
CHAMADA PÚBLICA 01/2014 – CULTURA 

ERRATA DO EDITAL  

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA INSTITUIÇÕES DE DIREITO PRIVADO, SEM FINALIDADE LUCRATIVA, 

COM OBJETIVOS DE ATUAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA. 

O Município de Nova Lima, por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura, para melhor atender as 

instituições culturais nova-limenses, faz publicar ERRATA do EDITAL da Chamada Pública 01/2014 – 

PMNL/SEMCT – Cultura, com alterações no CRONOGRAMA DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO e outros 

itens do Edital. 

O período de inscrição da proposta fica estendido até o dia 31 de outubro de 2014. O processo de 

avaliação de cada proposta se iniciará a partir da data de recebimento da mesma, ficando o 

compromisso de divulgação do resultado final de cada proposta habilitada na data limite de 60 dias da 

inscrição do projeto no edital. 

Fica o CRONOGRAMA DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO do Edital com nova formulação, como se segue: 

“CRONOGRAMA DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

Período para entrega dos formulários e documentos de habilitação: da data de hoje até 

31/10/2014 

Data limite para informação pela Secretaria Municipal de Cultura sobre a habilitação ou 

inabilitação da instituição para participar do processo de seleção: 05 (cinco) dias úteis, a partir 

do recebimento da inscrição 

Data limite para interposição de recursos da entidade proponente contra o resultado da 

habilitação: 05 dias úteis, a partir do recebimento da informação de inabilitação. 

Data limite da informação pela Secretaria de Cultura da decisão sobre o recurso apresentado: 

05 dias úteis após o recebimento da interposição do recurso. 

Data limite para divulgação do resultado sobre a proposta habilitada: 60 dias após a data da 

inscrição do projeto no edital.” 

Alteram-se também os seguintes itens do Edital: 

• Fica criado no item “4. DA HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS” o subitem: “4.7. As instituições 

inabilitadas, obedecido o período de inscrição de propostas constante no Cronograma do 

Procedimento de Seleção e corrigidos eventuais erros verificados na habilitação de documentos, 

poderão reapresentar suas propostas.” 

• Fica criado no item “5. DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS”, o subitem: “5.3. No decorrer da análise para a 

Seleção de Propostas, a Secretaria de Cultura poderá requerer da instituição proponente melhor 

explanação sobre parte ou todo, sugerindo alterações de conteúdos em conflito com dispositivos 

legais.” 
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