
 

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CULTURA DIGITAL Nº02/2020 LEI ALDIR BLANC PARÁ 

 
O Instituto de Desenvolvimento Social Ágata, doravante denominado Instituto Ágata,          
entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 04.797.769/0001-33, juntamente            
com a Secretaria de Estado de Cultura - SECULT, por meio de parceria firmada através do                
Termo de Fomento nº029/2020, em conformidade com o Edital de Chamamento Público            
nº1018253/2020, com fundamento nas atribuições da Lei Federal nº14.017, de 29 de junho             
de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem             
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo           
Federal nº 6, de 20 de março de 2020, em decorrência da Covid-19, e regulamentada no                
Estado do Pará pelo Decreto Estadual nº1.025, de 4 de setembro de 2020 e no que couber                 
das demais legislações aplicáveis à matéria, torna pública a RETIFICAÇÃO DO EDITAL            
Nº02/2020 DE CULTURA DIGITAL - LEI ALDIR BLANC PARÁ. 

 
Onde se lê: 

  5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1.1. As inscrições são gratuitas e ficarão abertas de 28 de dezembro até as 23h59 do                
dia 12 de janeiro de 2021. Não serão aceitas inscrições após esse período. 
5.1.2. Os proponentes, devidamente cadastrados no perfil do Mapa Cultural, deverão           
efetuar sua inscrição exclusivamente pelo e-mail      
aldirblancmodaedesignpa@gmail.com. Não serão aceitas propostas entregues      
presencialmente ou materiais postados via Correios. 
5.1.3. A inscrição deverá ser efetivada mediante o envio de uma única mensagem,             
contendo todos os anexos e documentos abaixo listados (item 5.2), e não poderá             
ultrapassar o tamanho total de 15 Mb. O assunto da mensagem enviada deve indicar o               
nome do proponente e o título da proposta. 
5.1.4. Em caso de envio de mais de 1 (uma) inscrição pelo mesmo proponente no               
presente Edital, será considerada a segunda inscrição enviada, sendo automaticamente          
indeferida a primeira. 

 
Leia-se: 

  5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1.1. As inscrições são gratuitas e ficarão abertas de 28 de dezembro até as 23h59 do                
dia 18 de janeiro de 2021. Não serão aceitas inscrições após esse período. 
5.1.2. Os proponentes, devidamente cadastrados no perfil do Mapa Cultural, deverão           
efetuar sua inscrição exclusivamente pelo e-mail      
aldirblancmodaedesignpa@gmail.com. Não serão aceitas propostas entregues      
presencialmente ou materiais postados via Correios. 
5.1.3. A inscrição deverá ser efetivada mediante o envio de uma única mensagem,             
contendo todos os anexos e documentos abaixo listados (item 5.2), e não poderá             

 



 

ultrapassar o tamanho total de 15 Mb. O assunto da mensagem enviada deve indicar o               
nome do proponente e o título da proposta. 
5.1.4. Em caso de envio de mais de 1 (uma) inscrição pelo mesmo proponente no               
presente Edital, será considerada a segunda inscrição enviada, sendo automaticamente          
indeferida a primeira. 
5.1.5. Os proponentes inabilitados poderão enviar documentos complementares        
pendentes à fase de habilitação, EXCLUSIVAMENTE, pelo e-mail        
aldirblancculturadigitalpa@gmail.com até às 23h59 do dia 24 de janeiro de 2021 

 
Onde se lê: 

 

 

Lançamento Edital de Cultura Digital  28 de dezembro de 2020 

Encerramento da inscrição no Edital de Cultura       
Digital 

12 de janeiro de 2021 

Triagem de documentação | habilitação das      
propostas 

13 a 16 de janeiro de 2021 

Resultado Preliminar Habilitação da Inscrição 18 de janeiro de 2021 

Recurso de habilitação 19 e 20 de janeiro de 2021 

Publicação Lista Final de Proponentes     
Habilitados 

21 de janeiro de 2021 

Avaliação das propostas por pareceristas 22 a 27 de janeiro de 2021 

Processamento de dados da avaliação final 28 e 29 de janeiro de 2021 

Resultado Preliminar dos projetos selecionados  01 de fevereiro de 2021 

Prazo para interposição de recursos 02 e 03 de fevereiro de 2021 

Publicação Lista Final de projetos selecionados 05 de fevereiro de 2021 

Assinatura de Contratos - Instituição /      
Premiados 

06 a 12 de fevereiro de 2021 

Liberação de pagamentos dos premiados A partir do dia 06 de fevereiro 

Acompanhamento da execução dos projetos     
premiados 

06 de fevereiro a 06 de maio de        
2021 

Recebimento de relatórios cumprimento de     07 a 12 de maio de 2021 

mailto:aldirblancmodaedesignpa@gmail.com


 

 
Leia-se: 
 

11. DO CRONOGRAMA 
 

 

objeto  

Mostra de resultados online 13 a 17 de maio de 2021 

Lançamento Edital de Cultura Digital  28 de dezembro de 2020 

Encerramento da inscrição no Edital de Cultura       
Digital 

18 de janeiro de 2021 

Triagem de documentação | habilitação das      
propostas 

19 a 21 de janeiro de 2021 

Resultado Preliminar Habilitação da Inscrição 22 de janeiro de 2021 

Recurso de habilitação 23 e 24 de janeiro de 2021 

Publicação Lista Final de Proponentes Habilitados 26 de janeiro de 2021 

Avaliação das propostas por pareceristas 27 a 01 de fevereiro de 2021 

Processamento de dados da avaliação final 02 e 03 de fevereiro de 2021 

Resultado Preliminar dos projetos selecionados  04 de fevereiro de 2021 

Prazo para interposição de recursos 05 e 06 de fevereiro de 2021 

Publicação Lista Final de projetos selecionados 10 de fevereiro de 2021 

Assinatura de Contratos - Instituição / Premiados 11 a 17 de fevereiro de 2021 

Liberação de pagamentos dos premiados A partir do dia 11 de      
fevereiro 

Acompanhamento da execução dos projetos     
premiados 

11 de fevereiro a 11 de maio       
de 2021 

Recebimento de relatórios cumprimento de objeto  12 a 17 de maio de 2021 

Mostra de resultados online 18 a 23 de maio de 2021 



 

 
 

 
 

Belém, Pará, 11 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 

 
ELESANIA GARÇON ALVARENGA 

Presidente do Instituto Ágata 
 

 


