
ANEXO I - CRONOGRAMA RESUMO DO EDITAL 
 

 
Fase 

 
O que acontece nessa fase? 

 
Prazo 

 
Impugnação ao Edital 

 
Qualquer cidadaã o é parte legítima para 
impugnar o presente Edital, por 
irregularidade  na  aplicação  da  Lei,  devendo 
protocolar  o  pedido  exclusivamente  através 
do e-mail: 
arteculturaedital2021@gmail.com 

 
Até 3 dias úteis antes 
do término do período 
de inscrição 

 
Período de Inscrição 

 
Período em que você pode inscrever o seu 
projeto exclusivamente via e-mail 

 
45 dias 

 
Fase de Habilitação 

 
Nesse momento a Comissão Técnica do Edital 
realizará a verificação dos documentos 
exigidos no item 9 e as vedações de 
participação descritas no item 8. 

 
A comissão terá 5 
(cinco) dias  para 
realizar essa 
verificação. 

 
Publicação do Resultado 
de Habilitação 

 
Após a fase de correção, verificação dos 
documentos e das vedações, será publicado 
em Diário Oficial o resultado preliminar das 
Propostas Habilitadas. 

 
Até 2 (Dois) dias após 
o término da  
verificação. 

 
Fase Recursal 

 
Caso o proponente discorde da inabilitação 
de sua proposta, poderá recorrer via e-mail 
da decisão da comissão. 

 
O proponente terá 05 
(cinco) dias para 
interpor o recurso. 

 
Análise dos Recursos 

 
A comissão designada especificamente para 
análise dos recursos verificará se é 
procedente ou não as reivindicações do 
Proponente. 

 
A comissão terá o 
prazo de 3 (três) dias 
para  análise dos 
recursos. 

 
Publicação da 
Procedência dos 
Recursos e Resultado 
Final da Fase de 
Habilitação 

 
Será publicado em Diário Oficial, em lista 
única, o resultado final das propostas 
habilitadas, incluindo as que tiverem o 
recurso julgado procedente. 

 
Até 2 (Dois) dias 
após o término da 
análise da fase 
recursal. 

 
Fase de Seleção 

 
O Conselho Municipal de Cultura irá realizar a 
curadoria das propostas habilitadas nos 
termos dos critérios estabelecidos no item 11 

 
O Conselho terá 05 
(cinco) dias para 
realizar essa curadoria. 
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Resultado Final do Edital 

 
Será publicado em Diário Oficial do Município 
as 160 propostas mais bem pontuadas e 
premiadas no presente Edital. Desta decisão 
não cabe recurso. 

 
Até 5 (cinco) dias 
úteis após o término 
da curadoria. 

 
Pagamento do Prêmio 

 
Após serem emitidos os recibos das 400 
propostas finais pela Secretaria de Finanças. 

 
O prêmio será pago em 
até 10 (dez) dias úteis 
após emissão dos 
recibos emitidos pela 
Secretaria de Finanças. 

 
Veiculação dos Vídeos e 
Materiais premiados 

 
A Prefeitura veiculará em suas redes oficiais 
os vídeos e materiais premiados, mediante 
programação a ser construída e ampla 
divulgação. 

 
A Prefeitura poderá 
veicular os produtos 
até um ano após o 
término do Edital 



 


