Perguntas e Respostas – Edital de Credenciamento nº 2019/020

Prezados, sugerimos a leitura atenta do Edital e seus anexos que orienta o processo
de credenciamento de modo a elucidar possíveis dúvidas. Em tempo, publicamos as
perguntas e respostas recebidas por esta Comissão.

P1 – Podemos submeter um projeto para reaplicação de uma das tecnologias sociais
listadas no edital em nosso município, ainda que não conste na lista de municípios
atendidos?
R1 – O Edital nº 2019/020 tem por objeto, conforme item 2, credenciamento de
proponentes para prestação de serviços, à FUNDAÇÃO, de reaplicação das
Tecnologias Sociais SAF – SISTEMAS AGROFLORESTAIS, BIODIGESTOR
SERTANEJO, FOSSA SÉPTICA TEVAP e CISTERNA DE PLACAS
FERROCIMENTO, descritas no ANEXO I deste Edital, nas quantidades e nos
municípios de Minas Gerais discriminados no ANEXO II, sem caráter de exclusividade,
de acordo com as necessidades e sem qualquer vínculo empregatício entre a
FUNDAÇÃO (tomadora de serviços) e as proponentes que vierem a ser contratadas
(entidades prestadoras dos serviços) ou seus empregados.
Desta forma, caso a entidade tenha interesse em se inscrever para se credenciar, está
ciente de que poderá ou não ser acionada para reaplicar as TS acima mencionadas
apenas nos municípios listados no Anexo II, e será remunerada pelos valores de
referência constantes da tabela do Anexo I.

P2 - Nosso município não consta na lista do Anexo II. Podemos alterar o município?
R2 – Conforme previsto no Objeto do Edital e no Anexo II, a reaplicação das
Tecnologias Sociais deverá ser realizada nas quantidades e nos municípios indicados
pela COPASA MG.

P3 – Ao enviar somente o Requerimento do Credenciamento já estamos
credenciados?
R3 – Não. Pedimos atentar para os itens 4, 6, 7 e 8 do Edital.

P3 – É possível a participação de uma entidade constituída como MEI –
Microempreendedor Individual)?
R3 – Conforme item 7.1.1 do Edital, estão impedidas de participar do processo de
credenciamento as proponentes que possuem finalidade lucrativa.

P3 – Um único pesquisador poderá submeter várias propostas (por intermédio de uma
entidade como proponente) para mais de um Lote?
R3 – Caso uma entidade encaminhe mais de um envelope à Fundação, será considerado
para análise o de postagem mais recente - item 4.4 do Edital. Além disso, uma entidade
pode indicar até 4 lotes para a reaplicação das TS - item 6.1.7 do Edital.

P4 - Dentro das rubricas de custeio previstas no edital como poderemos cobrir as
despesas com alimentação, hospedagem e transporte do responsável que executará o
projeto? (nossa intenção é a implantação de SAFs em diferentes "Lotes definidos no
Edital", para tal é necessário visitar a propriedade rural e definir a área a ser
implantada, posteriormente acompanhar o preparo do solo, plantio e condução, ou
seja várias viagens com gastos. Para tal será necessário a participação de ajudantes,
como prestar contas dos gastos desses ajudantes?)
R4 - Os valores de referência constantes da tabela do quadro do Anexo I englobam todas
as despesas necessárias para a reaplicação das TS, inclusive despesas com alimentação,
transporte e hospedagem.

P5 – Uma mesma entidade pode executar mais de um lote, independente da região?
R5 - A entidade pode escolher até 4 lotes - item 6.1.7 e Apêndice A do Anexo I.

P6 – Seria possível incluir ou substituir algumas das cidades discriminadas nos lotes?
R6 - Ao escolher um lote, a proponente se compromete pela reaplicação das Tecnologias
Sociais nas quantidades e nos municípios indicados - Apêndice A do Anexo I;

P7 – A entidade poderá redistribuir as tecnologias entre as cidades beneficiadas ou
ainda concentrar todo o recurso na reaplicação de uma única tecnologia numa
determinada cidade?
R7 - Ao escolher um lote, a proponente se compromete pela reaplicação das Tecnologias
Sociais nas quantidades e nos municípios indicados - Apêndice A do Anexo I;

P8 – Podemos escolher apenas um lote para a implantação da tecnologias? Ex: Lote
12
R8 – A entidade pode escolher até 4 lotes, ou seja, pode escolher apenas 1 - item 6.1.7 e
Apêndice A do Anexo I.

P9 – E dentro desse lote, podemos escolher apenas um município? Ou teremos que
trabalhar com todos?
R9 - Ao escolher um lote, a proponente se compromete pela reaplicação das Tecnologias
Sociais nas quantidades e nos municípios indicados - Apêndice A do Anexo I.

P10 – A única tecnologia que poderia ser instalada seria a Tevap e a SAF? Teríamos
que seguir as quantidades recomendadas no anexo?
R10 - Ao escolher um lote, a proponente se compromete pela reaplicação das Tecnologias
Sociais nas quantidades e nos municípios indicados - Apêndice A do Anexo I.

P11 – O valor referente à aplicação da tecnologia inclui a mão de obra, materiais e
eventuais deslocamentos?
R11 – Os valores de referência constantes da tabela do quadro do Anexo I englobam
todas as despesas necessárias para a reaplicação das TS, inclusive despesa com
pessoal, mão-de-obra, materiais, alimentação, transporte e hospedagem.

P12 – O que é preciso para cadastrar uma nova tecnologia social neste edital?
R12 – O objeto deste edital é o credenciamento de entidades para a reaplicação das
Tecnologias Sociais SAF – SISTEMAS AGROFLORESTAIS, BIODIGESTOR
SERTANEJO, FOSSA SÉPTICA TEVAP e CISTERNA DE PLACAS
FERROCIMENTO, descritas no ANEXO I. Ou seja, as tecnologias a serem reaplicadas
são somente aquelas já descritas no Anexo II, não sendo passível o "credenciamento" de
novas TS.

P13 – Qualquer associação pode se inscrever neste edital?
R13 – De acordo com o item 7.1.1 do Edital, estão impedidas de participar as proponentes
que possuem finalidades lucrativas, ou seja, uma associação pode participar. Ademais,
conforme item 6.1.1, quando da apresentação da documentação para habilitação, o
Estatuto deverá constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma
natureza ou compatível com o objeto deste credenciamento.
P14 – Existe algum modelo de elaboração do projeto? Ou devemos seguir o modelo dos
projetos que estão no site?
R14 – Não há modelo de proposta. Visto que se trata de um edital de credenciamento,
além da documentação para habilitação necessária, a entidade deverá encaminhar o
requerimento de credenciamento, conforme Anexo II e Apêndice A.

P15 – A entidade terá que ser habilitada antes de enviar o projeto?
R15 – O Edital nº 2019/020 tem por objeto, conforme item 2, credenciamento de
proponentes para prestação de serviços, à FUNDAÇÃO, de reaplicação das Tecnologias
Sociais SAF – SISTEMAS AGROFLORESTAIS, BIODIGESTOR SERTANEJO, FOSSA
SÉPTICA TEVAP e CISTERNA DE PLACAS FERROCIMENTO, descritas no ANEXO I
deste Edital, nas quantidades e nos municípios de Minas Gerais discriminados no ANEXO
II, sem caráter de exclusividade, de acordo com as necessidades e sem qualquer vínculo
empregatício entre a FUNDAÇÃO (tomadora de serviços) e as proponentes que vierem a
ser contratadas (entidades prestadoras dos serviços) ou seus empregados.
Não se trata, portanto, de um edital de seleção de propostas para reaplicação de TS.

P16 – Nossa entidade desenvolveu um projeto de construção de fossas junto aos
associados, porém foi utilizado o modelo da Embrapa. Podemos inscrever no projeto
com essas fossas biodigestores da Embrapa ,tendo mais praticidade para construir?

R16 – Não. As tecnologias a serem reaplicadas são somente aquelas já descritas no
Anexo II, não sendo passível o "credenciamento" de novas TS.

P17 - Qual valor máximo e mínimo por projeto?

R17 - Os valores de referência das TS encontram-se no Anexo I e os lotes com a relação
de municípios no Anexo II. Desta forma, os valores de cada contrato variam de acordo
com a quantidade e definição dos lotes selecionados pela entidade para a solicitação do
credenciamento junto a Fundação. Lembrando que, uma vez que a entidade é habilitada
para o credenciamento, pode ou não ser acionada para realizar a prestação do serviço nos
lotes pré-definidos.

