
Oficio nº 159/2021 

Estrela do Norte-GO, 06 de dezembro de 2021. 

 

Ao Senhor 

Carlos Antônio Rodrigues Siqueira  

Secretário Municipal de Finanças  

 

Assunto:  Chamamento Público 

 

                      Senhor Secretário 

 

                      Em conformidade com Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Emergencial Aldir 

Blanc)  alterada pela Lei Federal nº 14.150/2021 com observância da Lei Federal nº 8.666, 

da Lei Federal 9.610/98 (no que couber) e do Decreto Municipal nº 121/2021, destinados 

a apoiar o setor cultural, vimos solicitar o “chamamento Público” para pequenas empresas 

culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, com ou sem 

fins lucrativos, que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de 

isolamento social, e que atravessam grandes dificuldades financeiras, em consequência 

ao estado de calamidade pública da pandemia da Covid-19. 

 

                      Nesse sentido, o Departamento de Cultura de Estrela do Norte - GO, 

promoverá o procedimento licitatório nos moldes da Lei, supracitada, para socorrer os 

profissionais da área artística, que foram obrigados a suspender os seus trabalhos.  Onde 

será selecionado 01 (um) Projeto Cultural, agraciados de acordo com o Art. 2º, Inciso III, 

da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Emergencial Aldir Blanc) alterada pela Lei Federal 

nº 14.150/2021.  

 

                      Solicitamos junto a está Secretaria, o encaminhamento a Divisão 

Orçamentaria para anexar Ficha Orçamentaria e prosseguimento para Chamamento 

Público. 

 

São partes do edital os itens no quadro abaixo relacionados, anexados junto ao edital 

neste documento. 

 

ITEM ANEXO DESCRIÇÃO 

A I Categoria de Premiação, Valor de Prêmio e Documentos 

Relativos ao Projeto; 

B II Modelo de Formulário / Plano de Trabalho; 

C III Cronograma com Datas e Fases do Edital; 

D IV TERMO DE COMPROMISSO (instrumento para firmar o 

compromisso do proponente, aprovado, com a Prefeitura de 

Estrela do Norte - GO, a ser assinado na Homologação, 

após a aprovação do projeto e antes da concessão do prêmio. 

 

Cordialmente, 



 

 

 

TANILLA CARLA SILVA CARDOSO 

Departamento de Cultura de Estrela do Norte-GO 

 

 


