
     

 

 

 
 

RETIFICATIVO  
 

 

CREDENCIAMENTO nº 20/0014-CR 
PARA SELEÇÃO DE ESCRITORES INDEPENDENTES, EDITORAS, LIVREIROS E 

SEBOS DO ESTADO DO PARÁ 
 
Por meio deste, substituímos os seguintes itens do credenciamento, referentes ao 
CREDENCIAMENTO nº20/0014-CR, publicado no dia 15 de dezembro de 2020.  
 
Onde se lê: LIVREIROS 
Leia-se: LIVRARIAS 
 
- 
Onde se lê: 
 
1.  DO OBJETO 
O objeto deste Credenciamento é a seleção e a aquisição de publicações literárias 
de produção paraense, destinadas a ampliar e atualizar o acervo de bibliotecas 
comunitárias e espaços de mediação de leitura de base comunitária em diferentes 
municípios do Estado, sendo esta uma das ações referentes à Lei 14071/2020 que 
dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural, a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública. As publicações devem contemplar a 
diversidade de gêneros textuais, linguagens e narrativas com relevância 
contemporânea para público infantil, juvenil e adulto. 
 
 
Leia-se: 
 
1.  DO OBJETO 
O objeto deste Credenciamento é a seleção e a aquisição destinadas a ampliar e 

atualizar o acervo de bibliotecas comunitárias e espaços de mediação de leitura de 

base comunitária em diferentes municípios do Estado, sendo esta uma das ações 

referentes à Lei 14071/2020 que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao 

setor cultural, a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. As 

publicações devem contemplar a diversidade de gêneros textuais, linguagens e 

narrativas com relevância contemporânea para público infantil, juvenil e adulto. 
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Onde se lê: 
 
3.3. Só serão aceitas obras enviadas virtualmente, por meio de Catálogo ou 
Portfólio, contendo as seguintes informações: resumo, número de páginas, imagem 
da capa; folha de rosto, ISBN; título, autor (a) ou organizadores (as), edição, valor e 
preenchimento da Planilha Orçamentária anexa a este Credenciamento (Anexo IV). 
 
Leia-se: 
 
3.3. Só serão aceitas obras enviadas virtualmente, por meio de Catálogo ou 
Portfólio, contendo as seguintes informações: resumo, número de páginas, imagem 
da capa; folha de rosto; título, autor (a) ou organizadores (as), edição, valor e 
preenchimento da Planilha Orçamentária anexa a este Credenciamento (Anexo IV). 
 
- 
 
Onde se lê: 
 
7. DO CRONOGRAMA:  
 

 Período da Seleção de Escritores Independentes,  
Editoras, Livreiros e Sebos 

Data Inicial Data final 

1. Inscrições 15/12/2020 30/12/2020 

2. Lista Preliminar de Habilitação dos Participantes 05/01/2021 05/01/2021 

3. Período de Recurso    06/01/2021 07/01/2021 

4. Publicação Final dos Participantes Habilitados 11/01/2021 11/01/2021 

5. Seleção das Publicações  12/01/2021 15/01/2021 

6. Resultado Final 18/01/2021 18/01/2021 

7. Período de entrega das publicações 21/01/2021 19/01/2021 

8. Pagamento 18/02/2021 23/02/2021 

 
Leia-se: 
 
7. DO CRONOGRAMA:  
 

 Período da Seleção de Escritores Independentes,  
Editoras, Livreiros e Sebos 

Data Inicial Data final 

1. Inscrições 15/12/2020 22/01/2021 

2. Lista Preliminar de Habilitação dos Participantes 26/01/2021 29/01/2021 

3. Período de Recurso    01/02/2021 03/02/2021 

4. Publicação Final dos Participantes Habilitados 08/02/2021 08/02/2021 

5. Seleção das Publicações  09/02/2021 26/02/2021 

6. Resultado Final 01/03/2021 01/03/2021 

7. Período de entrega das publicações 08/03/2021 28/05/2021 

8. Pagamento 08/03/2021 28/05/2021 

 
 

Belém (Pa), 13 de janeiro de 2021. 


