
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2020 
PROCESSO N° 3684/2020 
INEXIGIBILIDADE 13/2020 

 
O MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS, através de seu Prefeito Municipal, Sr. ORLANDO 

TEIXEIRA DOS SANTOS SOBRINHO, no uso de suas atribuições legais, comunica a todos os 

interessados que está procedendo o CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de 

CREDENCIAMENTO, para fins de CREDENCIAMENTO de espaços artísticos e culturais, 

microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações 

culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas 

de isolamento social e tem sua Sede instalada em Três Coroas ou desenvolve suas 

atividades em espaços públicos neste município. Este Edital de CREDENCIAMENTO visa 

subsidiar a manutenção dos espaços artísticos e culturais, conforme especificado na Lei 

Federal Aldir Blanc nº 14.017, de 29 de junho de 2020 e no Decreto Municipal nº 3.174, de 

09 de setembro de 2020. 

Desta forma, no que diz respeito à divulgação do resultado final da análise da 

documentação dos Espaços Artísticos e/ou Culturais inscritos neste Chamamento Público, 

informa-se que, conforme previsto neste edital, o pagamento do subsídio de parcela única 

aos aprovados, seria opcional entre as faixas de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), contando com o credenciamento de um número maior de beneficiários. 

Visto que somente 04 (quatro) proponentes participaram deste Chamamento e com base 

no Art. 6º do Decreto Municipal Nº 3.174, de 09 de setembro de 2020, que prevê o valor 

máximo a ser concedido a cada espaço artístico e/ou cultural de R$10.000,00 (dez mil 

reais), o Comitê Municipal de Implementação das Ações Emergenciais Destinadas ao Setor 

Cultural decidiu conceder a cada um dos beneficiários aprovados, desde que já 

comprovadas suas demandas no ato do credenciamento, valor maior que R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) podendo chegar até R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

  



Assim, conforme este Parecer, segue o quadro contendo o valor do subsídio que será pago 

em parcela única a cada um dos espaços artísticos e/ou culturais aprovados neste 

Chamamento Público: 

 

ESPAÇO ARTÍSTICO E/OU CULTURAL SUBSÍDIO 

Associação Cultural e Recreativa de Canto Avante de Rodeio Bonito R$ 10.000,00 

Isanara Carine Anastacio R$ 8.400,00 

CTG O Tropeiro Frederico Trott R$ 10.000,00 

CTG Querência do Mundo Novo R$ 10.000,00 

 

 

Três Coroas, 18 de dezembro de 2020. 

 

Comitê Municipal de Implementação das Ações Emergenciais destinadas ao Setor da Cultura 

 

______________________________  _____________________________ 

                     Carine Setti      Nina Mapelli 
Titular Secretaria M. de Educação e Cultura             Suplente Secretaria M. de Educação e Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________   _______________________________ 

        Renato M. G. Braga     Juarês Luis da Silva 
Titular Secretaria Municipal da Fazenda   Suplente Secretaria Municipal da Fazenda  

 

 

 

 

________________________________   _______________________________ 

        Roseli W. Fiuza                      Marcos P. Renner 
Titular Secretaria Municipal de Administração         Suplente Secretaria Municipal de 

Administração 

 

 


