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Retificação ao Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga 

SEMCT no 004/2018 
 
 
A Prefeitura de Ibitinga, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas 
atribuições, vem por meio deste termo retificar o Edital de Chamamento Público para Termo de 
Fomento Ibitinga SEMCT no 004/2018, publicado no Semanário Oficial do Município em 20 de 
janeiro de 2018 - página 8, além de sua íntegra no site oficial. 
 
Pelo presente, fica retificado o Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento Ibitinga 
SEMCT no 004/2018, nos seguintes termos: 
 
 
Item 8 - DOS RECURSOS HUMANOS: 
 
ONDE SE LÊ: “8.1. O valor global para o financiamento do projeto enquadrado no presente edital 
com recursos da Secretaria Municipal de Cultura, será de R$ 422.138,28 (quatrocentos e vinte e 
dois mil cento e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) para 10 (dez) meses de execução do 
projeto, divididos entre os dois eixos constante no item 3 do presente edital: 
 
Eixo A - Realização de ações ligadas à promoção da cultura que tenham como foco a 
democratização do acesso à música …………………………………………… R$ 230.989,56 
 
Eixo B - Formação cultural, desenvolvimento e promoção das diferentes linguagens no campo das 
artes: música, dança, teatro, artes visuais  outras ………………………………. R$ 191.148,72” 
 
 
LEIA-SE: "8.1. O valor global para o financiamento do projeto enquadrado no presente edital com 
recursos da Secretaria Municipal de Cultura, será de R$ 422.138,28 (quatrocentos e vinte e dois mil 
cento e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) para 10 (dez) meses de execução do projeto, 
divididos entre os dois eixos constante no item 3 do presente edital: 
 
Eixo A - Realização de ações ligadas à promoção da cultura que tenham como foco a 
democratização do acesso à música …………………………………………… R$ 173.580,00 
 
Eixo B - Formação cultural, desenvolvimento e promoção das diferentes linguagens no campo das 
artes: música, dança, teatro, artes visuais  outras ………………………………. R$ 248.558,28” 
 
Em vista da retificação em tela, ficam alteradas as datas conforme tabela abaixo: 
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7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
7.1. O processo de seleção observará as seguintes etapas: 
 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 
1 Publicação do Edital de Chamamento Público 08 de fevereiro 
2 Envio das Propostas 09 de fevereiro a 09 de março 
3 Publicação da Lista de Propostas Apresentadas/ 

Protocoladas 
10 de março 

4 Etapa de avaliação das propostas pela Comissão 
de Seleção 

12 de março a 16 de março 

5 Divulgação do resultado preliminar 17 de março 
6 Prazo para interposição de Recurso 19 a 21 de março 
7 Divulgação do resultado final 24 de março 
8 Início das assinaturas dos Termos de Fomento A partir do dia 26 de março. 

 
 

 
Ibitinga, 07 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES 
Prefeita Municipal 

 


