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ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DOS PROJETOS PARA O FUNDO 

ESTADUAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS (FEPDD) 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022– SEDIHPOP 
  

Aos vinte e dois dias de março de dois mil e vinte e dois, nos termos do Edital de Chamada 

Pública nº 01/2022 – FEPDD e da Portaria nº 12-GAB/SEDIHPOP, os servidores designados 

para compor a Comissão Especial de Seleção de projetos sociais de Organizações da 

Sociedade Civil (OSC) no território maranhense para fomento por meio do Fundo Estadual de 

Proteção dos Direitos Difusos (FEPDD), conforme dispõe a Lei 10.417, de 14 de março de 

2016, reuniram-se para a reunião de finalização da avaliação dos projetos inscritos perante o 

Edital até a presente data, conforme discriminado nas C.I.s nºs 09, 10, 11, 13 – 

CHEFGAB/SEDIHPOP, respectivamente, dos dias 09, 17, 22 e 21 de março de 2022, e para a 

organização das informações relativas ao resultado parcial do certame. Registra-se que, ao 

total, foram recebidas 5 (cinco) inscrições de projetos. Por fim, definiu-se a exposição do 

resultado por meio da “Tabela 01 – Inscrições inaptas” conforme segue: 

 

TABELA 1 - INSCRIÇÕES INAPTAS 

ITEM OSC 
INFORMAÇÃO OU DOCUMENTO 

AUSENTE 
FUNDAMENTO 

1 

Associação da Escola 

Família Agrícola de Bela 

Vista do Maranhão, CNPJ  

06.140.071/0001-76 

Projeto: Recuperação 

Estrutural do Sistema 

Agroecológico 

Ausência de relatório de atividades 

conforme item 7.1, contendo no 

mínimo: a) informações cadastrais da 

organização, contendo nome completo 

da instituição executora, CNPJ da 

instituição, ano de fundação da 

instituição, número atual de associados, 

endereços, contatos, nomes e função 

das pessoas que compõem a Diretoria, 

principais projetos e atividades já 

desenvolvidos; b) tempo de existência 

da Organização e experiência com 

atividades correlatas ao objeto da 

proposta apresentada; c) Resumo das 

ações executadas; d) Local e período; 

e) Público-alvo; f) Resultados previstos 

e resultados alcançados; g) Anexo 

fotográfico. 

Item 4.6, alínea “b”, do Edital 

de Chamada Pública nº 

01/2022-FEPDD; 

Projeto sem clareza na indicação da 

unidade do orçamento. Ex.: “M”; “L”; 

“T”. 

Item 9.7, alínea “a”, do Edital 

de Chamada Pública nº 

01/2022-FEPDD; 

Impossível verificar os Itens 

relacionados podem ser financiados 

dentro das rubricas autorizadas tendo 

em vista a falta de clareza na descrição 

dos itens 

Item 9.7, alínea “d”, do Edital 

de Chamada Pública nº 

01/2021-FEPDD. 

Não possui cópia digital dos itens “a” e 

“b” em versão PDF 

editável/pesquisável gravado em CD 

ROOM ou pendrive. 

Item 9.7, alínea “a”, do Edital 

de Chamada Pública nº 

01/2022-FEPDD; 
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2 

Associação do Centro de 

Formação por Alternância 

de Ensino Médio e 

Profissionalizante - 

ACEMEP, CNPJ 

07.489.505/0001-00 

Projeto: Projeto de 

fortalecimento da unidade 

pedagógica Centro 

Familiar de Formação por 

Alternância Manoel 

Monteiro 

Relatório de atividades conforme item 

7.1, contendo no mínimo: a) 

informações cadastrais da organização, 

contendo nome completo da instituição 

executora, CNPJ da instituição, ano de 

fundação da instituição, número atual 

de associados, endereços, contatos, 

nomes  e função das pessoas que 

compõem a Diretoria, principais 

projetos e atividades já desenvolvidos; 

b) tempo de existência da Organização 

e experiência com atividades correlatas 

ao objeto da proposta apresentada; c) 

Resumo das ações executadas; d) Local 

e período; e) Público-alvo; f) 

Resultados previstos e resultados 

alcançados; 

Item 4.6, alínea “b”, do Edital 

de Chamada Pública nº 

01/2022-FEPDD; 

Projeto com objetivos não está redigido 

com clareza e seus respectivos prazos 

estão indefinidos. 

Item 9.7, alínea “a”, do Edital 

de Chamada Pública nº 

01/2022-FEPDD. 

3 

Associação Educacional 

Rural de Anajatuba - 

AERA, CNPJ 

01.003.150/0001-11 

Projeto: Renascimento 

Agroecológico na Escola 

Família Agrícola 

Quilombola do Povoado 

São Pedro (Anajatuba-

MA) 

Não foram apresentados 03 (três) 

orçamentos, os quais devem ser 

somados e divididos por 3 para 

obtenção do valor médio; 

Item 9.7, alínea “c”, do Edital 

de Chamada Pública nº 

01/2022-FEPDD; 

Não foram juntados os documentos 

comprobatórios da pesquisa de 

mercado ou de outras parcerias da 

mesma natureza, tais como cotações, 

tabelas de preços de associações 

profissionais, publicações 

especializadas ou quaisquer outras 

fontes de informação disponíveis ao 

público. 

Destaca-se que as pesquisas de 

mercado devem ser efetuadas junto a 

fornecedores regularmente inscritos no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

– CNPJ. 

Item 9.7, alínea “c”, do Edital 

de Chamada Pública nº 

01/2022-FEPDD; 

4 

Escola Família Agrícola 

Nossa Senhora do 

Rosário, CNPJ 

05.047.637/0001-57 

Projeto: Valorização e 

dignidade da 

infraestrutura escolar e o 

acolhimento integro dos 

indivíduos inseridos na 

educação do campo 

Não foram apresentados 03 (três) 

orçamentos, os quais devem ser 

somados e divididos por 3 para 

obtenção do valor médio; 

Item 4.6, alínea “a”, do Edital 

de Chamada Pública nº 

01/2022-FEPDD; 

Não foram juntados os documentos 

comprobatórios da pesquisa de 

mercado ou de outras parcerias da 

mesma natureza, tais como cotações, 

tabelas de preços de associações 

profissionais, publicações 

especializadas ou quaisquer outras 

fontes de informação disponíveis ao 

público. 

Destaca-se que as pesquisas de 

Item 9.7, alínea “c”, do Edital 

de Chamada Pública nº 

01/2022-FEPDD; 
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mercado devem ser efetuadas junto a 

fornecedores regularmente inscritos no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

– CNPJ. 

Necessidade de readequação do item “7 

– METAS E INDICADORES” para 

que correspondam ao objetivo geral do 

projeto 

Item 4.6, alínea “a”, do Edital 

de Chamada Pública nº 

01/2022-FEPDD; 

Não efetuou a juntada de documento 

obrigatório: Ausente Cópia digital dos 

itens “a” e “b” em versão PDF 

editável/pesquisável gravado em CD 

ROOM ou pendrive. 

Item 4.6, alínea “e”, do Edital 

de Chamada Pública nº 

01/2021-FEPDD. 

5 

União das Associações 

das Escolas Famílias 

Agrícolas do Maranhão - 

UAEFAMA, CNPJ  

02.503.145/0001-30 

Projeto: Pedagogia da 

Alternância: Fortalecendo 

a Educação Integral da 

Juventude Camponesa 

Não foram juntados os documentos 

comprobatórios da pesquisa de 

mercado ou de outras parcerias da 

mesma natureza, tais como cotações, 

tabelas de preços de associações 

profissionais, publicações 

especializadas ou quaisquer outras 

fontes de informação disponíveis ao 

público. 

Destaca-se que as pesquisas de 

mercado devem ser efetuadas junto a 

fornecedores regularmente inscritos no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

– CNPJ. 

Item 9.7, alínea “c”, do Edital 

de Chamada Pública nº 

01/2022-FEPDD; 

 

 

 

Ademais, a partir da divulgação do presente resultado, fica aberto o prazo para recurso contra 

resultado preliminar até vinte e oito de março de 2022, consoante o subitem 8.5, h, do Edital, 

na forma que estabelece os subitens 8.7 e seguintes do Edital. 

 

 

São Luís/MA, 22 de março de 2022. 

 

 

 
Amanda Cristina de Aquino Costa 

Presidente da Comissão Especial – SEDIHPOP 

Coordenadora Adjunta do Pacto Pela Paz 

Matrícula nº 856953-1 

 

 
Klécia Patrícia de Melo Lindoso 

Membro da Comissão Especial – SEDIHPOP 

Coordenadora de Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente 
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Matrícula nº 873049-0 

 

 
Rayssa Scarlett Silva Veras 

Membro da Comissão Especial – SEDIHPOP 

Supervisora de Demandas e Respostas 

Matrícula nº 886564-1 

 

 

Domingos José Carneiro Neto 

Membro da Comissão Especial – SEPLAN 

Analista Executivo/Economista III 

Matrícula nº 00230605-00 

 


