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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA
DEPARTAMENTO DE LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS
Comunicado nº 1/2019/SECULT/SEC/DLLLB
Brasília, 18 de novembro de 2019.

Assunto: Comunica alteração do Cronograma da fase de seleção do Edital de Chamamento Público nº
01.
1.
Considerando a Portaria nº 594, de 11 de novembro de 2019, do Ministério da Economia,
que estabeleceu, em caráter excepcional, que não haveria expediente nos dias 13 e 14 de novembro de
2019 para as unidades administra vas dos órgãos e das en dades da Administração Pública Federal
localizadas na Esplanada dos Ministérios, em função da realização do evento da Cúpula dos BRICS 2019
nesta Capital; o Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, da Secretaria da Economia da
Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, COMUNICA a alteração do cronograma do Edital de
Chamamento Público nº 01, que visa à seleção de organização da sociedade civil interessada em celebrar
termo de fomento que tenha por objeto a realização de feiras e ações literárias.
2.

Desse modo, o cronograma previsto passa a ser:

ETAPA
DESCRIÇÃO DA ETAPA
1
Publicação do Edital de Chamamento Público.
2

Envio das propostas pelas OSCs.

3

Etapa compe

4

Divulgação do resultado preliminar.

5

Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

6

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

7

va de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.

Homologação e publicação do resultado deﬁni vo da fase de seleção, com
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).

DATAS
11/10/2019
11/10/2019 a
10/11/2019
11/11/2019 a
19/11/2019
20/11/2019
20/11/2019 a
25/11/2019
26/11/2019 a
28/11/2019
29/11/2019
(essa data é
es mada)

Documento assinado eletronicamente por Cezar Augusto Schirmer, Secretário(a) da Economia
Cria va, em 18/11/2019, às 18:16, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 10,
inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.
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