
  
 

 
  

 CULTURA PARA TODOS
PRÊMIO ELIZEL NASCIMENTO

ERRATA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2021 

2 DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

2.1 Onde de lê - Os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento deste edital são 

oriundos do Fundo Nacional de Cultura na forma de auxílio emergencial da Lei Federal Aldir 

Blanc, nº 14.017/2020 transferidos a prefeitura municipal de Maracanã/PA, pelo Programa 

07208420200002 - MTUR/SECULT 

ação nº 07208420200002- 005466, cadastrado na Plataforma +Brasil, com o aporte no valor 

total de R$ 215.603,46 (duzentos e Quinze Mil Seiscentos e Três reais e quarenta e se

centavos). 

 

2.1 leiam-se: Os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento deste edital são 
oriundos do Fundo Nacional de Cultura na forma de auxílio emergencial da Lei Federal Aldir 
Blanc, nº 14.017/2020 transferidos a prefeitura municipal de
07208420200002 - MTUR/SECULT 
ação nº 07208420200002- 005466, cadastrado na Plataforma +Brasil, com o aporte no valor 
total de R$ 215.603,46 (duzentos e Quinze Mil Seiscentos 
centavos). 

2.1.1 Alem disso, essa nova chamada oportunizará a realização de chamamento de novos 

instrumentos com saldos remanescentes até o valor de no máximo R$ 88.103,43 ( 

Oitenta e Oito Mil Cento e Três Reais e Quarenta e 

individual custeado por projeto de até aproximadamente R$ 5.873,562 (Cinco Mil 

Oitocentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) qual se dará através de 

lançamento de  instrumento conforme discriminados abaixo

edital: 

 

 

ART. 2º, Inciso III - Edital de 
aquisiçãode bens e serviços vinculados 

ao setor cultural

Art. 2º, III - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bense serviços vinculados 
ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de 

espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de 
economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais,de manifestações 

culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que culturais que 
possam ser realizadas presenciais obedecendo os protocolos da OMS e o decreto 
bandeiramento vigente no município, bem como ser transmitido pela internet ou 
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ERRATA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2021 - ALDIR BLANC /MARACANÃPARÁ

2 DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento deste edital são 

oriundos do Fundo Nacional de Cultura na forma de auxílio emergencial da Lei Federal Aldir 

Blanc, nº 14.017/2020 transferidos a prefeitura municipal de Maracanã/PA, pelo Programa 

MTUR/SECULT - ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS, para execução do Plano de 

005466, cadastrado na Plataforma +Brasil, com o aporte no valor 

total de R$ 215.603,46 (duzentos e Quinze Mil Seiscentos e Três reais e quarenta e se

Os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento deste edital são 
oriundos do Fundo Nacional de Cultura na forma de auxílio emergencial da Lei Federal Aldir 
Blanc, nº 14.017/2020 transferidos a prefeitura municipal de Maracanã/PA, pelo Programa 

MTUR/SECULT - ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS, para execução do Plano de 
005466, cadastrado na Plataforma +Brasil, com o aporte no valor 

total de R$ 215.603,46 (duzentos e Quinze Mil Seiscentos e Três reais e quarenta e seis 

ssa nova chamada oportunizará a realização de chamamento de novos 

instrumentos com saldos remanescentes até o valor de no máximo R$ 88.103,43 ( 

Oitenta e Oito Mil Cento e Três Reais e Quarenta e Três Centavos) com valor máximo 

individual custeado por projeto de até aproximadamente R$ 5.873,562 (Cinco Mil 

Oitocentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) qual se dará através de 

lançamento de  instrumento conforme discriminados abaixo descrito n Anex I desse 

Art. 2º, III - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bense serviços vinculados 
ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de 

espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de 
economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais,de manifestações 

culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que culturais que 
possam ser realizadas presenciais obedecendo os protocolos da OMS e o decreto 
bandeiramento vigente no município, bem como ser transmitido pela internet ou 

disponibilizados por meiode redes sociais ou plataformas
digitais

Financiamentode 15 propostas 
individuais ou coletivas no 

valor de R$ 5.873,562

ALDIR BLANC /MARACANÃPARÁ 

Os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento deste edital são 

oriundos do Fundo Nacional de Cultura na forma de auxílio emergencial da Lei Federal Aldir 

Blanc, nº 14.017/2020 transferidos a prefeitura municipal de Maracanã/PA, pelo Programa 

MUNICÍPIOS, para execução do Plano de 

005466, cadastrado na Plataforma +Brasil, com o aporte no valor 

total de R$ 215.603,46 (duzentos e Quinze Mil Seiscentos e Três reais e quarenta e seis 

Os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento deste edital são 
oriundos do Fundo Nacional de Cultura na forma de auxílio emergencial da Lei Federal Aldir 

Maracanã/PA, pelo Programa 
MUNICÍPIOS, para execução do Plano de 

005466, cadastrado na Plataforma +Brasil, com o aporte no valor 
e Três reais e quarenta e seis 

ssa nova chamada oportunizará a realização de chamamento de novos 

instrumentos com saldos remanescentes até o valor de no máximo R$ 88.103,43 ( 

Três Centavos) com valor máximo 

individual custeado por projeto de até aproximadamente R$ 5.873,562 (Cinco Mil 

Oitocentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) qual se dará através de 

escrito n Anex I desse 

 

Financiamentode 15 propostas 
individuais ou coletivas no 

valor de R$ 5.873,562
cada.

R$ 88.103.43
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3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste edital:

a) Onde se lê: 

 Pessoas físicas, trabalhadoras e trabalhadores da cultura, profissionais ou amadores, 

com comprovada atuação em suas respectivas áreas de manifestaç

e domiciliados na cidade de Maracanã/PA há pelo menos 1 (um) ano, e devidamente 

cadastrados no Mapa Cultural do Município de Maracanã e que atendam aos critérios 

deste edital, que deverão se inscrever com o Cadastro de Pessoa Física

 

Leia- se : 

a) “Pessoas físicas, trabalhadoras e trabalhadores da cultura, profissionais ou amadores, 

com comprovada atuação em suas respectivas áreas de manifestação cultural, residentes 

e domiciliados na cidade de Maracanã/PA há pelo menos 1 (um)

cadastrados no Mapa Cultural do Município de Maracanã Ou do Estado do Pará através 

do site https://mapacultural.pa.gov.br/

deverão se inscrever com o Cadastro de Pessoa Física (CPF)”

 

b) onde se lê: 

Pessoas jurídicas, coletivos, organizações da sociedade civil, microempresas e 

empresas, organizações comunitárias, cooperativas e instituições, formalizados ou não, 

que tenham trabalho comprovado na 

na cidade de Maracanã/PA, há pelo menos 1 (um) ano e devidamente cadastrados no 

Mapa Cultural do Município de Maracanã, que atendam os critérios deste edital, que 

deverão se inscrever com o Cadastro Nacio

Leia-se: 

b) Pessoas jurídicas, coletivos, organizações da sociedade civil, microempresas e 

empresas, organizações comunitárias, cooperativas e instituições, formalizados ou não, 

que tenham trabalho comprovado na área cultural

na cidade de Maracanã/PA, há pelo menos 1 (um) ano e devidamente cadastrados no 

Mapa Cultural do Município de Maracanã ou d

através do site https://mapacultural.pa.gov.br/

deverão se inscrever com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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Poderão participar deste edital: 

Pessoas físicas, trabalhadoras e trabalhadores da cultura, profissionais ou amadores, 

com comprovada atuação em suas respectivas áreas de manifestação cultural, residentes 

e domiciliados na cidade de Maracanã/PA há pelo menos 1 (um) ano, e devidamente 

cadastrados no Mapa Cultural do Município de Maracanã e que atendam aos critérios 

deste edital, que deverão se inscrever com o Cadastro de Pessoa Física (CPF);

“Pessoas físicas, trabalhadoras e trabalhadores da cultura, profissionais ou amadores, 

com comprovada atuação em suas respectivas áreas de manifestação cultural, residentes 

e domiciliados na cidade de Maracanã/PA há pelo menos 1 (um) ano, e devidamente 

Mapa Cultural do Município de Maracanã Ou do Estado do Pará através 

https://mapacultural.pa.gov.br/ e que atendam aos critérios deste edital, que 

com o Cadastro de Pessoa Física (CPF)” 

Pessoas jurídicas, coletivos, organizações da sociedade civil, microempresas e 

empresas, organizações comunitárias, cooperativas e instituições, formalizados ou não, 

que tenham trabalho comprovado na área cultural, com ou sem fins lucrativos, com sede 

na cidade de Maracanã/PA, há pelo menos 1 (um) ano e devidamente cadastrados no 

Mapa Cultural do Município de Maracanã, que atendam os critérios deste edital, que 

deverão se inscrever com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Pessoas jurídicas, coletivos, organizações da sociedade civil, microempresas e 

empresas, organizações comunitárias, cooperativas e instituições, formalizados ou não, 

que tenham trabalho comprovado na área cultural, com ou sem fins lucrativos, com sede 

na cidade de Maracanã/PA, há pelo menos 1 (um) ano e devidamente cadastrados no 

ltural do Município de Maracanã ou do Estado do Pará Ou do Estado do Pará 

https://mapacultural.pa.gov.br/ que atendam os critérios deste edital, que 

deverão se inscrever com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

Pessoas físicas, trabalhadoras e trabalhadores da cultura, profissionais ou amadores, 

ão cultural, residentes 

e domiciliados na cidade de Maracanã/PA há pelo menos 1 (um) ano, e devidamente 

cadastrados no Mapa Cultural do Município de Maracanã e que atendam aos critérios 

(CPF); 

“Pessoas físicas, trabalhadoras e trabalhadores da cultura, profissionais ou amadores, 

com comprovada atuação em suas respectivas áreas de manifestação cultural, residentes 

ano, e devidamente 

Mapa Cultural do Município de Maracanã Ou do Estado do Pará através 

e que atendam aos critérios deste edital, que 

Pessoas jurídicas, coletivos, organizações da sociedade civil, microempresas e 

empresas, organizações comunitárias, cooperativas e instituições, formalizados ou não, 

área cultural, com ou sem fins lucrativos, com sede 

na cidade de Maracanã/PA, há pelo menos 1 (um) ano e devidamente cadastrados no 

Mapa Cultural do Município de Maracanã, que atendam os critérios deste edital, que 

nal de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Pessoas jurídicas, coletivos, organizações da sociedade civil, microempresas e 

empresas, organizações comunitárias, cooperativas e instituições, formalizados ou não, 

, com ou sem fins lucrativos, com sede 

na cidade de Maracanã/PA, há pelo menos 1 (um) ano e devidamente cadastrados no 

Ou do Estado do Pará 

que atendam os critérios deste edital, que 

deverão se inscrever com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 



  
 

 
  

 CULTURA PARA TODOS
PRÊMIO ELIZEL NASCIMENTO

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1  Onde se lê: 

As inscrições para a premiação deverão ser realizadas a partir do 

2021 até 24 de dezembro de 2021 até às 14h com a apresentação da documentação 

solicitada e que deve ser direcionada à SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 

COMUNICAÇÃO, ESPORTES E TURISMO (ao lado da Igreja de SÃO MIGUEL 

ARCANJO), situada na Avenida Manso Palmeira 

de segunda à sexta nos horários de 

conveniosmaracana2021@gmail.com

 

Leia-se:  

4.1 As inscrições para a premiação deverão ser realizadas a partir do dia 22 de 

dezembro de 2021  até às 14 h 

documentação solicitada e que deve ser direcionada à SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA, COMUNICAÇÃO, ESPORTES E TURISMO (

MIGUEL ARCANJO), situada na Avenida Manso Palmeira 

presencial, de segunda à sexta nos horários de 

conveniosmaracana2021@gmail.com

 

5 DA HABILITAÇÃO 

Onde se lê 6.2 

Leia-se 5.2 

Onde se lê 6.2 

Após a verificação de todas as inscrições recebidas será divulgada lista de habilitados e 

não habilitados no site https://maracana.pa.gov.br, até o dia 10/12/2021.

Leia-se 

5.2 - Após a verificação de todas as inscrições recebida

habilitados e não habilitados no site https://maracana.pa.gov.br, até o dia 

27/12/2021. 

Onde se lê 6.3 - O proponente poderá protocolar recurso no prazo de 3 (três) dias da 

publicação da etapa de habilitação, para o e

conveniosmaracana2021@gmail.com
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As inscrições para a premiação deverão ser realizadas a partir do dia 22 de dezembro de 

2021 até 24 de dezembro de 2021 até às 14h com a apresentação da documentação 

solicitada e que deve ser direcionada à SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 

COMUNICAÇÃO, ESPORTES E TURISMO (ao lado da Igreja de SÃO MIGUEL 

na Avenida Manso Palmeira – Bairro Centro, de forma presencial

de segunda à sexta nos horários de 8h às 14h ou via malote através do email: 

conveniosmaracana2021@gmail.com 

para a premiação deverão ser realizadas a partir do dia 22 de 

até às 14 h 27 de dezembro de 2021 com a apresentação da 

documentação solicitada e que deve ser direcionada à SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA, COMUNICAÇÃO, ESPORTES E TURISMO (ao lado da Igreja de SÃO 

situada na Avenida Manso Palmeira – Bairro Centro

de segunda à sexta nos horários de 8h às 14h ou via malote através do email: 

conveniosmaracana2021@gmail.com 

Após a verificação de todas as inscrições recebidas será divulgada lista de habilitados e 

não habilitados no site https://maracana.pa.gov.br, até o dia 10/12/2021.

Após a verificação de todas as inscrições recebidas será divulgada lista de 

habilitados e não habilitados no site https://maracana.pa.gov.br, até o dia 

O proponente poderá protocolar recurso no prazo de 3 (três) dias da 

publicação da etapa de habilitação, para o e-mail cultura@maracana.gov.pa.br. Ou 

conveniosmaracana2021@gmail.com 

dia 22 de dezembro de 

2021 até 24 de dezembro de 2021 até às 14h com a apresentação da documentação 

solicitada e que deve ser direcionada à SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 

COMUNICAÇÃO, ESPORTES E TURISMO (ao lado da Igreja de SÃO MIGUEL 

de forma presencial, 

8h às 14h ou via malote através do email: 

para a premiação deverão ser realizadas a partir do dia 22 de 

27 de dezembro de 2021 com a apresentação da 

documentação solicitada e que deve ser direcionada à SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ao lado da Igreja de SÃO 

Bairro Centro, de forma 

8h às 14h ou via malote através do email: 

Após a verificação de todas as inscrições recebidas será divulgada lista de habilitados e 

não habilitados no site https://maracana.pa.gov.br, até o dia 10/12/2021. 

s será divulgada lista de 

habilitados e não habilitados no site https://maracana.pa.gov.br, até o dia 

O proponente poderá protocolar recurso no prazo de 3 (três) dias da 

@maracana.gov.pa.br. Ou 
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Leia-se 5.3 - O proponente poderá protocolar recurso no prazo de até 

29/12/2021exclusivamento para

 

Onde se lê 6.4 - Após o período de 

a lista de homologação da etapa de habilitação deste edital até o dia 04/12/2021.

 

Leia-se 5.4 - Após o período de interposição e respostas dos recursos será publicada a 

lista de homologação da etapa de 

29/12/2021. 

 

7  “DA SELEÇÃO E DO RESULTADO

Leia-se: 6  DA SELEÇÃO E DO RESULTADO

Onde se lê 7.1  

Leia-se 6.1 

Onde se lê 7.2  

Leia-se 6.2 

Onde se lê 7.3  

Leia-se 6.3 

Onde se lê 7.4  

O resultado da classificação geral e homologação dos projetos selecionados será divulgado no 
site https://maracana.pa.gov.br/, até o dia 29

Leia-se 6.4 

O resultado da classificação geral e homologação dos projetos selecionados será divulgado no 
site https://maracana.pa.gov.br/, até o dia 29

 

8 Onde se lê : “DOS PRÊMIOS E DO PAGAMENTO

Leia-se - 7  DA SELEÇÃO E DO RESULTADO

Onde se lê 8.1  

Leia-se 7.1 

Onde se lê 8.2  

Leia-se 7.2 
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O proponente poderá protocolar recurso no prazo de até 

exclusivamento para email: conveniosmaracana2021@gmail.com

Após o período de interposição e respostas dos recursos será publicada 

a lista de homologação da etapa de habilitação deste edital até o dia 04/12/2021.

Após o período de interposição e respostas dos recursos será publicada a 

lista de homologação da etapa de habilitação deste edital até as 00 hrs do

DA SELEÇÃO E DO RESULTADO” 

6  DA SELEÇÃO E DO RESULTADO 

geral e homologação dos projetos selecionados será divulgado no 
aracana.pa.gov.br/, até o dia 29 de dezembro 2021. 

O resultado da classificação geral e homologação dos projetos selecionados será divulgado no 
.pa.gov.br/, até o dia 29 de dezembro 2021. 

DOS PRÊMIOS E DO PAGAMENTO” 

DA SELEÇÃO E DO RESULTADO 

O proponente poderá protocolar recurso no prazo de até as 14 hrs do dia 

conveniosmaracana2021@gmail.com 

interposição e respostas dos recursos será publicada 

a lista de homologação da etapa de habilitação deste edital até o dia 04/12/2021. 

Após o período de interposição e respostas dos recursos será publicada a 

itação deste edital até as 00 hrs do dia 

geral e homologação dos projetos selecionados será divulgado no 

O resultado da classificação geral e homologação dos projetos selecionados será divulgado no 
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Onde se lê 8.3  

Todos os projetos contemplados e devidamente homologados
30/12/2021. 

Leia-se  

7.3 Todos os projetos contemplados e devidamente homologados neste edital serão pagos até
as 23:59 hrs do dia 30/12/2021.

Onde se lê 8.4  

Leia-se 7.4 

9. Onde se lê: DAS OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PREMIADOS

Leia-se:  8. DAS OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PREMIADOS

Onde se lê 9.1  

Leia-se 8.1 

Onde se lê 9.2 Os proponentes premiados deverão cumprir integralmente a proposta aprovada 

e incluir em todo material de divulgação o patrocínio do Governo Federal por meio da L

14.017/2020 (Aldir Blanc). Para tanto deverá constar em todos os materiais de divulgação a 

seguinte frase: “ESTE PROJETO FOI CONTEMPLADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Nº03/2020 – Aldir Blanc / Maracanã

disponível no site da Prefeitura Municipal de Maracanã (https://maracana.pa.gov.br/) , e da 

Logomarca do Governo Federal/Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura 

conforme Manual da marca do Governo Federal, disponíveis no site 

http://portalsnc.cultura.gov.br/auxiliocultura/.

Leia-se 8.2 Os proponentes premiados deverão cumprir integralmente a proposta aprovada e 

incluir em todo material de divulgação o patrocínio do Governo Federal por meio da Lei 

14.017/2020 (Aldir Blanc). Para tanto deverá co

seguinte frase: “ESTE PROJETO FOI CONTEMPLADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Nº006/2020 – Aldir Blanc / Maracanã

disponível no site da Prefeitura Municipal de Mar

Logomarca do Governo Federal/Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura 

conforme Manual da marca do Governo Federal, disponíveis no site 

http://portalsnc.cultura.gov.br/auxiliocultura/.

 

Onde se lê 9.3  

Leia-se 8.3 
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Todos os projetos contemplados e devidamente homologados neste edital serão pagos até 

Todos os projetos contemplados e devidamente homologados neste edital serão pagos até
/12/2021. 

DAS OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PREMIADOS 

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PREMIADOS 

Os proponentes premiados deverão cumprir integralmente a proposta aprovada 

e incluir em todo material de divulgação o patrocínio do Governo Federal por meio da L

14.017/2020 (Aldir Blanc). Para tanto deverá constar em todos os materiais de divulgação a 

seguinte frase: “ESTE PROJETO FOI CONTEMPLADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Aldir Blanc / Maracanã-Pará”, estar acompanhado do Brasão do Município, 

disponível no site da Prefeitura Municipal de Maracanã (https://maracana.pa.gov.br/) , e da 

Logomarca do Governo Federal/Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura 

conforme Manual da marca do Governo Federal, disponíveis no site 

cultura.gov.br/auxiliocultura/.  

Os proponentes premiados deverão cumprir integralmente a proposta aprovada e 

incluir em todo material de divulgação o patrocínio do Governo Federal por meio da Lei 

14.017/2020 (Aldir Blanc). Para tanto deverá constar em todos os materiais de divulgação a 

seguinte frase: “ESTE PROJETO FOI CONTEMPLADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Aldir Blanc / Maracanã-Pará”, estar acompanhado do Brasão do Município, 

disponível no site da Prefeitura Municipal de Maracanã (https://maracana.pa.gov.br/) , e da 

Logomarca do Governo Federal/Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura 

conforme Manual da marca do Governo Federal, disponíveis no site 

http://portalsnc.cultura.gov.br/auxiliocultura/.  

neste edital serão pagos até 

Todos os projetos contemplados e devidamente homologados neste edital serão pagos até 

Os proponentes premiados deverão cumprir integralmente a proposta aprovada 

e incluir em todo material de divulgação o patrocínio do Governo Federal por meio da Lei 

14.017/2020 (Aldir Blanc). Para tanto deverá constar em todos os materiais de divulgação a 

seguinte frase: “ESTE PROJETO FOI CONTEMPLADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Pará”, estar acompanhado do Brasão do Município, 

disponível no site da Prefeitura Municipal de Maracanã (https://maracana.pa.gov.br/) , e da 

Logomarca do Governo Federal/Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura 

conforme Manual da marca do Governo Federal, disponíveis no site 

Os proponentes premiados deverão cumprir integralmente a proposta aprovada e 

incluir em todo material de divulgação o patrocínio do Governo Federal por meio da Lei 

nstar em todos os materiais de divulgação a 

seguinte frase: “ESTE PROJETO FOI CONTEMPLADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

estar acompanhado do Brasão do Município, 

acanã (https://maracana.pa.gov.br/) , e da 

Logomarca do Governo Federal/Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura 

conforme Manual da marca do Governo Federal, disponíveis no site 
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Onde se lê 9.4 

 Leia-se 8.4 

10. Onde se lê: DAS OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PREMIADOS

Leia-se:  9. DAS OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PREMIADOS

Onde se lê 10.1  

Leia-se 9.1 

Onde se lê 10.2  

Leia-se 9.2 

Onde se lê 10.3 

Leia-se 9.3 

Onde se lê 10.4 - Outros esclarecimentos só poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico: 
cultura@maracana.gov.pa.br

Leia-se 9.4 - Outros esclarecimentos só poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico:
conveniosmaracana2021@gmail.com

Onde se lê 10.5  

Leia-se 9.5 

Onde se lê 10.6  

Leia-se 9.6 

Onde se lê 10.7 

Leia-se 9.7 

Onde se lê 10.8  

Leia-se 9.8 

Onde se lê 10.9 - Cronograma 

Etapa 

Inscrições 

Avaliação e seleção
das propostas 
cadastradas 

   

AÇÃO  
CULTURA PARA TODOS 

PRÊMIO ELIZEL NASCIMENTO 
 

 

. Onde se lê: DAS OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PREMIADOS 

. DAS OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS PREMIADOS 

Outros esclarecimentos só poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico: 
cultura@maracana.gov.pa.br 

Outros esclarecimentos só poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico:
conveniosmaracana2021@gmail.com 

Data

21/12 a 24

seleção 27/12

Outros esclarecimentos só poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico: 

Outros esclarecimentos só poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico: 

Data 

24/12 

27/12 
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Divulgação do 
Resultado da 

Seleção Pré-liminar

Homologação do 
Resultado Final 

Assinatura via Ofício do
Simplificados de Fomento

Execução do projeto e entrega do 
relatóriosimplificado de cumprimento do objeto

 
Leia-se 9.9 CRONOGRAMA 
 

Etapa 

Inscrições 

Publicação da Lista 
dos  Inscritos 

Divulgação das 
Propostas Deferidas 

Indeferidas 

Interposição de 
recursos 

 

 

Divulgação  do 
Resultado da Seleção
após Interposição de 

Recursos 

Homologação do
Resultado Final

Assinatura via Ofício do Termo
de Fomento e Pagamento das Propostas 
Selecionadas  
 Execução do projeto e entrega do relatório 
simplificado de cumprimento do objeto

   

AÇÃO  
CULTURA PARA TODOS 

PRÊMIO ELIZEL NASCIMENTO 
 

 

liminar 

27/12

 
 

30/12

do Termo 
de Fomento 29 /12

Execução do projeto e entrega do 
relatóriosimplificado de cumprimento do objeto 01/01/2021 até 

31/05/2022

Data

21/12 a

Publicação da Lista 
 

27/12/2021

Divulgação das 
Deferidas  e 

Até as 12 horas 
do dia 

28/12

Interposição de Das 14 hrs do 
Dia 28/12/2021 
até as 14 hrs do 
dia 29/1

 
Seleção 

após Interposição de 

 
 

30/12/2021

do 
Final 

30/12/2021

Termo Simplificados
e Pagamento das Propostas Até 31/12

Execução do projeto e entrega do relatório 
simplificado de cumprimento do objeto 01/01/2021 até 

31/05/2022 
(respeitando a 

norma eleitoral
Lei nº 

9.504/1997)

2 

12 

/12 

01/01/2021 até 
31/05/2022 

Data 

a 24/12 

27/12/2021 

Até as 12 horas 
do dia 
/12/2021 

Das 14 hrs do 
/12/2021 

até as 14 hrs do 
/12/2021 

 

30/12/2021 

2/2021 

/12 /2021 

01/01/2021 até 
31/05/2022 

(respeitando a 
norma eleitoral – 

Lei nº 
9.504/1997) 
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AÇÃO  
CULTURA PARA TODOS 

PRÊMIO ELIZEL NASCIMENTO 
 

 

Maracanã/PA, 27 de Dezembro de 2021

 

Maracanã/PA, 27 de Dezembro de 2021. 
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