
 

 

 
 
 

RETIFICAÇÃODEEDITALDECHAMAMENTOPÚBLICO - PROTEÇÃO SOCIAL 

 
 
1. DARETIFICAÇÃO 

 

1.1 EDITALDEPROTEÇÃO SOCIAL,página 6; 

1.1.1 –No item 7.1 onde se lê “Os prazos previstos neste Edital poderão ser alterados 
a qualquer tempo, a critério da Fundação Renova, sendo que possíveis 
alterações serão oficialmente divulgadas no seu site.” 

 
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 parainscrições 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 

 

O cronograma foi alterado com a retificação de 07 de Abril de 2021, com as 
seguintes datas: 

 
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 

16/03, 18/03 e 
31/03/2021 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta nova retificação, leia-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FicammantidososdemaistermosdoEDITALDECHAMAMENTOPÚBLICOFUNDAÇÃORENOVA - 

PROTEÇÃO SOCIAL. 

Belo Horizonte,26 de Maio de 2021 

projetos  

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 

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 
18/06/2021 

Divulgação das propostas CLASSIFICADAS 
na análise técnica 

18/06/2021 

Período de contestação Até 25/06/2021 

Período de análise de viabilidade da 
contratação - Eliminatória 18/06 a 18/08/2021 

Divulgação dos projetos APROVADOS de 
acordo com a sua classificação 23/08/2021 
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