
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 

Gabinete do Prefeito 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

001/2020 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, através da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER no uso de suas atribuições legais e 

considerando o Edital de Chamamento Público Nº 001/2020 , resolve:  

 

I - Retificar o subitem 8.3 do Edital de Chamamento Público Nº 001/2020, passando a 

constar a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

 

8.3 – A nota final da proposta será a soma dos produtos resultantes da 

multiplicação das notas parciais pelo o peso de cada critério, conforme definido na 

planilha.  

 

Leia-se:  
 

8.3 – A nota final da proposta será a soma dos produtos resultantes dos pesos 

atribuido a cada critério, conforme definido na planilha. 

 

II - Retificar o item 12 do Edital de Chamamento Público Nº 001/2020, passando a 

constar a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 
 

Caso revele-se necessária a contratação de artistas, de um modo geral, após o 

encerramento do prazo de inscrição previsto neste Edital, em razão do aumento da 

necessidade desta Secretaria em promover e fomentar a Cultura, ou por qualquer 

outro motivo, novas contratações poderão ser realizadas, sem prejuízo deste Edital, 

inclusive de artistas que tenham sido inabilitados por ausência ou irregularidade na 

documentação apresentada, desde que, no momento da contratação, tenham sanado 

a ausência ou vício que os inabilitaram. 

 

Leia-se: 

 
Caso revele-se necessária a contratação de artistas, de um modo geral, após o 

encerramento do prazo de inscrição previsto neste Edital, em razão do aumento da 

necessidade desta Secretaria em promover e fomentar a Cultura, ou por qualquer 

outro motivo, novas contratações poderão ser realizadas, sem prejuízo deste Edital, 

inclusive de artistas que tenham sido inabilitados por ausência ou irregularidade na 

documentação apresentada, ficando o dia 28/12/2020 o prazo final para sanar a 



ausencia de alguma documentação que os inabilitaram. 

 

 
 

 

Cubati, 02 de Dezembro de 2020. 

 

 

 

 
__________________________________________________ 

EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS 
Prefeito Constitucional
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