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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE IGARASSU 

Ato/Procedimento Prazo/Data

Publicação do Edital de Chamamento Público 30/10/2020

Recebimento das Propostas/ Projetos 30/10/2020 - 24/11/2020

Início das Análises das Propostas 18/11/2020 - 26/11/2020

Resultado preliminar 01/12/2020

Interposição de Recursos 02/12/2020 - 04/12/2020

Análise dos recursos 05/12/2020 – 07/12/2020

Resultado Final 08/12/2020

Ato/Procedimento Prazo/Data

Publicação do Edital de Chamamento Público 30/10/2020

Recebimento das Propostas/ Projetos 30/10/2020 - 27/11/2020

Início das Análises das Propostas 26/11/2020 - 07/12/2020

Resultado preliminar 07/12/2020

Interposição de Recursos 07/12/2020 - 09/12/2020

SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

ERRATA - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020 –
CULTURA CONECTADA

 
A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico de
Igarassu vem retificar o EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2020,
publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco
no dia 30/10/2020. Para fazer constar as alterações dos itens 1.1 ,1.3 e
2.4. Conforme abaixo:
 
ONDE SE LÊ:
 
DAS OBRIGAÇÕES DO SELECIONADO
 
1.1 São de exclusiva responsabilidade do proponente os
compromissos e encargos previdenciários, fiscais, comerciais e
trabalhistas, incluindo os decorrentes de acordo, dissídios e
convenções coletiva oriundos da execução de suas ações, assim como
qualquer despesa, tributo, tarifa, custas, emolumentos ou
contribuições federais, estaduais ou municipais, que decorram direta
ou indiretamente de sua atividade ou da utilização de bens móveis ou
imóveis, e também decorrentes de direitos autorais e propriedade
intelectual, ficando o Município de Olinda isento de qualquer
responsabilidade direta, solidária e/ou subsidiária.
 
LEIA -SE:
 
DAS OBRIGAÇÕES DO SELECIONADO
 
1.1 São de exclusiva responsabilidade do proponente os
compromissos e encargos previdenciários, fiscais, comerciais e
trabalhistas, incluindo os decorrentes de acordo, dissídios e
convenções coletiva oriundos da execução de suas ações, assim como
qualquer despesa, tributo, tarifa, custas, emolumentos ou
contribuições federais, estaduais ou municipais, que decorram direta
ou indiretamente de sua atividade ou da utilização de bens móveis ou
imóveis, e também decorrentes de direitos autorais e propriedade
intelectual, ficando o Município de Igarassu isento de qualquer
responsabilidade direta, solidária e/ou subsidiária.
 
ONDE SE LÊ:
 
1.3O procedimento deste EDITAL observará os seguintes prazos:
 

 
LEIA-SE:
 
1.3O procedimento deste EDITAL observará os seguintes prazos:
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Análise dos recursos 09/12/2020 – 10/12/2020

Resultado Final 11/12/2020

 
ONDE SE LÊ:
 
2.4 As propostas deverão contemplar a organização e execução das
atividades em plataforma digital (à distância), disponível ao público,
com cronograma de atividade com duração mínima de 2h
consecutivas ou 4 horas não consecutivas, podendo ser distribuídas em
dias consecutivos, exceto Linha 3 que tem que ter cronograma de
atividade de no mínimo 50min.
 
LEIA-SE:
 
2.4 As Propostas deverão contemplar a organização e execução das
atividades em plataforma digital (à distância), disponível ao público
pelas mídias sociais.
Linha A- no mínimo 1 hora e 30 minutos de apresentação/atividade.
Linha B- no mínimo 30 minutos de apresentação/atividade.
Linha C- no mínimo 4 horas, podendo ser consecutivas ou não.
Exemplo: formação de teatro, pode ter 4 vídeos postados, cada um
com 1 hora ou 2 vídeos cada um com 2 horas.
 
Com a falta das numerações nos editais publicados, a Secretaria de
Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, deixa o e-mail
secut.iga@gmail.com à disposição para solicitação dos editais e seus
anexos.
 
Igarassu, 20 de novembro de 2020
 
MARCIO RODRIGUES
Secretario de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico.
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