
 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DOCE ES 

 

1. DA RETIFICAÇÃO 

 

1.1 No item 7 – Inscrições, página 6;  

1.1.1 na cláusula 7.1 onde se lê: “A inscrição é gratuita e deverá ser realizada no período de 08 

de janeiro a 24 de fevereiro de 2020 , até às 18h, exclusivamente através do Site da 

Fundação Renova disponível no endereço www.fundacaorenova.org/paineis/edital-doce-es 

/ ou através do Site do Prosas disponível no endereço www.prosas.com.br.” 

Leia-se: “A inscrição é gratuita e deverá ser realizada no período de 08 de janeiro a 28 

de fevereiro de 2020 , até às 18h, exclusivamente através do Site da Fundação 

Renova disponível no endereço www.fundacaorenova.org/paineis/edital-

doce-es / ou através do Site do Prosas disponível no endereço 

www.prosas.com.br.” 

1.2 No item 8 – Prazos, página 7; 

 

1.2.1 na cláusula 8.1 onde é apresentado o cronograma com os prazos previstos para este Edital, 

no item “Data de encerramento das Inscrições, onde se lê:  

 
Publicação do Edital Doce ES 08/01/2020 

Envio de dúvidas sobre o Edital 09/01/2020 a 07/02/2020 

1ª Publicação de repostas sobre o Edital 21/01/2020 

Oficinas para esclarecimento de dúvidas sobre o Edital e 

orientações para elaboração de projetos  

27/01/2020 – Área de abrangência 1 
28/01/2020 – Áreas de abrangência 2 
29/01/2020 – Áreas de abrangência 3 
30/01/2020 – Áreas de abrangência 4 

2ª Publicação de respostas sobre o Edital 13/02/2020 

Data de encerramento das Inscrições 24/02/2020 

Período de análise técnica De 02/03/2020 a 20/04/2020 

Divulgação das propostas CLASSIFICADAS na análise 

técnica 
24/04/2020 

Período para envio da documentação das propostas 

CLASSIFICADAS na análise técnica 
De 27/04/2020 a 05/06/2020 

Período de análise documental De 27/04/2020 a 05/06/2020 

Divulgação dos projetos APROVADOS de acordo com a 

sua classificação 

A partir de 18/06/2020 

Formalização dos contratos A partir de 08/07/2020 

 

http://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-doce-es%20/
http://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-doce-es%20/
http://www.prosas.com.br/
http://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-doce-es%20/
http://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-doce-es%20/
http://www.prosas.com.br/


 

 

1.2.2 Leia-se:  

 

Publicação do Edital Doce ES 08/01/2020 

Envio de dúvidas sobre o Edital 09/01/2020 a 07/02/2020 

1ª Publicação de repostas sobre o Edital 21/01/2020 

Oficinas para esclarecimento de dúvidas sobre o Edital e 

orientações para elaboração de projetos  

27/01/2020 – Área de abrangência 1 
28/01/2020 – Áreas de abrangência 2 
29/01/2020 – Áreas de abrangência 3 

30/01/2020 – Áreas de abrangência 4 

2ª Publicação de respostas sobre o Edital 13/02/2020 

Data de encerramento das Inscrições 28/02/2020 

Período de análise técnica De 02/03/2020 a 20/04/2020 

Divulgação das propostas CLASSIFICADAS na análise 

técnica 
24/04/2020 

Período para envio da documentação das propostas 

CLASSIFICADAS na análise técnica 
De 27/04/2020 a 05/06/2020 

Período de análise documental De 27/04/2020 a 05/06/2020 

Divulgação dos projetos APROVADOS de acordo com a 

sua classificação 

A partir de 18/06/2020 

Formalização dos contratos A partir de 08/07/2020 

 

Ficam mantidos os demais termos do Edital Doce ES e seus anexos. 

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2020. 


