
 

 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PROTEÇÃO SOCIAL 

 
 
 
1. DA RETIFICAÇÃO 

 

1.1 EDITAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, página 2 e 3; 

 

1.1.1 No item 2.6, onde se lê: “As dúvidas técnicas sobre o Edital poderão ser enviadas 

no período de 09 de março de 2021 a 29 de março de 2021, pelo e-mail 

editalprotecaosocial@fundacaorenova.org. Leia-se: “As dúvidas técnicas sobre o 

Edital poderão ser enviadas no período de 09 de março de 2021 a 23 de abril 

de 2021, pelo e-mail editalprotecaosocial@fundacaorenova.org.” 

1.1.2 No item 2.7, onde se lê: “As respostas às dúvidas técnicas sobre o Edital serão 

publicadas nos dias 23 de março e 01 de abril de 2021 no site 

www.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-protecao-social/. Leia-se: “As 

respostas às dúvidas técnicas sobre o Edital serão publicadas no dia 30 de março 

de 2021 no site www.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-protecao-social/, e 

as demais respondidas via e-mail editalprotecaosocial@fundacaorenova.org.” 

 

1.2 EDITAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, página 5 e 6; 

 

1.2.1 No item 6.1 onde se lê: “A inscrição é gratuita e deverá ser realizada no período 

de 09 de março de 2021 a 09 de abril de 2021, até às 18h, exclusivamente 

através do site da Fundação Renova disponível no endereço 

www.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-protecao-social/ 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 09 de março de 2021 a 30 de 

abril de 2021, até às 18h, exclusivamente através do site da Fundação 

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

protecao-social/ ou através do site do Prosas disponível no endereço 

www.prosas.com.br.” 

 

1.2.2 no item 6.2 onde se lê: “A critério da Fundação Renova, o período de inscrição 

poderá ser prorrogado e a comunicação da prorrogação será publicada no 

site https://hmg.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-protecao-social/.” 
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Publicação do Edital Proteção Social 09/03/2021 

Envio de dúvidas 09/03 a 29/03/2021 

Oficina(s) para esclarecimento de dúvidas sobre 

o Edital e orientações para elaboração de 

projetos  
16/03 e 18/03/2021 

Primeiro lote de respostas 23/03/2021 

Segundo lote de respostas 01/04/2021 

Prazo para inscrições De 09/03 a 09/04/2021 

Período de análise técnica – Fase Classificatória De 09/04 a 11/05/2021 

Divulgação das propostas CLASSIFICADAS na 

análise técnica 
17/05/2021 

Período de contestação Até 24/05/2021 

Período de análise de viabilidade da contratação 

- Eliminatória 17/05 a 22/06/2021 

Divulgação dos projetos APROVADOS de acordo 

com a sua classificação 30/07/2021 

 

Leia-se:  

 

Publicação do Edital Proteção Social 09/03/2021 

Envio de dúvidas 09/03 a 23/04/2021 

Oficina(s) para esclarecimento de dúvidas sobre 

o Edital e orientações para elaboração de 

projetos  

16/03, 18/03 e 

31/03/2021 

Lote de respostas 30/03/2021 

Prazo para inscrições De 09/03 a 30/04/2021 

Período de análise técnica – Fase Classificatória De 01/05 a 04/06/2021 

Divulgação das propostas CLASSIFICADAS na 

análise técnica 
09/06/2021 

Período de contestação Até 16/06/2021 

Período de análise de viabilidade da contratação 

- Eliminatória 09/06 a 18/08/2021 

Divulgação dos projetos APROVADOS de acordo 

com a sua classificação 23/08/2021 



 

 

Ficam mantidos os demais termos do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FUNDAÇÃO 

RENOVA - PROTEÇÃO SOCIAL. 

 

Belo Horizonte, 07 de Abril 2021. 


