesse caso, seria trazer os especialistas para contribuírem no âmbito do próprio Comitê Gestor Local. 

 

8 - (Etapa 1: Estruturação, Mobilização e Divulgação local nos municípios – Página 3)  Sugestão: Em 

relação ao texto “Elaborar Plano de Divulgação do projeto com a descrição das ações de comunicação 

que serão realizadas para potencializar a adesão da população à iniciativa.” Sugere-se: Não só de adesão 

mas, de informação do andamento das ações também. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: Sugestão acatada. Texto do campo “Especificações do Objeto” do 

Termo de Referência adaptado, a fim de contemplar tal possibilidade. 

 

9 - (Etapa 03: Assessoramento para produção e acompanhamento das atividades produtivas – 

Página 5) Sugestão 5: Possibilitar o desenvolvimento econômico e financeiro das cadeias produtivas 

locais 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: Sugestão acatada. Texto do campo “Especificações do Objeto” do 

Termo de Referência adaptado, a fim de contemplar tal possibilidade. 

 

10 - (Etapa 4: Inserção nas dinâmicas de comercialização local e regional – Página 6) Sugestão: 

Considerando os avanços na exportação e a valorização de muitos produtos regionais brasileiros no 

mercado exterior, seria interessante pensar na possibilidade de inclusão dos aspectos de importação neste 

item. Sugere-se preparar os grupos, seja no tocante a legislação, certificações ou outros, para exportar 

seus produtos 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: A equipe técnica entende este item está contemplado em “novas 

estratégias de comercialização das produções”. Além disso, tal exigência não é essencial para inserção 

adequada nas dinâmicas locais, levando em conta também que a pretensão desta política pública é, a 

princípio, incentivar o consumo das produções locais na própria região. 

 

11 - (Etapa 4: Inserção nas dinâmicas de comercialização local e regional – Página 6) Sugestão: Tomando 

como base o texto “Promover, pelo menos, 1 (um) espaço de comercialização por município e 1 (uma) 



feira envolvendo municípios da região;” - Em complementação a este item, poderia ser pensado em um 

evento cultural que promovesse as cultura da cidade com o objetivo da divulgação e comercialização dos 

produtos. Um exemplo típico são as exposições e os festivais gastronômicos. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: Não foram inseridos novos eventos no âmbito do Termo de 

Referência, principalmente por questões orçamentárias. No entanto, o texto do campo “Especificações 

do Objeto” do Termo de Referência foi adaptado, destacando a importância de valorizar a cultura local 

nos eventos já previstos. 

 

12 - (Etapa 1: Estruturação, Mobilização e Divulgação local nos municípios – Página 9) Sugestão: Em 

relação ao texto “Os atores a serem mobilizados serão as referências comunitárias, lideranças locais, 

representantes do poder público e de organizações não governamentais; empreendedores locais e gestores 

do poder executivo estadual e municipal.” - Considerando os trabalhos com as cadeias produtivas, seria 

interessante a participação dos membros ou parte deles na realização do plano de ação. Acreditamos que 

sem a participação deles, o plano possa ficar longe da realidade e demandas da cadeia. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: Sugestão acatada. Texto das “Especificações do Objeto” do Termo 

de Referência adaptado, a fim de esclarecer que os membros da cadeia produtiva farão parte do Comitê 

Gestor Local. 

 

13 - (Etapa 2: Formação e orientação profissional – Página 10) Sugestão:  Em relação ao texto 

“Identificar potenciais parcerias com serviços públicos e com a iniciativa privada para o desenvolvimento 

de ações de educação profissional e de geração de trabalho e renda”. - Atualmente o 3º setor vem 

desenvolvendo trabalhos relevantes para a comunidade em geral com profissionais extremamente 

capacitados atuando nele. Sugestão de do 3º setor ser considerado como potencial parceiro. 

 

Observações: 

 

1. Na página 27 e seguintes tem-se a relação de alguns cursos que seriam ofertados. Corre-se o risco 

dos diagnósticos apontarem outras necessidades. 

 

2. O cronograma de execução para a proposta, que é brilhante, acreditamos ser apertado para o 

alcance do objetivo. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: Texto das “Especificações do Objeto” do Termo de Referência 

adaptado, a fim de esclarecer que o terceiro setor também faz parte do rol de parceiros. Foi incluído no 

texto, ao citar o setor privado, que se consideram instituições com ou sem fins lucrativos. 

 

Em relação aos cursos, apesar de constar no Termo de Referência que os mesmos seriam definidos em 

âmbito municipal, acrescentou-se no texto do Anexo II que o rol de cursos é meramente exemplificativo, 

de modo a deixar expresso que caso as necessidades de determinado(s) município(s) seja(m) diferente(s), 

outro(s) curso(s) pode(m) ser realizado(s). 

 

Em relação ao prazo, o mesmo foi definido levando em conta a disponibilidade orçamentária para a 

execução do projeto e os custos estimados para as atividades. Considerou-se que a extensão do prazo 

poderia comprometer a qualidade do projeto, e em atendimento ao princípio de eficiência, foi definido o 

prazo de 12 meses como o período mais adequado. Em caso de necessidade, no entanto, há sempre a 

possibilidade de aditamento de contrato. 



 

 

Apontamentos do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Minas Gerais): 

 

- O prazo para execução das ações está curto e acreditamos que deveria ser acrescido pelo menos mais 6 

meses, ou seja, 18 meses no total. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: O prazo foi definido levando em conta a disponibilidade 

orçamentária para a execução do projeto e os custos estimados para as atividades. Considerou-se que a 

extensão do prazo poderia comprometer a qualidade do projeto, e em atendimento ao princípio de 

eficiência, foi definido o prazo de 12 meses como o período mais adequado. Em caso de necessidade, no 

entanto, há sempre a possibilidade de aditamento de contrato. 

 

 

O sistema Faemg pode ser parceiro do projeto em algumas etapas específicas, conforme destacamos 

abaixo: 

 

- Etapa dois: Formação e Orientação Profissional 

Oferta de cursos de Promoção Social e Formação Profissional Rural. 

 

-Etapa Três: Assessoramento para produção e acompanhamento das atividades produtivas 

Quando se tratar de público rural 

 

- Etapa quarto: Inserção nas dinâmicas de comercialização local e regional 

Abertura para egressos em nossos eventos |feiras, complementados com cursos na área de 

Comercialização. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: As parcerias serão de grande valia para a potencialização dos 

serviços a serem prestados. As possibilidades serão arquivadas e repassadas ao vencedor do certame 

quando da execução do projeto. 

 

 

Apontamentos do IFNMG ( Minas Gerais): 

- O IFNMG não participa de licitações. Nossos veículos institucionais não possuem seguro total (incluída 

responsabilidade civil e contra terceiros). É de responsabilidade da Contratada, neste caso o IFNMG, a 

contratação e remuneração dos profissionais que compõem a equipe executora, incluídos todos os 

encargos sociais trabalhistas, fiscais e sociais. Neste ponto não está claro a forma de contratação, mas 

deixa subentendido que será via regime da CLT, o que impossibilitaria a participação do IFNMG. O 

IFNMG não possui conta bancária e o pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de 

Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento 

eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar. 

Sendo assim, se houver possibilidade, sugerimos a utilização de um instrumento de chamada pública, ou 

com a contratação de bolsistas, ampliaria a possibilidade para outros órgãos públicos 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: O formato de contratação foi discutido internamente na SEDESE, 

por equipes técnicas de áreas diferentes, com a participação da Assessoria Jurídica, e definiu-se que a 

forma de contratação mais recomendável seria a licitação (pregão eletrônico). No entanto, a possibilidade 



de participação por meio de consórcio pode contribuir para a ampliação da concorrência do certame, 

possibilitando a participação de instituições públicas. Em relação à forma de contratação dos 

profissionais, o Termo de Referência não determina o regime de contratação, mas destaca o dever da 

Contratada em observar e cumprir as normas do direito trabalhista. 

 

- Com relação a proposta, cabe o desafio de ser generalista o suficiente para permitir que o desenho da 

proposta se ajuste a realidade local, ao mesmo tempo em que tem a necessidade de delimitar um objeto 

para a prestação de contas e cumprimento do contrato. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: A equipe técnica corrobora a interpretação dada pelo IFNMG à 

iniciativa. A construção do Termo de Referência, bem como as revisões implementadas no âmbito da 

presente Consulta Pública, sempre foi pautada pela necessidade de tornar a contratação suscetível ao 

atendimento das necessidades locais que só serão conhecidas na etapa de Mobilização. No entanto, foram 

preestabelecidos produtos e entregas por etapa, no sentido de delimitar o objeto a ser contratado e 

respeitar todos os trâmites administrativos inerentes a um contrato (prestação de contas, fiscalização, 

responsabilidades de cada ator envolvido, entre outros). 

 

- Independente da possibilidade, ou não de participação direta, nos colocaremos a disposição para 

colaborar com o programa. 

 

Resposta da SUBTE/SEDESE-MG: As parcerias serão de grande valia para a potencialização dos 

serviços a serem prestados. As possibilidades serão arquivadas e repassadas ao vencedor do certame 

quando da execução do projeto. 


