Chamamento Público Ministério da Cultura/Apex-Brasil nº 01/2018
Mercado de Indústrias Criativas do Brasil (MICBR 2018)
Prorrogação de prazo para inscrições
O Ministério da Cultura (MinC), neste ato representado pela Secretaria da Economia
da Cultura, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, do Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006, do Decreto nº 8.837,
de 17 de agosto de 2016, da Portaria MinC nº 29, de 21 de maio de 2009, e,
subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nas condições e
exigências estabelecidas neste chamamento público, informam a prorrogação do
período de inscrição até às 18 horas do dia 3 de julho, com vistas a permitir aos
proponentes maior prazo para finalização do processo de inscrição.
O novo cronograma é o que segue:
Cronograma
Assinatura do ACT

17/05/2018

Lançamento do chamamento público via Apex-Brasil

28/05/2018
28/05/2018 a 03/07/2018
04/07/2018 a 06/07/2018

-recurso

09/07/2018
10/07/2018 e 11/07/2018

Análise dos recursos pelo MinC e Apex-Brasil
-recurso

12/07/2018 a 16/07/2018
17/07/2018
09/07/2018 a 26/07/2018
(17d)

Reunião da Comissão de Avaliação e Seleção
-selecionadas (online)

27/07/2018
30/07/2018
31/07/2018 e 1º/08/2018

Análise dos recursos pela Comissão

02/08/2018 a 07/08/2018

Preparação da lista final e encaminhamento para o DOU

08/08/2018

(DOU)
Etapa de documentação complementar

09/08/2018
10/08/2018 a 16/08/2018

Início da etapa de pagamento para os empreendedores das Rodadas

A partir de 30/08/2018

Início da etapa de pagamento para os empreendedores da capacitação

A partir de 10/09/2018

Cadastramento dos empreendedores na plataforma MICBR

03/09/2018 a 25/09/2018

, em São Paulo (SP), durante 2
(para selecionados para as Rodadas de Negócios)

–
26/09/2018 e 27/09/2018
06/11/2018 a 09/11/2018
12/11/2018 a 11/12/2018

Estão mantidas as demais condições deste chamamento público, cujo aviso foi
publicado no Diário Oficial da União nº 101, de 28 de maio de 2018, Seção 3, página
10.

