
 

 
 

1ª SESSÃO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL N.01/2022 
 
Data: 30/06/2022 Horário: 10h30min Local: Google Meet 
 
Objeto: SELEÇÃO DE OSCs PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

CIDADÃO GLOBAL: DE MINAS PARA O MUNDO. 
 
Pauta: Esclarecimentos dos interessados em participar do chamamento 

público regido pelo Edital nº 01/2022 
 
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte dois, às 10h e 30min 

na Fundação Helena Antipoff, sala 12 e transmitida em tempo real através do 
Google Meet, deu-se início a sessão pública sobre o chamamento público do 
projeto Cidadão Global: de Minas para o Mundo presidida pela Gerente de 
Projetos e Resultados da Fundação Helena Antipoff, Carolina Lobo Silva, 
estavam presentes, de forma presencial, a Assessora de Comunicação e 
Presidente da Comissão de Seleção da Fundação Helena Antipoff, Gabriela 
Tamara, bem como a Procuradora da Fundação Helena Antipoff, Ana Paula 
Soares Amora; também estiveram presentes, de forma remota, Hernandes 
Alecrim, Ana Paula Castro e Pamella Matos, interessados participantes do 
Chamamento Público. 

 
Carolina cumprimentou a todos, fez apresentação da pauta da reunião e 

abriu espaço para as possíveis dúvidas acerca do edital.  
 
Ana Paula Castro, participante remota e interessada em participar do 

chamamento, pediu esclarecimentos sobre os prazos, planejamento e 
cronograma para a realização do quadro de 8 palestras estipuladas no edital. 
Carolina Lobo Silva, Gerente de Projetos e Resultados da Fundação Helena 
Antipoff, enfatizou sobre a necessidade de acontecer as 8 palestras com os 
temas descritos no edital, mas há flexibilidade para ministra-las, não havendo 
necessidade que cada uma aconteça em um dia, sendo possível agrupá-las e 
realizá-las em dois momentos.  

 
Hernandes Alecrim, participante remoto e interessado questionou se o 

documento do subitem 8.3.4.2 poderá ser substituído pelo documento previsto 
no subitem 8.3.7, ambos do Edital, nos termos previstos no ato convocatório, o 
referido questionamento apresentado pelo interessado sob o fundamento de não 
estar tendo acesso ao sistema SIAFI para fins de emissão da certidão. A 
Procuradora da Fundação Helena Antipoff, Ana Paula Soares Amora solicita 
que, neste caso, trata-se de “Regularidade quanto à prestação de contas de 
recursos anteriormente recebidos do Estado de Minas Gerais por meio de 
ausência de registro de inadimplência no Sistema Integrado da Administração  
Financeira (SIAFI-MG).” 
 



 

 
 
 

Consultando o previsto no Edital do Chamamento Público, tem-se que: 
 

8.3.7 Certidão Regular no Cadastro Geral de Convenentes (CAGEC) 
em substituição a apresentação da documentação arrolada nos subitens 
anteriores, quando a mesma atestar a regularidade a ser comprovada pelas 
certidões citadas anteriormente nos termos da Resolução Conjunta 
SEGOV/AGE nº 07/2017. 

 

Assim, é possível que a Certidão Regular no Cadastro Geral de 
Convenentes (CAGEG) substitua algumas das certidões elencadas no subitem 
8.4 – Documentação para qualificação técnica - do referido Chamamento, nos 
termos já descritos no Edital. 

 
Sugere-se, contudo, que as OSCs interessadas e que ainda não 

receberam recursos do Estado de Minas Gerais sob outra forma de parceria, 
apresentem declaração com menção a “ ainda não ter recebido recursos do 
Estado de Minas Gerais”, sendo submetida junto com o envio dos documentos 
requeridos para participar no Chamamento Público em questão. 

 
Sem nada mais a registrar a reunião foi encerrada às 11h02min. 
 
Servimo-nos do presente para dar ciência aos interessados dos 

questionamentos e esclarecimentos realizados e informamos que quaisquer 
divergências porventura identificadas deverão ser formalizas pelos canais 
oficiais previstos no edital, chamamentopublico@fha.mg.gov.br, observados os 
prazos determinados no cronograma, ANEXO V. 

 
 
 

 

Gabriela Tamara da Silva Damasceno Campos 

Presidente da Comissão de Seleção 

Masp: 1484443-5 

 


