GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ
DIRETORIA DE ARTES - DART
EDITAL N.º 010/2020 DE 15 DE JULHO DE 2020
PRÊMIO REDE VIRTUAL DE ARTE E CULTURA
ERRATA
EDITAL Nº 010/2020– PRÊMIO REDE VIRTUAL DE ARTE E CULTURA 2020
A Fundação Cultural do Estado do Pará, instituída pela Lei Nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015, CNPJ/MF nº
14.662.886/0001-43, com sede à Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro de Nazaré, cidade de Belém, estado do
Pará, CEP 66.035-340, aqui denominada simplesmente FCP, resolve tornar público Errata ao EDITAL N.º 010/2020,
DE 15 DE JULHO DE 2020 - PRÊMIO REDE VIRTUAL DE ARTE E CULTURA, conforme os itens abaixo, permanecendo
inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
NO ITEM 01: DO OBJETO
ONDE SE LÊ:
1.1.1. (...), que resultem em vídeos que poderão ser produzidos também com equipamento amador
(computadores, celulares e/ou filmadoras entre outros) e qu e apresentem qualidade mínima para
visualização e audição para ser veiculado na internet.
LEIA-SE:
1.1.1 (...), que resultem em vídeos e outras proposições possíveis em meio digital on-line que poderão ser
produzidos também com equipamento amador (computadores, celulares e/ou filmadoras entre outros)
e que apresentem qualidade mínima para visualização e audição para ser veiculado na internet.
NO ITEM 10: DO CRONOGRAMA
10.1 Os resultados das etapas publicados no Diário Oficial do Estado serão divulgados também no endereço
eletrônico www.fcp.pa.gov.br e nas páginas de redes sociais da FCP.
ONDE SE LÊ:
a) Inscrição – 15/7 a 28/8/2020 (até às 23h59 do último dia)
l) Apresentação da proposta - 03 a 30/11/2020
LEIA-SE:
a) Inscrição – 15/7 a 8/9/2020 (até às 23h59 do último dia)
l) Apresentação da proposta – Até 9/12/2020
NO ITEM 5: DA INSCRIÇÃO
5.6.1.1

FORMULÁRIO
DE
INSCRIÇÃO
ON-LINE
E
PROPOSTA
ARTÍSTICA
E
CULTURAL
bit.ly/premioredevirtual2020fcp
ONDE SE LÊ:
g) ORÇAMENTO DA PROPOSTA (ANEXO 5 DO EDITAL) – (...) É obrigatória a inclusão do pagamento ao
ECAD ou SBAT neste orçamento. O total do orçamento não poderá ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). O arquivo deverá ser enviado em formato PDF com tamanho máximo de 10 MB.
LEIA-SE:
g ) ORÇAMENTO DA PROPOSTA (ANEXO 5 DO EDITAL) – (...) Quando for o caso, é obrigatória a inclusão do
pagamento ao ECAD ou SBAT neste orçamento.. O total do orçamento não poderá ser inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais). O arquivo deverá ser enviado em formato PDF com tamanho máximo de 10 MB.
NO ANEXO 05- ORÇAMENTO
OBSERVAÇÕES:
ONDE SE LÊ:
(...) Este anexo deverá ser preenchido digitalmente com a assinatura digitalizada no local indicado.
Não será permitida alteração em sua formatação e nas informações constantes no documento, sendo
permitido apenas o preenchimento com as informações solicitadas;
LEIA-SE
(...) Este anexo deverá ser preenchido digitalmente. Não será permitida alteração em sua formatação e
nas informações constantes no documento, sendo permitido apenas o preenchimento com as
informações solicitadas;

Belém, 27 de agosto de 2020.
JOÃO AUGUSTO VIEIRA MARQUES JÚNIOR
Presidente da Fundação Cultural do Pará

