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II RETIFICAÇÃO AO EDITAL SESP/SUPEC Nº 01/2017 

CONCURSO DE PROJETOS PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA 

Considerando a oportunidade de aprimorar o texto para tornar mais claras as informações 

apresentadas, a SESP/SUPEC retifica o texto dos itens do Edital SESP/SUPEC nº 01/2017, conforme 

segue. 

1) No item “3.1. Experiência comprovada em execução de políticas públicas sociais em parceria 

com o Poder Público” do Anexo II – Critérios para Avaliação das Propostas (págs. 68, 69) 

Onde se lê: 

“3.1. Experiência comprovada em execução de políticas públicas sociais em parceria com o Poder 

Público 

Para este critério a OSCIP deverá demonstrar experiência pregressa em execução de políticas públicas 

sociais em parceria com o Poder Público (municipal, estadual, distrital e/ou federal), cujo objetivo seja 

de desenvolver, articular e executar atividades nas áreas de segurança pública, prevenção social à 

criminalidade, educação, saúde, assistência social ou acesso a direitos.  

Para cada situação verificada pela Comissão Julgadora na avaliação das propostas será dada nota 

correspondente, conforme quadro abaixo. Deverá ser atribuída nota referente ao tempo de 

experiência comprovado, acrescido de 01 (um) ponto para cada experiência adicional comprovada, 

independente de seu prazo, limitado a nota máxima de 10 (dez) pontos.    

Pontuação por 
tempo comprovado 
de experiência da 

entidade 

Comprovação adicional de experiência Nota 

Mais de 3 anos 

0 comprovação adicional de experiência 5 

1 comprovação adicional de experiência 6 

2 comprovações adicionais de experiência 7 

3 comprovações adicionais de experiência 8 

4 comprovações adicionais de experiência 9 

5 comprovações adicionais de experiência 10 

De 2 a 3 anos 
 

0 comprovação adicional de experiência 4 

1 comprovação adicional de experiência 5 

2 comprovações adicionais de experiência 6 

3 comprovações adicionais de experiência 7 

4 comprovações adicionais de experiência 8 

5 comprovações adicionais de experiência 9 
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Pontuação por 
tempo comprovado 
de experiência da 

entidade 

Comprovação adicional de experiência Nota 

De 1 a 2 anos 

0 comprovação adicional de experiência 3 

1 comprovação adicional de experiência 4 

2 comprovações adicionais de experiência 5 

3 comprovações adicionais de experiência 6 

4 comprovações adicionais de experiência 7 

5 comprovações adicionais de experiência 8 

Até 1 ano 

0 comprovação adicional de experiência 2 

1 comprovação adicional de experiência 3 

2 comprovações adicionais de experiência 4 

3 comprovações adicionais de experiência 5 

4 comprovações adicionais de experiência 6 

5 comprovações adicionais de experiência 7 

 

Os documentos apresentados para comprovar o atendimento a este critério devem conter, na 

margem superior da primeira página, à tinta azul ou preta, a seguinte inscrição: “Comprovação de 

experiência subitem 3.1 do ANEXO II - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS”.” 

Leia-se: 

“3.1. Experiência comprovada em execução de ações sociais em parceria com o Poder Público 

Para este critério a OSCIP deverá demonstrar experiência pregressa em execução de ações sociais em 

parceria com o Poder Público (municipal, estadual, distrital e/ou federal). Serão consideradas ações 

sociais as experiências cujo objetivo seja de desenvolver, articular e executar atividades nas áreas de 

segurança pública, prevenção social à criminalidade, educação, saúde, assistência social ou acesso a 

direitos.  

Para cada situação verificada pela Comissão Julgadora na avaliação das propostas será dada nota 

correspondente, conforme quadro abaixo. Deverá ser atribuída nota referente ao tempo de 

experiência comprovado, acrescido de 01 (um) ponto para cada experiência adicional comprovada, 

independente de seu prazo, limitado a nota máxima de 10 (dez) pontos.    
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Anos comprovados 
de experiência da 

entidade  

Quantidade de comprovantes de experiência 
adicional apresentados 

Nota 

Mais de 3 anos 

0 comprovação adicional de experiência 5 

1 comprovação adicional de experiência 6 

2 comprovações adicionais de experiência 7 

3 comprovações adicionais de experiência 8 

4 comprovações adicionais de experiência 9 

5 comprovações adicionais de experiência 10 

De 2 a 3 anos 
 

0 comprovação adicional de experiência 4 

1 comprovação adicional de experiência 5 

2 comprovações adicionais de experiência 6 

3 comprovações adicionais de experiência 7 

4 comprovações adicionais de experiência 8 

5 comprovações adicionais de experiência 9 

De 1 a 2 anos 

0 comprovação adicional de experiência 3 

1 comprovação adicional de experiência 4 

2 comprovações adicionais de experiência 5 

3 comprovações adicionais de experiência 6 

4 comprovações adicionais de experiência 7 

5 comprovações adicionais de experiência 8 

Até 1 ano 

0 comprovação adicional de experiência 2 

1 comprovação adicional de experiência 3 

2 comprovações adicionais de experiência 4 

3 comprovações adicionais de experiência 5 

4 comprovações adicionais de experiência 6 

5 comprovações adicionais de experiência 7 

 

Os documentos apresentados para comprovar o atendimento a este critério devem conter, na 

margem superior da primeira página, à tinta azul ou preta, uma inscrição informando a qual critério 

se refere e se é atestado de tempo de experiência ou atestado adicional de experiência, nas formas 

a seguir:  

“Comprovação de tempo de experiência subitem 3.1 do ANEXO II - CRITÉRIOS PARA 

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS”; 

“Comprovação adicional de experiência subitem 3.1 do ANEXO II – CRITÉRIOS PARA 

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS” 

Para comprovação de tempo de experiência, será considerado apenas 1 (um) instrumento jurídico 

originário com seus aditivos e, por isso, todos devem possuir a mesma inscrição. 
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Para comprovação adicional de experiência, serão considerados instrumentos jurídicos de objetos 

diferentes daqueles comprovados para “tempo de experiência”, a fim de demonstrar a quantidade 

de experiências.” 

2) Na coluna “Subitem”, da linha do critério 3.1 do quadro de critérios apresentado no Anexo II – 

Critérios para Avaliação das Propostas (pág.54) 

Onde se lê: 

 “Experiência comprovada em execução de políticas públicas sociais em parceria com o Poder 

Público” 

Leia-se: 

“Experiência comprovada em execução de ações sociais em parceria com o Poder Público” 

3) No subitem 7.17 do Edital (pág.11) 

Onde se lê: 

“7.17. Em caso de empate entre duas ou mais OSCIP, será utilizado como critério de desempate a 

OSCIP que obtiver maior pontuação no subitem 3.2 “Experiência comprovada em execução de ações 

em parceria com o Poder Público” do ANEXO II - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS deste 

Edital. Persistindo o empate, será considerada a maior pontuação no subitem 3.1 “Experiência 

comprovada em execução de políticas públicas sociais em parceria com o Poder Público” do ANEXO II 

- CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS deste Edital. Ainda persistindo o empate, será 

utilizada como último critério a maior pontuação no subitem 2.1 “Adequação da previsão do gasto 

total de pessoal” do ANEXO II - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS deste Edital.” 

Leia-se: 

“7.17. Em caso de empate entre duas ou mais OSCIP, será utilizado como critério de desempate a 

OSCIP que obtiver maior pontuação no subitem 3.2 “Experiência comprovada em execução de ações 

em parceria com o Poder Público do ANEXO II - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS deste 

Edital. Persistindo o empate, será considerada a maior pontuação no subitem 3.1 “Experiência 

comprovada em execução de ações sociais em parceria com o Poder Público” do ANEXO II - 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS deste Edital. Ainda persistindo o empate, será utilizada 

como último critério a maior pontuação no subitem 2.1 “Adequação da previsão do gasto total de 

pessoal” do ANEXO II - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS deste Edital.” 

 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2017. 

 

Sérgio Barbosa Menezes  

Secretário de Estado de Segurança Pública 


