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Prefeitura Municipal de Marabá

ES TADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ERRATA

ERRATA
PROCESSO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL Nº 005/2020
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 –
CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS / AVALIADORES –
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/PREFEITURA
MUNICIPAL MARABÁ
Onde se lê:
7. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
7.1. Qualquer pessoa física ou jurídica interessada é parte
legítima para impugnar o presente Edital de CHAMAMENTO
por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.017/2020, e
no Decreto Municipal nº 135/2020 e demais normas
regulamentares municipais, devendo protocolar o pedido no dia
08/12/2020, devendo a Administração julgar e responder aos
recursos impugnatórios no dia até 09/12/2020.
Leia-se:
7. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
7.1. Qualquer pessoa física interessada é parte legítima para
impugnar o presente Edital de CHAMAMENTO por
irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.017/2020, e no
Decreto Municipal nº 135/2020 e demais normas regulamentares
municipais, devendo protocolar o pedido no dia 15/12/2020,
devendo a Administração julgar e responder aos recursos
impugnatórios no dia até 16/12/2020.
Onde se lê:
10. DA INSCRIÇÃO
10.1. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no período
de 01/12/2020 a 06/12/2020, desde que recebidas até às 23h59
(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de
Brasília, do último dia estabelecido para as inscrições.
10.2. As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail
secult@maraba.pa.gov.br, com a identificação “EDITAL
PARECERISTAS LAB/MARABA” no campo “Assunto”. O
proponente deverá anexar ao e-mail o formulário totalmente
preenchido, assinado, escaneado e salvo em PDF, juntamente
com os demais documentos, abaixo solicitados:
Leia-se:
10. DA INSCRIÇÃO
10.1. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no período
de 09/12/2020 a 13/12/2020, desde que recebidas até às 23h59
(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de
Brasília, do último dia estabelecido para as inscrições.
10.2. As inscrições deverão ser enviadas para o Mapa Cultural
do Pará, através do site https://leialdirblanc.pa.gov.br/. O
proponente deverá anexar o formulário totalmente preenchido,
assinado, escaneado e salvo em PDF, juntamente com os demais
documentos, abaixo solicitados:
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