
 

  

Chamamento Público para seleção de projetos das mais diversas Linguagens com objetivo de fomentar e incentivar a

1 DOS RECURSOS INTERPOSTOS

  

PROPONENTE

RESPONSÁVEL

EDIVAN DE SOUZA 

AMORAS 

LIVIA CRISTINA 

ALVES NUNES

EVERALDO COSTA 

DOS SANTOS

DAVI VICTOR PRADO 

DOS SANTOS

Edital de chamamento público nº 006/2021 

Chamamento Público para seleção de projetos das mais diversas Linguagens com objetivo de fomentar e incentivar a

Produção artística e cultu

RESULTADO FINAL APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

1 DOS RECURSOS INTERPOSTOS 

PROPONENTE 

RESPONSÁVEL 

 

PROPOSTA 

EDIVAN DE SOUZA 

 

SHOW DA BANDA 

YAGAREGGAE 

LIVIA CRISTINA 

ALVES NUNES 

BIBLIOTECA 

COMUNITÁRIA 

CHICO BENTO 

EVERALDO COSTA 

DOS SANTOS 
ARTES SANTOS 

DAVI VICTOR PRADO 

DOS SANTOS 
VIDA LONGA 

AÇÃO 
 CULTURA PARA TODOS

PRÊMIO ELIZEL NASCIMENTO
 

 

Edital de chamamento público nº 006/2021 -

Chamamento Público para seleção de projetos das mais diversas Linguagens com objetivo de fomentar e incentivar a

Produção artística e cultural Aldir Blanc no âmbito do Município de Maracanã/PA.

 

RESULTADO FINAL APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

 

JUSTIFICATIVA DO 

PROPONENTE 

As 09:34 min recebemos 

por email do proponente a 

ficha modelo de recurso 

com a seguinte 

Justificativa: “ Segue em 

anexo documentação que 

faltou do Edvan amoras do 

Projeto da banda 

Yagareggae no 

chamamento público n° 

006/2021 – Aldir Blanc – 

Maracanã-Pará” 

Conforme disposto no Item 4

d

completa deve

SECCET ou ainda enviada por email 

As 16:51 min do dia 29 de 

Novembro de 2021, via 

email aProponente 

apresentou ficha padrão do 

recurso  apresentando 

documentação 

discriminada no resultado 

preliminar do referido 

edital. 

Entretanto, 

Item 4

documentação completa deve

apresentada 

de 

de dezembro de 2021 até às 14h

SECCET ou ainda enviada por email 

As 11:06 hrs do dia 30 de 

Dezembro de 2021 o 

proponente apresentou 

email com a seguinte 

mensagem: “Venho 

através deste defender meu 

trabalho de artesanato . 

Enviando anexo fotos de 

algumas artes feita por 

minhas habilidades.” E 

anexou imagens de sua 

CTPS, porém sem o seu 

PIS 

Também, de acordo com 

completa deve

SECCET ou ainda enviada por email 

As 19:11 hrs do dia 29 de 

Dezembro de 2021  

1 – o proponente nos 

enviou email com  imagem 

do cartão contendo seus 

dados bancários; 

2 – as 19:58 hrs do dia 29 

de dezembro de 2021 o 

 1

No

participação

documentações o proponente 

deve apresentar

e) Cópia do 

que comprove os dados 

  
CULTURA PARA TODOS 

PRÊMIO ELIZEL NASCIMENTO 

- Aldir Blanc /Maracanã Pará 

Chamamento Público para seleção de projetos das mais diversas Linguagens com objetivo de fomentar e incentivar a

lanc no âmbito do Município de Maracanã/PA.

RESULTADO FINAL APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

ANÁLISE 

Conforme disposto no Item 4.1 e 4.2 

do referido Edital, a documentação 

completa deveria ser apresentada nos 

prazos  que foram  de 22 de 

Dezembro de 2021 até 24 de 

dezembro de 2021 até às 14h de 

forma presencial na sede da 

SECCET ou ainda enviada por email 

discriminado no referido 

instrumento. 

Entretanto, Conforme disposto no 

Item 4.1 e 4.2  do referido Edital, a 

documentação completa deveria ser 

apresentada nos prazos  que foram  

de 22 de Dezembro de 2021 até 24 

de dezembro de 2021 até às 14h de 

forma presencial na sede da 

SECCET ou ainda enviada por email 

discriminado no referido 

instrumento. 

Também, de acordo com Conforme 

disposto no Item 4.1 e 4.2  do 

referido Edital, a documentação 

completa deveria ser apresentada nos 

prazos  que foram  de 22 de 

Dezembro de 2021 até 24 de 

dezembro de 2021 até às 14h de 

forma presencial na sede da 

SECCET ou ainda enviada por email 

discriminado no referido 

instrumento. 

 

1 - Conforme disposto no inciso  

No Item  4.2 das condições de 

participação que entre todas as 

documentações o proponente 

deve apresentar 

) Cópia do cartão ou documento 

que comprove os dados 

 

Chamamento Público para seleção de projetos das mais diversas Linguagens com objetivo de fomentar e incentivar a 

lanc no âmbito do Município de Maracanã/PA. 

RESULTADO DO RECURSO

1 e 4.2  

referido Edital, a documentação 

nos 

SECCET ou ainda enviada por email 

Solicitação indeferida 

referido Edital, a 

ria ser 

que foram  

ezembro de 2021 até 24 

de 

SECCET ou ainda enviada por email 

Solicitação indeferida 

Conforme 

nos 

SECCET ou ainda enviada por email 

Solicitação indeferida 

inciso  

das condições de 

que entre todas as 

documentações o proponente 

cartão ou documento 

que comprove os dados 

Solicitação indeferida 

DO RECURSO 



 

  

DANIELSON 

CARRERA CORREA

RONNAN 

LUCASFIGUEIREDO 

MORAES 

DANIELSON 

A CORREA 
LIVE SHOW AO VIVO 

LUCASFIGUEIREDO 

 

RECURSO TORÓ DE 

TAMBORES 

FESTIVAL 

AÇÃO 
 CULTURA PARA TODOS

PRÊMIO ELIZEL NASCIMENTO
 

proponente envia email 

com a devida mensagem 

“comunicaram ao 

proponente davi prado, que 

seu projeto não foi aceito 

por não ter informado sua 

conta bancária, sendo que 

o mesmo informou e outra 

isso não era uma exigência 

no ato da inscrição o que 

estava sendo pedido la: 

observações: anexar 

cópias: · rg e cpf do 

responsável; · 

comprovante de endereço 

do espaço cultural em que 

o grupo utiliza; · imagem 

das apresentações do 

grupo e todo material que 

possa servir para criar um 

histórico memorial. · 

imagens do espaço cultural 

em que o grupo utiliza.” 

3 - e as 13:03  hrs do dia 

30 de dezembro de 2021 , 

o proponente nos enviou 

imagem dos dados 

descritos na ficha de 

inscrição. 

bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da 

agência e número da Conta 

Corrente;

faz parte do check list da 

documentação para inscrição, e 

por não ter apresentado o 

proponente foi desabilitado.

2-

Proponente não se atentou ao 

disposto no Item 4, pois o que 

relata diz respeito apenas a ficha 

de inscrição que é um dos 

documentos apresentados no ato 

da inscrição

3 

Conforme disposto no Item 4

documentação

apresentada 

de 

de dezembro de 2021 até às 14h

forma presencial na sede da 

SECCET ou ainda enviada por email 

discriminado no referido 

instrumento.

As 17:26 hrs do dia 29 de 

dezembro de 2021 o  

proponente enviou email 

com a seguinte mensagem 

“Estou entrando com 

recurso pois os 

seguintes documentos 

abaixo não foram 

enviados pela 

cadastradora da 

secretaria de Cultura. 

Segue anexo os 

documentos 

pendentes.” 

finalistica de análise e o recurso é 

RECURSO TORÓ DE 

As 09:06 hrs do dia 30 de 

Dezembro de 2021 o 

Proponente nos enviou 

email com  ficha de 

recurso com a seguinte 

mensagem “Viemos por 

meio deste interpor recurso 

para o deferimento de 

nossa proposta. Nossa 

proposta é importante para 

o cenario da cultura 

popular, e a importancia 

Sabemos da relevância 

para cultura local , 

principios que

pública, sobretud

con

o proponente nao seguiu 

de acordo com 

no Item 4

a documentação completa deve

apresentada 
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bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da 

agência e número da Conta 

Corrente; 

faz parte do check list da 

documentação para inscrição, e 

por não ter apresentado o 

proponente foi desabilitado. 

- De acordo com o citado o 

Proponente não se atentou ao 

disposto no Item 4, pois o que 

relata diz respeito apenas a ficha 

de inscrição que é um dos 

documentos apresentados no ato 

da inscrição 

 - Também, de acordo com 

Conforme disposto no Item 4.1, a 

documentação completa deveria ser 

apresentada nos prazos  que foram  

de 22 de Dezembro de 2021 até 24 

de dezembro de 2021 até às 14h de 

forma presencial na sede da 

SECCET ou ainda enviada por email 

discriminado no referido 

instrumento. 

De fato foi verificada a 

inconsistencia de conformidade 

documental por parte dessa área 

finalistica de análise e o recurso é 

contudente. 

Sabemos da relevância deste projeto 

para cultura local , mas seguindo os 

principios que regem  administração 

pública, sobretudo o da legalidade e 

Impessoalidade, e tratamento 

equiparado entre todos os 

concorrentes dessa chamada públuca, 

o proponente nao seguiu Também, 

de acordo com Conforme disposto 

no Item 4.1 e 4.2  do referido Edital, 

a documentação completa deveria ser 

apresentada nos prazos  que foram  

bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da 

agência e número da Conta 

faz parte do check list da 

documentação para inscrição, e 

por não ter apresentado o 

citado o 

Proponente não se atentou ao 

disposto no Item 4, pois o que 

relata diz respeito apenas a ficha 

de inscrição que é um dos 

documentos apresentados no ato 

Também, de acordo com 

, a 

ria ser 

que foram  

ezembro de 2021 até 24 

de 

forma presencial na sede da 

SECCET ou ainda enviada por email 

discriminado no referido 

SOLICITAÇÃO DEFERIDA

deste projeto 

guindo os 

administração 

da legalidade e 

correntes dessa chamada públuca, 

Também, 

referido Edital, 

ria ser 

que foram  

Solicitação indeferida 

FERIDA 



 

  

JEFFERSON PLINIO 

DA COSTA REBELO

JEFFERSON PLINIO 

DA COSTA REBELO 

O MOVIMENTO 

ENVOLVENTE DA 

QUADRILHA 

BALANÇA 

MAIANDEUA 

AÇÃO 
 CULTURA PARA TODOS

PRÊMIO ELIZEL NASCIMENTO
 

que tem este projeto para a 

SALVAGUARDA 

DESTAS OBRAS DOS 

MESTRES! ENVIAMOS 

EM ANEXO O PIS 

COMO FOI 

SOLICITADO. 

Aguardamos com muita 

expectativa e certos de que 

havera a reparação do 

equivoco. Agradecemo” 

de 

de dezembro de 2021 até às 14h

SECCET ou ainda enviada por email 

1 – Primeiro, as 17; 33hrs 

do dia 29 de Dezembro de 

2021, o proponente entrou 

com recurso em relação a 

lista de propostas 

habilitadas e inabilitadas, 

já que o mesmo afirma que 

realizou a inscrição e nos 

provou sua real inscrição 

através de mensagens e 

imagens. 

  

1 

1.1

1.2

  
CULTURA PARA TODOS 
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de 22 de Dezembro de 2021 até 24 

de dezembro de 2021 até às 14h de 

forma presencial na sede da 

SECCET ou ainda enviada por email 

discriminado no referido 

instrumento. 

1 – da Análise dessa homologação .e 

resultado final: 

1.1 – Esta área finalistiva de análise 

gostaria de se redimir com o 

citado proponente, pois de fato 

verificamos que as 23;29 hrs do 

dia 24 de Dezembro à inscrição 

enviada e recebida via email; 

1.2 – No que diz respeito à análise 

da proposta do Proponente: 

- O proponente se apresenta 

como Grupo cultural tendo como 

seu representante o senhor 

Jefferson Plinio da Costa 

Rebelo; 

- Na carta coletiva de Anuência 

se apresentam como membros os 

senhores  

Marlison Souza e Souza com 

endereço: Conjunto Jardim dos 

Pardais Q1 C4, DECOUVILLE, 

MARITUBA/PA; 

Paulo Vitor Lino de Oliveira 

com endereço: Conjunto Jardim 

dos Pardais Q1 C4, 

DECOUVILLE, Marituba/PA; 

Valdirene Correa de Sousa da 

Silva com endereço no Conjunto 

Jardim dos Pardais Q1 C4, 

DECOUVILLE, Marituba/PA 

O comprovante de residência do 

representante do grupo consta 

como moradiarua 21 de abril, nº 

480, casa A, Marituba. 

RESULTADOSE 

CONCLUSÕES 

1 – De acordo com o disposto 

no Item 3.1 do Art.3º do Edital

nº 006/2021 de Chamada 

Pública  - a) Pessoas físicas, 

trabalhadoras e trabalhadores 

da cultura, profissionais ou 

amadores, com comprovada 

atuação em suas respectivas 

ezembro de 2021 até 24 

de 

SECCET ou ainda enviada por email 

e 

rea finalistiva de análise 

citado proponente, pois de fato 

do 

dia 24 de Dezembro à inscrição 

que diz respeito à análise 

O proponente se apresenta 

como Grupo cultural tendo como 

seu representante o senhor 

Jefferson Plinio da Costa 

Na carta coletiva de Anuência 

se apresentam como membros os 

com 

endereço: Conjunto Jardim dos 

Q1 C4, DECOUVILLE, 

Vitor Lino de Oliveira 

com endereço: Conjunto Jardim 

dos Pardais Q1 C4, 

Valdirene Correa de Sousa da 

Silva com endereço no Conjunto 

Jardim dos Pardais Q1 C4, 

comprovante de residência do 

representante do grupo consta 

rua 21 de abril, nº 

acordo com o disposto 

Edital 

de Chamada 

a) Pessoas físicas, 

trabalhadoras e trabalhadores 

da cultura, profissionais ou 

amadores, com comprovada 

atuação em suas respectivas 

 Solicitação indeferida 
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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. 

2-  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 

Mapa Cultural do Município 

de Maracanã; 

3 – Do Item 3.2, É vedada 3.2 

a participação neste Edital 

c) Pessoas físicas e jurídicas 

que residam e/ou tenham 

domicílio ou sede fora do 

município de Maracanã-Pará;

4 – Além do mais de acordo 

com o item 4.2 do Edital, o 

responsável pelo coletivo não 

apresentou d) Cópia da 

Carteira de Trabalho 

contendo o número 

PIS/PASEP; e) Cópia do 

cartão ou documento que 

comprove os dados 

bancários, contendo as 

seguintes informações: 

banco, número da agência e 

número da Conta Corrente; 

áreas de manifestação 

ral, residentes e 

na cidade de 

Maracanã/PA há pelo menos 

1 (um) ano, e devidamente 

cadastrados no Mapa Cultural 

b) Pessoas jurídicas, 

coletivos, organizações da 

sociedade civil, 

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 

apa Cultural do Município 

3.2 

c) Pessoas físicas e jurídicas 

que residam e/ou tenham 

domicílio ou sede fora do 

Pará; 

do mais de acordo 

do Edital, o 

responsável pelo coletivo não 

d) Cópia da 

Carteira de Trabalho 

úmero 

PIS/PASEP; e) Cópia do 

cartão ou documento que 

comprove os dados 

bancários, contendo as 

seguintes informações: 

banco, número da agência e 



 

  

 

 

 

 

2 DA HABILITAÇÃO

 

1.1 PROPOSTAS INABILITADAS E DESCLASSIFICADAS

 

ARTE NO MEU BAIRRO

ARTE DE MARIA

ARTES MARAJOARA

ARTES SANTOS

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA CHICO 

FESTIVAL TORÓ DE TAMBORES 

Edição: encantos da ilha

HUMORISTA E COMEDIANTE DE 

GRUPO FOLCLORE

COMEDIANTE E CANTOR DE 

TOADAS DE BOI

OFICINA DE CARIMBÓ, COMO 

CONFECCIONAR FLAUTA DE CANO 

PVC E AULAS INICIAIS

PROJETO DE MÚSICA

DA HABILITAÇÃO ECLASSIFICAÇÃO  

1.1 PROPOSTAS INABILITADAS E DESCLASSIFICADAS

PROPOSTAS 

ARTE NO MEU BAIRRO 

 

ARTE DE MARIA 

ARTES MARAJOARA 

ARTES SANTOS 

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA CHICO 

BENTO 

FESTIVAL TORÓ DE TAMBORES 

Edição: encantos da ilha 

HUMORISTA E COMEDIANTE DE 

GRUPO FOLCLORE 

COMEDIANTE E CANTOR DE  

TOADAS DE BOI 

 

OFICINA DE CARIMBÓ, COMO 

CONFECCIONAR FLAUTA DE CANO 

PVC E AULAS INICIAIS 

PROJETO DE MÚSICA 

AÇÃO 
 CULTURA PARA TODOS

PRÊMIO ELIZEL NASCIMENTO
 

 

1.1 PROPOSTAS INABILITADAS E DESCLASSIFICADAS 

 

PROPOSTAS INABILITADAS E DESCLASSIFICADAS

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital , o proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

apresentou  

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

 e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

Conforme disposto nos Item 4.2 

apresentou  

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

 e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

apresentou  

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

apresentou  

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de 

apresentou  

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

apresentou  

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

apresentou  

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PA

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

apresentou  

c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

d) Cópia da Carteira de Trabalho

 e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

O disposto do Item h) da chamada Pública diz que 

Decreto n° 10.464 de 17 de Agosto de 2020 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão desempenhar, em conjunto, esforços para evitar que os recursos aplicados se 

concentrem nos mesmos beneficiários, na mesma região

restrito de trabalhadores da cultura ou de instituições culturais. Dessa forma, Não Poderão 

participar do novo chamamento público, bem como serem contemplados os beneficiários que 

obtiveram propostas aprovadas e classificadas no

003/2021, 004/2021 e 005/2021 

E o proponente responsável pelo projeto foi contemplado na chamada de número 005/2021 

Espaços Culturais. 
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E DESCLASSIFICADAS 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital , o proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

O disposto do Item h) da chamada Pública diz que -  De acordo com § 1º do Art.8° do 

Decreto n° 10.464 de 17 de Agosto de 2020 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão desempenhar, em conjunto, esforços para evitar que os recursos aplicados se 

concentrem nos mesmos beneficiários, na mesma região geográfica ou em um número 

restrito de trabalhadores da cultura ou de instituições culturais. Dessa forma, Não Poderão 

participar do novo chamamento público, bem como serem contemplados os beneficiários que 

obtiveram propostas aprovadas e classificadas nos editais de chamamento público de nº 

003/2021, 004/2021 e 005/2021 – Aldir Blanc no âmbito do Município de Maracanã/PA.

E o proponente responsável pelo projeto foi contemplado na chamada de número 005/2021 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital , o proponete não apresentou  

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente; 

do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

número da Conta Corrente 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

SEP; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

contendo o número PIS/PASEP; 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente; 

e acordo com § 1º do Art.8° do 

Decreto n° 10.464 de 17 de Agosto de 2020 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão desempenhar, em conjunto, esforços para evitar que os recursos aplicados se 

geográfica ou em um número 

restrito de trabalhadores da cultura ou de instituições culturais. Dessa forma, Não Poderão 

participar do novo chamamento público, bem como serem contemplados os beneficiários que 

s editais de chamamento público de nº 

Aldir Blanc no âmbito do Município de Maracanã/PA. 

E o proponente responsável pelo projeto foi contemplado na chamada de número 005/2021 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

participar do novo chamamento público, bem como serem contemplados os beneficiários que 

E o proponente responsável pelo projeto foi contemplado na chamada de número 005/2021 – 
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Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

apresentou  

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete nã

apresentou  

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

 e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

apresentou  

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

 e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o r

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

 

Conforme disposto nos Item 4.2

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho 
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Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete nã

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

ões: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

ocumento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

apresentou 

cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o r

proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

apresentou  

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

apresentou  

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete nã

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

ões: banco, número da agência e número da Conta Corrente; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

ocumento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

Pública 006/2021, o responsável pelo 

 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

 

contendo o número PIS/PASEP; 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

ocumento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

esponsável pelo 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

do Edital de Chamada Pública 006/2021, o proponete não 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

Pública 006/2021, o responsável pelo 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 
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e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Públ

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco

E o disposto no Item 3.2 é do Instrumento diz que é Vedada a Participação do certame de  d) 

Servidor público ativo da administração direta ou indireta, efetivo ou comissionado, dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, das esferas municipal, estadual e federal; e em 

Consulta ao setor de Recursos Humanos foi detectado que a  responsavel Proponente é 

funcionária pública do quadro efetivo municipal a Prefeitura do Munnicipio de Maracanã.

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número

 

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 
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e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

proponete não apresentou 

Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente

4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

m 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as seguintes 

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente

E o disposto no Item 3.2 é do Instrumento diz que é Vedada a Participação do certame de  d) 

Servidor público ativo da administração direta ou indireta, efetivo ou comissionado, dos 

vo e Judiciário, das esferas municipal, estadual e federal; e em 

Consulta ao setor de Recursos Humanos foi detectado que a  responsavel Proponente é 

funcionária pública do quadro efetivo municipal a Prefeitura do Munnicipio de Maracanã.

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número PIS/PASEP;

e) Cópia do cartão ou documento que comprove os dados bancários, contendo as

informações: banco, número da agência e número da Conta Corrente

Conforme disposto nos Item 4.2 do Edital de Chamada Pública 006/2021, o responsável pelo 

proponete não apresentou 

d) Cópia da Carteira de Trabalho contendo o número
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2.1 PROPOSTAS HABILITADAS  E CLASSIFICADAS

 

 

 

PROJETO DE INICIAÇÃO AO CONTRABAIXO ELETRICO 

PROJETO DE DANÇA JOSY SOARES

PROJETO DE 

DEBAIXA RENDA DA COMUNIDADE BOM JESUS

AGREGAÇÃO DE VALORES A RESIDUOS DE MOLUSCOS 

MARUJADA DE SÃO BENEDITO DE MARACANÃ

A TRADIÇÃO QUE SE RENOVA: 

PROPOSTAS HABILITADAS  E CLASSIFICADAS

PROPOSTAS HABILITADAS E CLASSIFICADAS

PROPOSTAS 

 

MARACANÃ FESTIVAL MUSIC

 

DESENVOLVIMENTO ARTISTICO

PROJETO DE INICIAÇÃO AO CONTRABAIXO ELETRICO 

SEGUE O SOM 

 

PROJETO DE DANÇA JOSY SOARES

 

PÔR DO SOM 

 

A PICOTA 

PROJETO DE ARTESANATO PARA MÃES DE FAMÍLIA 

DEBAIXA RENDA DA COMUNIDADE BOM JESUS

AGREGAÇÃO DE VALORES A RESIDUOS DE MOLUSCOS 

BIVALVES 

ATELI CROCHÊ 

 

MARACANÃ ON LIVE

 

CROCHÊ NO MEU BAIRRO

 

MARUJADA DE SÃO BENEDITO DE MARACANÃ

A TRADIÇÃO QUE SE RENOVA: CARIMBÓ NOVO ZIMBA DE 

MARACANÃ. 

LUAU DE QUINTAL 

 

CENTRO CULTURAL SANTA LUZIA

 

LIVE SHOW AO VIVO 

AÇÃO 
 CULTURA PARA TODOS

PRÊMIO ELIZEL NASCIMENTO
 

PROPOSTAS HABILITADAS  E CLASSIFICADAS 

PROPOSTAS HABILITADAS E CLASSIFICADAS

MARACANÃ FESTIVAL MUSIC 

 

As devidas propostas cumpriram 

dispositivos e requisitos referentes 

chamada pública e seguiram coerentemente no que concerne ao

, Item 7:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) Contribuição na promoção da acessibilidade ematenção à 

pessoa com deficiência e/ou pessoa idosa.

DESENVOLVIMENTO ARTISTICO 

PROJETO DE INICIAÇÃO AO CONTRABAIXO ELETRICO 

PROJETO DE DANÇA JOSY SOARES 
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DEBAIXA RENDA DA COMUNIDADE BOM JESUS 

AGREGAÇÃO DE VALORES A RESIDUOS DE MOLUSCOS 

MARACANÃ ON LIVE 

CROCHÊ NO MEU BAIRRO 

MARUJADA DE SÃO BENEDITO DE MARACANÃ 

CARIMBÓ NOVO ZIMBA DE 

 

CENTRO CULTURAL SANTA LUZIA 

 

  
CULTURA PARA TODOS 

PRÊMIO ELIZEL NASCIMENTO 

Maracanã/PA, 

 

PROPOSTAS HABILITADAS E CLASSIFICADAS 

JUSTIFICATIVA

As devidas propostas cumpriram 

dispositivos e requisitos referentes 

chamada pública e seguiram coerentemente no que concerne ao

, Item 7: 

 Inventividade, qualidade artística e relevância cultural do 

projeto; 

 b) Viabilidade técnica e orçamentária;

 c) Coerência da proposta com a trajetóriado proponente;

 Difusão dos resultados para a comunidade

Contribuição na promoção da acessibilidade ematenção à 

pessoa com deficiência e/ou pessoa idosa.

 

Maracanã/PA, 30 de Dezembro de 2021. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

As devidas propostas cumpriram fielmente com todos os 

dispositivos e requisitos referentes aos dispostos no edital de 

chamada pública e seguiram coerentemente no que concerne ao 

Inventividade, qualidade artística e relevância cultural do 

b) Viabilidade técnica e orçamentária; 

c) Coerência da proposta com a trajetóriado proponente; 

Difusão dos resultados para a comunidade 

Contribuição na promoção da acessibilidade ematenção à 

pessoa com deficiência e/ou pessoa idosa. 

 

 

 

 


