PREFEIT{J§A I}E

3s

Secretaria Municipal
de Turismo e Gultura

rermo Aditivo ao Edital de chamamento público ne oU2ozL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA atTavés da SECRETARIA DE
TURISMO E
CULTURA, com CNPJ Ne 07.616'162/OO0L-06, situada na Rua
|uaci Sampaio pontes,
1732, centro, cEP 61.600-r.s9, caucaia, no Estado do ceará,
torna púbrico para
conhecimento dos interessados o presente EDITAL DE CHAMAMENTO púgllco,

denominado 'CARNAVAL DIGITAL DE CAUCAIA zoz]- que
objetiva o
CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DE
CUTTURA PARA A

PRODUçÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL,
PARA A REALIZAçÃO DE
PROGRAMAçÃO DO CARNAVAL 2021, EM PLATAFORMAS
DIGITAIS,
mediante as condições estabelecidas no presente Edital,
em conformidade com as
I leis ne Z.3gO
de 16 de 1'aneiro de 2013 e a ne 2759 de09 de fevereiro
de 2017 e Lei
Federal na 13'303/16, normas deste instrumento
e demais normas legais atinentes
à espécie.

l.

Das Alterações:

1'1 - o item 8'1 passará a vigorar com a seguinte redação:
As inscrições serão
aceitas a partir da data de publicaçã9 do edital
aÉ La/a2/zozl,mediante entrega
presencial
simultânea dos ENVELOPES
devidamente lacrados e
identificados.
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L'2 - o item B'2 passará a vigorar com
a seguinte redação: os envelopes deverão
ser entregues na comissão |ulgadora de Mérito
Artístico-cultural da prefeitura
Municipal de caucaia, até às 17h do dia filaz/z}z!,no
endereço: situada na Rua
|uaci sampaio Pontes , !232. centro, cEp 61.600 -rsg, caucaia,
Bsvqru' rrv
no LoLquL'
Estado Ldo ceará,
com horário de funcionamento das o8h às
17h.

1'3 - o item: 8'2'1 passará a vigorar conl a
seguinte redação: Não serão aceitas as
inscrições realizadas por outroíeio
[e-mail, Jorreios, Mapa culturar etc.) que não
seja o disposto no subitem g.2, bem como
apresentadas após o prazo final
estabelecido, qual seja, dia 1,0/02/2021,
j.7h.
às

Caucaia/CE, 09 de fevereiro de ZOZh
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DE TURISMO E CULTURA
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