
Edital de Chamamento Público nº. 007/2017. Processo Administrativo nº. 196/2017 - 

PARCERIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – SERVIÇO 

DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV. 

 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO APRESENTADOS NOS TERMOS 

DO ITEM 11.2.1 DO PRESENTE EDITAL. 

 

Interessada: Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais  

  

Questionamento (1) – “Em análise a planilha detalhada, a mesma apresenta quantidade 

definida de cargos e salários, contemplando as regionais, para uma vigência de 12 meses. 

A nossa dúvida refere-se em se tratando de mão de obra já pré-definida, como ficam os 

casos de “possíveis” afastamentos por ordem médica, licença maternidade, em casos 

desses ocorrerem durante a vigência ou se ultrapassarem essa. Um exemplo: 01 mulher 

engravide faltando 1 mês para o encerramento da parceria entre OSC e Secretaria, mas a 

CLT prevê que a profissional contratada não pode ser dispensada e ainda contará com 

licença e retorno ao trabalho com prazo de estabilidade? Assim também para casos de 

afastamento com prazos longos (problemas de saúde, cirurgias, acindetes).” (sic) 

 

“CLT: A colaboradora tem a estabilidade gestacional garantida desde o conhecimento da 

gravidez até cinco meses após o parto. Como a licença maternidade legal é, em regra, 

de 120 dias, quando a leitora voltar ao trabalho ainda restará um mês de estabilidade – 

devendo ser mantida no emprego pelo menos por este período.” (sic) 

 

RESPOSTA:  

Conforme Item 8.2.2. “O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes 

elementos: (...) 

e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das 

ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e 

indiretos necessários à execução do objeto; (...)” 

 

E, Item 9.8. “Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu 

objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho 

(art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014): 

 

a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive 

de pessoal próprio da OSC, 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;(...)” 

 

Ainda, está previsto no Termo de Referência, item: 10.1.15 “Responsabilizar-se a 

fornecer todo o quadro de pessoal necessário ao perfeito atendimento do presente termo 

de parceria, bem como pela alimentação, transporte, atendimento médico, indenizações 

ou qualquer outro benefício seja de que natureza for, ficando tais encargos sob sua 

responsabilidade de acordo com a legislação em vigor e plano de trabalho aprovado pela 

secretaria gestora.” (grifo) 

 

Desta forma, considerando que o Anexo XI – Planilha de Referência para Composição 

de Serviços e Custos é subsídio, sendo os valores apresentados referências na elaboração 



das propostas da OSC, os interessados deverão apresentar suas próprias propostas em 

consonância com às exigências do presente Edital e seus anexos, prevendo todos os custos 

que entenderem necessários à perfeita execução de seu objeto, para avaliação pela 

Administração Pública. 

 

Questionamento (2)  – “A planilha 6 – RUBRICA DESPESAS CUSTOS INDIRETOS 

NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO, contempla apenas o Inc. III, do art. 46, 

da Lei 13019/14: 

  

III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em 

relação ao valor total da parceria;    

 

E não contempla? 

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;  

  

Então, como serão pagos os possíveis COORDENADORES DE ÁREA/EQUIPE 

TÉCNICA E GERENCIAL por exemplo? Essa equipe, conforme o próprio plano 

de trabalho dá abertura, mas descrito na planilha somente como INCISO I (despesas 

de consumo, estrutura e serviços, contabeis e juridicos)??? O Pessoal proprio como 

descrito no Plano de Trabalho??” (sic) 

  

6. CAPACIDADE TECNICA E GERENCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE TECNICA 
 

 

(DESCREVER PESSOAL PRÓPRIO, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E 

DEMAIS ITENS QUE ESTARÃO À DISPOSIÇÃO PARA A CONSECUÇÃO DO OBJETO 

DO TERMO DE PARCEIRA) 

 

 (...)” 

  

RESPOSTA:  

Conforme Item 8.2.2. “O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes 

elementos: (...) 

e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das 

ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e 

indiretos necessários à execução do objeto; (...)” 

 

E, Item 9.8. “Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu 

objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho 

(art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014): 

 

a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive 

de pessoal próprio da OSC, 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;(...)”. 

 

Em tempo, esclarecidas as questões ora apresentadas, nos termos do Edital de 

Chamamento Público nº. 007/2017, Processo Administrativo nº. 196/2017, determinamos 

o envio das respostas à solicitante e sua divulgação pelos meios oficiais do município de 

Contagem – MG aos demais interessados. 

 

Contagem, 06 de novembro de 2017. 

 

Respeitosamente, 

Rodney Jose dos Santos 

Presidência da Comissão de Seleção 

 

 

 


