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Órgão: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos/Secretaria Executiva

EDITAL Nº 2/2022

A SECRETÁRIA-EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS

HUMANOS, SUBSTITUTA, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 6, de 12 de janeiro de

2021, publicada no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 2021, e tendo em vista o disposto na Lei nº

13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, Decreto nº 10.260, de 3 de

março de 2020 e alterado pelo Decreto nº 11.113, de 29 de junho de 2022, resolve:

O Edital nº 1/2022, de 08 de julho de 2022, republicado na Edição Extra do Diário Oficial da

União nº 129-A, de 11 de julho de 2022, Seção 3, Páginas 01 a 08, referente ao Chamamento Público nº

01/2022, visando à seleção de organizações da sociedade civil interessadas em celebrar Termo de

Fomento, com a União, que tenha por objeto o apoio para a execução de projetos voltados a bioeconomia,

economia circular e infraestrutura social nos municípios relacionados ao Programa Abrace o Marajó, passa

a vigorar com a seguintes adequações:

onde se lê:

7.1 A fase de seleção observará as seguintes etapas:

Tabela 1 Cronograma de seleção

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 11/07/2022

2 Envio das propostas pelas OSCs
30 (trinta) dias contados da

publicação

3
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela

Comissão de Seleção.

15 (quinze) dias úteis contados do

término do envio das propostas

4 Divulgação do resultado preliminar.
3 (três) dias úteis contados do

término da avaliação das propostas

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
5 (cinco) dias contados da

divulgação do resultado preliminar

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

5 (cinco) dias úteis após prazo final

de apresentação das contrarrazões

aos recursos

7

Homologação e publicação do resultado definitivo da fase

de seleção, com divulgação das decisões recursais

proferidas (se houver).

3 (três) dias úteis contados do

término da análise do recurso

leia-se:

7.1 A fase de seleção observará as seguintes etapas:

Tabela 1 Cronograma de seleção

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 11/07/2022

2 Envio das propostas pelas OSCs
40 (quarenta) dias contados da

publicação

3
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela

Comissão de Seleção.

15 (quinze) dias úteis contados do

término do envio das propostas

4 Divulgação do resultado preliminar.
3 (três) dias úteis contados do

término da avaliação das propostas

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
5 (cinco) dias contados da

divulgação do resultado preliminar

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

5 (cinco) dias úteis após prazo final

de apresentação das contrarrazões

aos recursos



7

Homologação e publicação do resultado definitivo da fase

de seleção, com divulgação das decisões recursais

proferidas (se houver).

3 (três) dias úteis contados do

término da análise do recurso

onde se lê:

7.3.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Ministério da

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos na internet (https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-

temas/abrace-o-marajo) e na plataforma +Brasil <www.plataformamaisbrasil.gov.br>, com prazo mínimo de

30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.

leia-se:

7.3.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Ministério da

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos na internet (https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-

temas/abrace-o-marajo) e na plataforma +Brasil <www.plataformamaisbrasil.gov.br>, com prazo mínimo de

40 (quarenta) dias para a apresentação das propostas, contados da data de publicação do Edital.

onde se lê:

7.4.1 As propostas serão apresentadas pelos interessados, por meio da plataforma +Brasil

<www.plataformamaisbrasil.gov.br>, Programa 8100020220177, e deverão ser cadastradas e enviadas para

análise em até 30 (trinta) dias da publicação do edital.

leia-se:

7.4.1 As propostas serão apresentadas pelos interessados, por meio da plataforma +Brasil

<www.plataformamaisbrasil.gov.br>, Programa 8100020220177, e deverão ser cadastradas e enviadas para

análise em até 40 (quarenta) dias da publicação do edital.

I - As demais disposições constantes do Edital de Chamamento Público nº 1/2022 permanecem

inalteradas.

VIVIANE PETINELLI E SILVA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


