
Aviso nº 1/2021-FAPEMIG/GIN
Belo Horizonte, 06 de julho de 2021.

  
 
Assunto: Nota de Retificação n. 1 da Chamada Pública n. 03/2021 -
 prorrogação do prazo para submissão de propostas de inovação e
alteração do item “10. CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA” do
instrumento convocatório
  
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) torna
pública a presente Nota de Retificação n. 1 da Chamada Pública n. 03/2021, cujo
extrato foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 20 de maio de 2021,
comunicando a prorrogação do prazo para submissão de propostas de inovação e
a alteração do item “10. CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA” do instrumento
convocatório, conforme se segue:
 
Onde se lê:
 

10. CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA

10.1. As propostas serão recebidas, eletronicamente, pela FAPEMIG, até as
dezessete horas (17:00) do dia 8/7/2021 e, desde que iniciadas dentro desse prazo,
poderão ser finalizadas até as 23h59min do mesmo dia.
10.2. A FAPEMIG não se responsabiliza por qualquer problema na submissão das
propostas motivada por eventuais falhas de conexões com a internet, falta de
energia elétrica, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de
dados. Essas eventualidades não serão aceitas como argumento para a submissão
de propostas após o prazo. Recomenda-se que as propostas sejam encaminhadas
com prudente antecedência.

 

Fase Datas Responsável
Disponibilização do formulário

eletrônico no sistema EVEREST da
FAPEMIG

20/5/2021 FAPEMIG

Término do prazo para envio
eletrônico da proposta (até às 17h) 8/7/2021 EMPRESA
Divulgação do resultado preliminar
da Etapa de Avaliação de Requisitos

Formais
29/7/2021 FAPEMIG

Término do prazo para
apresentação de recursos à Etapa

de Avaliação de Requisitos Formais
9/8/2021 EMPRESA

Divulgação do resultado preliminar
da Etapa de Avaliação de Mérito 9/9/2021 FAPEMIG

Término do prazo para
apresentação de recursos à Etapa

de Avaliação de Mérito
20/9/2021 EMPRESA
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Divulgação da Lista Final de
Aprovados 5/10/2021 FAPEMIG

Visita Técnica Virtual com os
aprovados com o objetivo de

conferir os dados informados na
apresentação da proposta

A partir de
6/10/2021

FAPEMIG e
EMPRESA

 

Leia-se:
 

10. CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA

10.1. As propostas serão recebidas, eletronicamente, pela FAPEMIG, até as
dezessete horas (17:00) do dia 23/7/2021 e, desde que iniciadas dentro desse
prazo, poderão ser finalizadas até as 23h59min do mesmo dia.
10.2. A FAPEMIG não se responsabiliza por qualquer problema na submissão das
propostas motivada por eventuais falhas de conexões com a internet, falta de
energia elétrica, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de
dados. Essas eventualidades não serão aceitas como argumento para a submissão
de propostas após o prazo. Recomenda-se que as propostas sejam encaminhadas
com prudente antecedência.

 

Fase Datas Responsável
Disponibilização do formulário

eletrônico no sistema EVEREST da
FAPEMIG

20/5/2021 FAPEMIG

Término do prazo para envio
eletrônico da proposta (até às 17h) 23/7/2021 EMPRESA
Divulgação do resultado preliminar
da Etapa de Avaliação de Requisitos

Formais
17/8/2021 FAPEMIG

Término do prazo para
apresentação de recursos à Etapa

de Avaliação de Requisitos Formais
27/8/2021 EMPRESA

Divulgação do resultado preliminar
da Etapa de Avaliação de Mérito 28/9/2021 FAPEMIG

Término do prazo para
apresentação de recursos à Etapa

de Avaliação de Mérito
08/10/2021 EMPRESA

Divulgação da Lista Final de
Aprovados 27/10/2021 FAPEMIG

Visita Técnica Virtual com os
aprovados com o objetivo de

conferir os dados informados na
apresentação da proposta

A partir de
28/10/2021

FAPEMIG e
EMPRESA

 

 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2021.
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Prof. Dr. Paulo Sergio Lacerda Beirão
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Lacerda Beirao,
Presidente, em 07/07/2021, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 31857786 e o código CRC 188D95E0.

Referência: Processo nº 2070.01.0002232/2021-74 SEI nº 31857786
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