
 
 
 
 
 

 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS COM AÇÕES DE 

PREVENÇÃO DAS DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS E DE 

PROMOÇÃO À SAÚDE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 

ORGULHO LGBT 

 

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de DST, Aids e Hepatites 

Virais, da Secretaria de Vigilância em Saúde e o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), no âmbito do Documento de Projeto – 

BRA/10/006 – Projeto de Estruturação da Governança na Resposta Nacional 

ao HIV, Aids e Outras DST, tornam público o  Edital para a seleção de projetos 

com ações de prevenção das DST/HIV/aids e hepatites virais e de promoção à 

saúde durante as comemorações do Orgulho LGBT 2012. 

 

A parceria do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais com o movimento 

social organizado amplia as possibilidades para o enfrentamento das 

vulnerabilidades a que a população LGBT tem sido historicamente exposta. 

Esses são eixos fundamentais para o trabalho de prevenção das DST/aids e 

hepatites virais junto a esse segmento populacional e espera-se que o presente 

Edital também contribua para fomentar o interesse do público geral e dos 

gestores locais quanto a essa temática. 

 

As ações de prevenção durante as Paradas do Orgulho LGBT se iniciaram em 

1997, quando o então Programa Nacional de DST/Aids, de forma pontual, 

concedeu apoio a algumas instituições que trabalhavam na organização 

desses eventos, os quais ocorriam ainda em número bastante reduzido em 

nosso país. A partir do ano de 2000, o apoio passou a ser dado por meio de 

propostas estratégicas e houve uma ampliação bastante significativa do 

número de organizações não governamentais que apresentaram propostas e 



tiveram acesso aos recursos públicos destinados a essa finalidade. No entanto, 

percebemos que as ações previstas nos projetos não estavam focadas apenas 

em prevenção; por vezes, destinavam-se em sua maior parte à estrutura das 

Paradas LGBT, que, por não terem grande visibilidade em função do estigma e 

discriminação, encontravam dificuldades para sua realização. 

  

A partir de 2006, com o aumento do número de Paradas do orgulho LGBT em 

todo o País, o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, entendendo que 

a epidemia de aids continua afetando em maior escala os grupos mais 

vulneráveis, em especial a população LGBT, e que as mobilizações que 

ocorrem em torno desses eventos conseguem agregar uma grande parcela 

desse segmento populacional, começou a focar o apoio em ações exclusivas 

de promoção à saúde com enfoque na prevenção das DST, aids e hepatites 

virais, durante o período em que as organizações não governamentais 

mobilizam o público para as atividades que compõem o calendário LGBT.  

 
 
 
1. DO OBJETIVO 
 

Apoiar projetos, a serem realizados no ano de 2012, que promovam ações de 

prevenção das DST/HIV/aids e hepatites virais e que estimulem a realização de 

teste e diagnóstico precoce para o HIV, sífilis e hepatites virais, contribuindo 

para a promoção à saúde durante as comemorações do orgulho LGBT, a 

serem realizadas a partir dos princípios a seguir: 

a. Integração com o Sistema Único de Saúde (SUS); 

b. Parcerias intersetoriais; 

c. Prevenção das DST/HIV/aids e hepatites virais para o enfrentamento 

das vulnerabilidades individuais, sociais e programáticas; e 

d. Incorporação de conhecimento para o enfrentamento da epidemia. 

 

 

 

 

2. DAS CARACTERÍSTICAS DOS PROPONENTES 



 

Organizações da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, com experiência 

institucional no enfrentamento das DST/HIV/aids e hepatites virais, que atuem 

diretamente no controle e na construção de respostas sociais, em especial com 

a população LGBT, e que comprovem ter desenvolvido nos últimos três anos 

atividades referentes à matéria objeto deste Edital. 

 

 

3. DA NATUREZA DAS AÇÕES 

 

Serão priorizadas as propostas que apresentem uma ou mais das atividades 

que: 

• Enfoquem a prevenção às DST/HIV/aids/HV e a promoção à saúde da 

população LGBT; 

• Promovam a campanha “Fique Sabendo”; 

• Estimulem a realização do teste e o diagnóstico precoce para HIV, 

sífilis e hepatites virais; e  

• Estimulem a realização de outras ações voltadas para hepatites virais. 

 

Para as propostas que prevejam a realização de testagem para o HIV, sífilis e 

hepatites virais e/ou vacinação para hepatite B durante as atividades previstas, 

é obrigatória a apresentação do termo de parceria emitido pela Coordenação 

Municipal e/ou Estadual de DST/Aids e/ou Hepatites Virais, específico para 

essas ações (Anexo II). 

 

 

4. DOS CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

 

Todas as propostas deverão conter: 

a) Histórico dos trabalhos desenvolvidos pela OSC com a população-alvo 

especificada neste Edital; 

b) Estabelecimento de parcerias com organizações governamentais 

(incluindo parcerias com os Programas Estaduais/Municipais de 

DST/Aids e/ou de Hepatites Virais) e outras OSC; 



c) Indicação de financiamento de outras fontes; 

d) Viabilidade de execução da proposta; e  

e) Financiamento solicitado adequado com a proposta. 

 

 

5. DOS VALORES E DOS LIMITES DOS INSUMOS 

 

Os recursos financeiros disponibilizados para este Edital totalizam R$ 

1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Cada proposta selecionada não 

será superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 

Serão financiados PRIORITARIAMENTE os itens mencionados abaixo: 

a. Pessoal: 

a.1.  Uma Consultoria Técnica. O financiamento da consultoria técnica 

será de até R$ 600,00 por mês, por no máximo dois meses. O 

valor máximo para este item não ultrapassará R$ 1.200,00; 

a.2.  Até 20 (vinte) agentes comunitários para apoio pontual nas 

atividades desenvolvidas no dia da ação, com teto de R$ 35,00 

por agente e total de até R$ 700,00. 

b. Diárias, as quais serão pagas aos convidados para seminários e/ou 

equivalentes, com devida justificativa técnica na proposta. Esses 

convidados deverão residir fora da cidade-sede das comemorações do 

orgulho LGBT, conforme estabelecido pela tabela de diárias (Vide 

documento Anexo VII Tabela de Diária Nacional), podendo ser 

financiadas até 3 diárias/hospedagem para, no máximo, dois 

convidados; 

c. Ajuda de custo (transporte e alimentação) para a equipe organizadora 

do projeto. Essa ajuda não poderá ultrapassar R$ 30,00 (trinta reais) por 

dia por pessoa. Não será concedida ajuda de custo durante as 

atividades preparatórias das ações;  

d. Produção e reprodução de material informativo, o qual deverá estar 

discriminado item a item no orçamento, com conteúdo de prevenção em 

DST/HIV/aids/HV e promoção à saúde.  

 



Outros itens não listados deverão ser detalhados e justificados para análise 

técnica e avaliação da possibilidade de financiamento. 

 

 

6. DOS INSUMOS NÃO FINANCIÁVEIS 

 

Não poderão ser financiados os itens a seguir: 

 

a. Aluguel de trio elétrico; 

b. Compra de equipamentos; 

c. Bonés, camisetas, bandeiras, bandanas e semelhantes; 

d. Ornamentos, decoração, brindes etc.; 

e. Combustíveis, táxi e motorista; 

f. Bebidas alcóolicas, banquetes e coquetéis; 

g. Cachê para artistas;  

h. Blimp ou similares; 

i. Estrutura física e demais despesas gerais de manutenção das 

instituições proponentes ou executoras do projeto, tais como água, luz, 

telefone e aluguel; 

j. Construção, reformas, taxas de condomínio e impostos; 

k. Pagamento de encargos sociais ou trabalhistas e tributos;  

l. Despesas com taxas de administração, de gerência ou similares; 

m. Elaboração do projeto apresentado; 

n. Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de 

remuneração adicional a servidores da Administração Pública ou 

empregados de empresa pública ou sociedade de economia mista, 

conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, vigente na 

publicação do Edital; 

o. Pagamento de dividendos ou recuperação de capital investido; 

p. Compra de ações, debêntures ou outros valores mobiliários; 

q. Financiamento de dívida; 

r. Aquisição de bens móveis usados; 

s. Aquisição de bens imóveis e construção ou reformas; 



t. Despesas com publicidade que contenham nomes, símbolos ou imagens 

que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou pessoas, 

servidores ou não, das instituições proponentes ou parceiras; e  

u. Utilização dos recursos com finalidade diversa da estabelecida no 

instrumento, ainda que em caráter emergencial. 

 

 

7. DA APRESENTAÇÃO E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 As propostas somente poderão ser enviadas por meio postal, 

preferencialmente na forma de SEDEX, com data limite do carimbo de 

postagem, impreterivelmente, até 30 de abril de 2012.  

7.2 Não serão aceitas propostas encaminhadas por correio eletrônico e fax 

ou entregues diretamente no Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais ou 

no PNUD. 

7.3 As propostas deverão ser apresentadas, obrigatoriamente, em 01 (um) 

envelope contendo duas vias impressas da documentação de habilitação 

constante nos itens 8.1 e 8.2. 

7.4 As propostas deverão ser endereçadas da seguinte forma: 

Edital nº 02/2012 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS COM AÇÕES DE 
PREVENÇÃO DAS DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS E DE 
PROMOÇÃO À SAÚDE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 

ORGULHO LGBT  
 

PROJETO BRA/10/006 - PNUD 
 

Ministério da Saúde 
Secretaria de Vigilância em Saúde 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais 
A/C Coordenação Geral de Direitos Humanos, Redução de 

Risco e Vulnerabilidade 
SAF Sul Trecho 02, Bloco F, Torre 1, Edifício Premium, 

70070-600 – Brasília – DF 

 

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 



As OSC proponentes deverão apresentar Documentação de Habilitação e 

Proposta Técnico-Financeira, a seguir: 

 

8.1 Habilitação jurídica e regularidade fiscal:  

8.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado. 

8.1.2 Ata de eleição e/ou posse da diretoria atual em que conste o nome, os 

poderes e o período de mandato da pessoa que assina a proposta ou 

documento correlato, devidamente registrado em cartório. 

8.1.3 Carta de ciência emitida pela gestão municipal ou estadual da saúde, 

sede da OSC, preferencialmente a Coordenação ou o Programa de DST, Aids 

e/ou Hepatites Virais que dê conhecimento das ações propostas e que ateste o 

funcionamento e a atuação da OSC (Anexos III e IV). 

8.1.4 Carta de encaminhamento da proposta pela organização proponente, 

solicitando apoio para sua execução em atendimento a este Edital.  

8.1.5 Cópia de cédula de identidade  e CPF e comprovante de residência do 

responsável legal pela assinatura do Contrato e do Coordenador do projeto. 

Será aceito como identidade qualquer documento reconhecido por Lei como 

documento de identidade, desde que válido em todo o território nacional e que 

contenha fotografia, nome completo, filiação, data e local de nascimento do 

titular. 

8.1.6 Termo de parceria com a Coordenação Municipal e/ou Estadual de 

DST/Aids e Coordenação de Hepatites Virais em caso de realização do teste 

para HIV, sífilis e hepatites virais e/ou vacinação contra hepatite B no ano 

de 2012 (Anexo II). 

8.1.7 Prova de Inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ), com no mínimo 3 (três) anos de constituição formal. 

 

O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais orienta que as propostas 

sejam submetidas aos Programas Estaduais e/ou Municipais de DST e Aids 

e/ou Hepatites Virais pelo menos 5 (cinco) dias úteis antes do prazo de 

encerramento do Edital, para tempo hábil de análise e emissão da carta exigida 

no item 8.1.3. No caso de estados e municípios que tenham normatizado prazo 

para emissão das cartas, essa solicitação deverá obedecer aos prazos locais. 



 

Toda a documentação poderá ser apresentada em cópias simples. A 

documentação relativa à regularidade fiscal, se retirada pela Internet, deverá 

conter, no rodapé de cada página, o link do site no qual foi obtida a certidão. 

 

8.2 Proposta Técnico-Financeira:  

 

Formulário de proposta de projeto (Anexo I), devidamente preenchido e 

assinado pelo representante legal da proponente, contemplando a 

proposta técnico-financeira das estratégias e ações a serem 

desenvolvidas, e uma cópia em meio magnético, gravada 

obrigatoriamente em um CD. Essa gravação deverá ser realizada 

unicamente no formato WORD.DOC, em modo leitura SEM SENHA. 

 

As propostas encaminhadas em outro modelo de formulário serão excluídas do 

processo seletivo. 

 

A ausência de qualquer documento exigido neste Edital resultará na 

inabilitação da proposta. 

 

 

9.  DA VALIDADE DA PROPOSTA 
 
A proposta terá validade de até 90 (noventa) dias, a contar da data de 

apresentação. 

 

 

10. DA HABILITAÇÃO – ETAPA I 

 

10.1 A habilitação dos projetos será realizada por meio de um Comitê 

Técnico especificamente constituído para esse fim e norteado pelos termos 

deste Edital. 

 



10.2 Análise da documentação legal pelo Comitê de Habilitação instituído 

pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e pelo PNUD. 

10.3 Primeira reunião: Abertura e análise da documentação solicitada nos 

itens 8.1 e 8.2.  

 10.3.1 - Essa etapa consiste em verificar se os documentos solicitados 

encontram-se completos e devidamente preenchidos, assinados e 

carimbados. 

 10.3.2 - As propostas que não preencherem todos esses requisitos 

serão desconsideradas e não serão submetidas ao Comitê de Avaliação 

e Seleção – etapa II. 

 10.3.3 - A lista de OSC habilitadas para a segunda reunião será 

publicada nos seguintes endereços eletrônicos: www.aids.gov.br e 

www.pnud.org.br até o dia 17 de maio de 2012. 

10.3.4 - Após a divulgação do resultado da abertura do envelope, será 

dado um prazo de 5 (cinco) dias para que os participantes apresentem 

recurso, por meio do e-mail dhrv@aids.gov.br. Os recursos serão 

analisados pelo Comitê de Habilitação designado para este Edital e o 

resultado será publicado nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.aids.gov.br e www.pnud.org.br até o dia 25 de maio de 2012. 

10.3.5 - O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e o PNUD 

considerarão desabilitado, a qualquer momento, projeto submetido por 

instituição que apresente pendência de prestação de contas junto a 

esses órgãos. 

 

 

11. DA ANÁLISE E JULGAMENTO – ETAPA II 

 

11.1 A seleção dos projetos será realizada por meio de um Comitê Técnico 

especificamente constituído para esse fim e norteado pelos termos deste 

Edital. 

11.2 Segunda reunião: Análise da proposta técnico-financeira para os 

serviços requisitados. 



 11.2.1 - Essa etapa consiste em analisar tecnicamente as propostas, 

considerando o objetivo deste Edital e os quesitos descritos no subitem 

4, bem como analisar a capacidade técnica e administrativa da OSC. 

 11.2.2  - Os projetos aprovados pelo Comitê poderão ter seus 

orçamentos readequados pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites 

Virais e pelo PNUD. 

 11.2.3 – Caso haja propostas idênticas ou similares, ambas serão 

desconsideradas nessa etapa. 

 11.2.4 - A lista de OSC pré-selecionadas na etapa II será publicada nos 

seguintes endereços eletrônicos: www.aids.gov.br e www.pnud.org.br 

até 31 de maio de 2012. 

11.2.5 - Após a divulgação do resultado da etapa II, será dado um prazo 

de 5 (cinco) dias para que os participantes apresentem recurso, por meio 

do e-mail dhrv@aids.gov.br. Os recursos serão analisados pelo Comitê 

Técnico de seleção designado para este Edital e o resultado final será 

publicado nos seguintes endereços eletrônicos: www.aids.gov.br e 

www.pnud.org.br até o dia 14 de junho de 2012. 

 

 

12. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

 

12.1 Caso não haja o mínimo de 3 (três) propostas válidas nessa etapa, o 

Edital de seleção será cancelado, podendo ser ou não reaberto posteriormente, 

de acordo com o interesse do PNUD e do Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais. 

12.2 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no 

todo ou em parte, seja por decisão unilateral do Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais ou do PNUD, seja por motivo de interesse público ou exigência 

legal, sem que isso implique direito a indenização ou a reclamação de qualquer 

natureza. 

 

 

 

 



13. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

 

O prazo de execução das propostas selecionadas terá início a partir da data de 

assinatura do instrumento jurídico pelas partes, não podendo ultrapassar o dia 

31/12/2012.  

 

14. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO 

 

14.1 Os serviços somente poderão ser iniciados após a assinatura do 

instrumento jurídico. 

14.2 O repasse dos recursos está condicionado à prévia apresentação 

e aprovação dos produtos, conforme o cronograma a seguir: 

 

PRODUTO PRAZO DE ENTREGA VALOR DO PRODUTO 

PRODUTO 1 
Até 10 dias após a assinatura 

do contrato 
80% do valor total do contrato 

PRODUTO 2 
Até 30 dias antes do término 

da vigência do contrato 
20% do valor total do contrato 

 
 
14.3 Seguem abaixo as especificações dos produtos esperados: 
 

PRODUTO 1 
Plano de trabalho das ações e metas propostas, conforme o 
Anexo V. 
 

PRODUTO 2 

 

Relatório técnico final das atividades executadas e do processo 

de realização do evento e desdobramentos, conforme modelo 

descrito no Anexo VI. 

 

14.4 O pagamento está condicionado à aprovação do produto/serviço 

entregue/prestado e será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a aprovação 

de cada produto pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

 



 

15. DAS PENALIDADES 

 

15.1 Caso seja identificada, a qualquer tempo, malversação dos recursos 

públicos, o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e o PNUD poderão 

determinar a devolução parcial ou total do valor financiado, independentemente 

de outras medidas administrativas, civis e/ou criminais cabíveis. 

15.2 Caso algum dos produtos seja considerado insatisfatório, resultará em 

inadimplência. 

15.3 A instituição selecionada deverá atingir as metas de execução 

previstas no Formulário de Proposta de Projeto e no Plano de Trabalho. O não 

cumprimento das obrigações e responsabilidades definidas constituirá 

fundamento para que o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e o 

PNUD suspendam o repasse da subvenção. A suspensão deverá vigorar até 

que a instituição atinja a meta em inadimplemento. 

15.4 A não entrega de qualquer produto impossibilitará a instituição de 

participar de novos processos seletivos do Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais. 

 

 

16. DO FORO 

 

16.1 As controvérsias ou disputas decorrentes da execução desta 

contratação que não puderem ser dirimidas administrativamente serão 

processadas e julgadas pela Comissão das Nações Unidas de Direito 

Internacional Comercial – UNCITRAL, com exclusão de qualquer outro foro, por 

mais privilegiado que seja. 

16.2 Se, no curso de uma eventual negociação, as Partes desejarem uma 

composição amigável de uma eventual disputa ou controvérsia, tal conciliação 

deverá ocorrer de acordo com as regras de conciliação da UNCITRAL em 

vigor. As Partes deverão se submeter à decisão resultante de tal arbitragem 

como sendo a final e definitiva da referida controvérsia ou disputa. 

 

 



 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1 A participação no processo de seleção implica que as entidades 

proponentes: 

• Observem os regulamentos e se responsabilizem pela veracidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados; e 

• Aceitem e cumpram todos os termos, cláusulas e condições constantes 

deste Edital e seus Anexos. 

17.2 É vedado alterar o objeto do projeto, exceto no caso de ampliação da 

execução do objeto pactuado ou de redução ou exclusão de meta, sem 

prejuízo da funcionalidade do objeto contratado e com a autorização expressa 

do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e do PNUD. 

17.3 A proponente que tiver seu projeto selecionado e necessitar de 

reformulações/readequações orçamentárias terá de encaminhar o “de acordo” 

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento do Parecer de Análise 

do Projeto, emitido pelo  Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 

17.4 A assinatura do contrato está condicionada ao aceite das 

reformulações/readequações solicitadas. Juntamente com o “de acordo”, terão 

de ser enviados os dados bancários (conta corrente específica para o projeto) 

da proponente para o e-mail: dhrv@aids.gov.br. 

17.5  A OSC poderá submeter várias propostas, mas somente um projeto 

poderá ser aprovado por instituição no âmbito deste Edital. 

17.6 Não será firmado contrato com instituições que estejam sendo 

investigadas pelo Ministério Público Federal ou Estadual e/ou que apresentem 

irregularidades ou pendências em projetos anteriormente financiados pelo 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.  

17.7 Durante a fase de execução do projeto, toda e qualquer comunicação 

e/ou documentação relativa ao projeto deverá ser feita por correspondência 

oficial, assinada pelo representante legal da instituição e pelo coordenador do 

projeto ao Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, direcionada à 

Coordenação de Sustentabilidade, Gestão e Cooperação – Núcleo 

Operacional de Gerenciamento de Projetos, Convênios e Contratos. 

 



Ministério da Saúde 
Secretaria de Vigilância em Saúde 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais 
A/C Coordenação de Sustentabilidade, Gestão e Cooperação 

SAF Sul Trecho 02, Bloco F, Torre 1, Edifício Premium, 
70070-600 – Brasília – DF 

 

17.8 As instituições contratadas deverão manter o Departamento de DST, 

Aids e Hepatites Virais e o PNUD informados sobre mudanças de dados 

(dados bancários, responsável legal, coordenador, endereço, telefone, horário 

de funcionamento etc.). A comunicação de alteração no endereço oficial será 

de responsabilidade, única e exclusiva, da instituição e deve ser enviada para a 

Coordenação de Sustentabilidade, Gestão e Cooperação – Núcleo 

Operacional de Gerenciamento de Projetos, Convênios e Contratos.   

17.9 A aquisição de todos os insumos e os pagamentos de serviços 

necessários à execução do projeto será de responsabilidade exclusiva da 

proponente, a qual deverá manter e disponibilizar para consulta a 

documentação comprobatória pelo prazo de 5 anos, contados a partir do 

pagamento da última parcela de recursos financeiros. 

17.10 O projeto será avaliado, em todas as suas fases, nos termos definidos 

no contrato a ser firmado entre a proponente e o PNUD neste Edital. 

17.11 O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e o PNUD reservam-

se o direito de, em qualquer tempo, durante e após a execução do projeto, 

promover visitas técnicas, monitorar o projeto ou solicitar informações 

adicionais, visando aperfeiçoar o Sistema de Avaliação e Acompanhamento. 

17.12 As informações geradas com a implementação das propostas 

selecionadas e disponibilizadas na base de dados do Departamento de DST, 

Aids e Hepatites Virais e o PNUD serão de domínio público. 

17.13 Funcionários, servidores e/ou colaboradores do Departamento de DST, 

Aids e Hepatites Virais e do PNUD não poderão, em qualquer hipótese, integrar 

os projetos submetidos conforme este Edital. 

17.14 A produção e/ou reprodução de material informativo ou de divulgação 

deverá ser obrigatoriamente submetida à análise, aprovação e disponibilização 

de conteúdo e logomarca pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e 



do PNUD pelo e-mail dhrv@aids.gov.br. Esse material não poderá conter 

nomes e símbolos que caracterizem promoção pessoal. 

17.15 As propostas de projeto que não forem encaminhadas conforme o 

estabelecido neste Edital serão desconsideradas e não serão submetidas 

ao Comitê de Avaliação e Seleção. 

17.16 Informações adicionais poderão ser obtidas pelos telefones (61) 3306-

7084 ou 3306-7517 ou pelo e-mail dhrv@aids.gov.br. 

 

 

18. DOS CASOS OMISSOS 

O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e o PNUD reservam-se o 

direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente 

Edital. 

 

 

19. QUADRO-RESUMO DO CRONOGRAMA 
 

DATA DESCRIÇÃO 

30/04/2012 Data limite para envio de proposta 

17/05/2012 Divulgação da lista das propostas habilitadas na etapa I 

25/05/2012 Divulgação do resultado do julgamento dos recursos 

31/05/2012 Divulgação da lista das propostas pré-selecionadas na 

etapa II 

14/06/2012 Divulgação do resultado final do Edital de seleção 

 

 


