
ANEXO III 

CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA 

  Descrição Data Observação 

 

1 
Publicação do Edital 05/09 

Antes da publicação do edital, publicar as Portarias da 
Comissão de Habilitação e da Comissão de Avaliação 

( art. 51, §5, da lei Federal 8.666/93). 

2 
 Inscrições 

 

21/10 a 25/10 

Observar período de ancoragem (art. 21, §2, I, “a) 
da Lei Federal 8.666/83): entre publicação do edital e 

início das inscrições: 45 dias no mínimo 

  

 

3 

 Análise da 
documentação projetos 
inscritos pela Comissão 
de Habilitação - etapa 

01 

26/10 a 01/11 

 

Avaliar quantos dias serão necessários para análise 
da documentação da habilitação A Comissão de 

Habilitação tem o objetivo de verificar se o proponente 
cumpre as exigências previstas para inscrição no 

edital. A etapa em questão é de caráter eliminatório na 
fase de habilitação. (7 dias corridos) 

 

  

  

4 

  

Divulgação do 
resultado da Etapa 1 - 

lista dos projetos 
habilitados e 
inabilitados 

  03/11 

Sítio eletrônico da SECULT/GO, do FAC e do MAPA 
GOIANO, constando o número da inscrição, nome 

do projeto, categoria, cidade, valor, se é pessoa física 
ou jurídica. 



  

5 

 Prazo de recursos do 
resultado da etapa 01 

para projetos 
inabilitados 

 04/11 a 10/11 Após divulgação do resultado, proponentes poderão 
propor recurso em até 05 dias úteis. 

  

6 
Prazo para avaliação 

dos recursos 
 11/11 a 16/11 

03 dias úteis 

  

7 

 Divulgação definitiva 
das propostas 

deferidas/ habilitadas 
após análise dos 

pedidos de recurso – 
etapa 01 

17/11 
Resultado divulgado no sítio eletrônico SECULT/GO, 
do FAC e do MAPA GOIANO da Aviso de Resultado 

no DOE. 

  

8 

 Período da Avaliação 
dos projetos pela 

Comissão de 
Avaliação – etapa 02 

 18/11 a 27/11 10 dias corridos 

  

9 

Divulgação da lista 
preliminar com as 

propostas classificadas 
e não classificadas da 

etapa 02 

28/11 
Resultado divulgado no sítio eletrônico SECULT/GO, 

do FAC e do MAPA GOIANO 
Aviso de Resultado no DOE 

  

10 

 Prazo de recursos do 
resultado preliminar 

das propostas 
classificadas e não 

classificadas da etapa 
02 

  

29/11 a 05/12 

Após divulgação do resultado, proponentes poderão 
propor recurso em até 05 dias úteis 

11 Análise dos recursos 
enviados da etapa 2 

06/12 a 08/12 03 dias úteis 



  

12 
Homologação e 
divulgação do 

resultado definitivo no 
Diário Oficial das 

propostas aprovadas 

 09/12 Divulgada no Diário Oficial do Estado, no sítio 
eletrônico da SECULT/GO, FAC e MAPA GOIANO 

  

13 

 Prazo para entrega da 
documentação do 

proponente e 
assinatura do Termo 

de Compromisso 

12/12 a 14/12 3 dias 

  

14 

 Depósito dos recursos 
aos proponentes 

aprovados. 
 15/12 a 29/12 ------------------------------------------------------------ 

  

15 

Apresentação do 
Relatório de Execução 

do Projeto para a 
SECULT/GO. 

  

30 dias após o término do prazo de execução do 
projeto. 

Obs: Poderá ser prorrogado a critério da 
Administração. 

    

 


