
PRIREIRA ERRATA -EDITAL N° 004/2021, DE 02 DE DEZEMBR0 DE 2021.

NO Edhai :

Onde se le:

6  DA INSCRICAO

6.1 D0 PERioDO E FORMA DENSCRICAO

6.I.I   As  iuscrie6es  para  a  premiapfro  deverao  ser  realizadas  no  periodo  de  02/12/2021   ate
13/12/2021,  com a apresentapao da documentapao que deve  ser anexada no ato da iuscricao na
Sede da Secretaria de Cultura, Run Padre Jos6 Leite Sampaio, n° 97, Centro, Abaiara - CE, das 08
as I lh e das 14:00 as  16:00h.

7  DOCUMENTOS PARA INSCRICAO

7.I Os proponentes  que ja estao devidamente cadastrados  no perfil  do Mapa Cultural,  poderao
fazer  sua  inscrigao  no  periodo  de  02/12/2021   ate   13/12/2021,   com   a  apresentapao  da
documentapao  que deve  ser anexada no ato  da iuscricao  na  Sede  da Secretaria de Cultura,
Rua Padre Jos6 Leite  Sampaio,  n° 97,  Centro, Abaiara -CE,  das 08  ds  IIh  e das  14:00  as
16:00h.

H - Anexo do catdlogo com ate 10 (dez) obras de arte/pecas artesanais disponiveis para
aquisicao,  contendo  material  descritivo-t6cnico.  No  catalogo,  deverao  ser apresentadas  no
minimo  2  (duos)  e  no  mfximo  de  S  (cinco)  imagens  digitalizadas  (300mm  x  200mm  ~
300DPI) de cada obra que ira concorrer a selecfro. As imagens deverao ser fi6is as obras na face
de   conferencia   dos   selecionados.    Caso   nao   seja,   havera   a   desclassificapao   da   obra

(obrigat6rio);
0 material descritivoLt6cnico contido no catflogo dove confer as informac6es respeito das
obras disponiveis, devendo indicar, para cnda uma delas:

•    Autor

•    Trfulo

oAno

•    T6cnica e materials usados

•    Dimeus6es em centimetros (altura, largura e profundidade)



•    Contexto sucinto da obra, em linguagem clara e objetiva (maximo de 10 linhas);

•    Outras informap6es que julgar necessirias para melhor identificapao das obras;
•    Categoria de preco da obra;

•    Trabalhos experimentais devem infomar eventuais suportes e materials nao usuals e
deverao estar acompanhados de ilustracdes, esquemas e texto explicativo sobre o
manuseio e montagem;

•    Obras seriadas ou multiplos podefao ser tratadas como uma inicaobra.
•    Plano de tral)alho e obra reduzida para obras a serem desenvolvidas em espacos phblicos e em

grande escal a.

11. DOS RECURSOSORCAMENTARIOS

11.1   0 valor total disponivel para as aquisi95es e servi9os de obras de arte e pe9as artesanais
com  recursos  da  Lei  n°   14.017/2020  importa  na  quantia  de  R$  9.900,00  (nove  mil  e
novecentos reais).

Leia-se:

6. DA INSCRICAO

6.1 DO pERioDO E roRMA DE INscRICAo

6.I.I   As  inscri96es  para  a  premiap5o  deverao  ser  realjzadas  no  periodo  de  02/]2/202]   ate
17/12/2021,  com a apresentapao da documentapao que deve  ser anexada no ato da iuscricfro na
Sede da Secretaria de Cultura, Run Padre Jose Leite Sampalo, n° 97, Centro, Abaiara - CE, das 08
ds  I lh e das  14:00 as 16:00h.

7. DOCUMHNTOS PARA INSCRICAO

7.10s proponentes  que ja estao  devidanente cadastrados no perfil  do Mapa Cultural,  poderfro
fazer   sun   inscricao   no   periodo   de   02/12/2021    ate   17/12/2021,   com   a   apresentapao   da
documentap5o que deve ser anexada no ato da inscrigao na Sede da Seeretaria de Cultura, Run
Padre Jose Leite Sainpaio, n° 97, Centro, Abaiara -CE, das 08 ds llh e das 14:00 as 16:00h.

11 - Anexo do catalogo com ate 10 (dez) obras de arte/pecas allesanais disponiveis para
aquisicao  por  artesao,  contendo  material  descritivo-tdenico.  No  catalogo,  deverao  ser

apresentadas no minimo 2 (duas) e no mfximo de 5 (cinco) imagens digitalizadas (300mm x



200mm ~ 300DPI) de cada obra que ira concorrer a seleeao.  As imagens deverao ser fi6is ds
obras na fase de conferencia dos selecionados. Caso nao seja, havera a desclassificapao da obra

(Obrigat6rio);
0 material descritivo-tecnico contido no cati]ogo deve conter as informac6es respeito das
obras disponiveis, devendo indicar, prra cnda uma de]as:

Autor

•    Trfulo

Ano

•    Tdenica e materials usados

•    Dimens6es em centimetros (altura, largura e profundidade)

•    Contexto sucimo da obra, em linguagem clara e objetiva (m5ximo de 10 linhas);

•    Outras informag5es que julgar necessarias para melhor identificapao das obras;
•    Categoria de pray da obra;

•    Trabalhos experimentais devem informar eventuais suportes e materials nao usuais e
deverfro estar acompanhados de ilustrap6es, esquemas e texto explicativo sobre o
manuseio e montagem;

•    Obras seriadas ou multipJos poderao ssr tratadas como uma dnica obra.
•    Plano de trabalho e obra reduzida para obras a serem desenvolvidas em espacos pdblicos e em

grande escala`

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

12. I   0 valor total disponivel para as aquisic5es e servicos de obras de arte e pecas artesanais
com  recursos  da  Lei  n°   14.017/2020  importa  na  qunntia  de  R$  9.900,00  (move  nil  e
novecentos rears), de acordo com a dotagfro oapamentina:
06 0213 392 0030 2.077 3.3.90.30.00.

Abaiara  -CE,14 de Dezembro de 2021.
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