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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - SMECT 
 
 
EDITAL DE CHAMAMENTO MAPEAMENTO PARA CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E 

JURÍDICAS DA ÁREA DA CULTURA, ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, 

MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, ORGANIZAÇÕES CULTURAIS 

COMUNITÁRIAS, COOPERATIVAS E INSTITUIÇÕES CULTURAIS. 

 
1- JUSTIFICATIVA: 

A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Turismo de Espumoso, RS – SMECT, no uso 

de suas atribuições, pretende criar uma base de dados dos profissionais e instituições da 

área artística e cultural, e por tanto vem tornar público o processo de cadastro de pessoas 

físicas e jurídicas, espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas 

culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais, que 

atuam na área da cultura e residem no Município de Espumoso – RS. 

 
2 – OBJETO: 

Cadastrar nos termos do presente edital, pessoas físicas e jurídicas, espaços artísticos e 

culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais 

comunitárias, cooperativas e instituições culturais, que atuam na área da cultura e 

residem no Município de Espumoso – RS. 

O objetivo é implantar e manter atualizado um banco de dados de artistas, profissionais e 

instituições de arte e cultura, para mapeamento das manifestações culturais, das 

atividades artísticas, equipamentos culturais da cidade e dos meios de produção ligados à 

economia criativa realizados no município. 

Além disso, visa aproximar de forma democrática os profissionais de cultura que tenham 

o intuito de desenvolver a cultura local, fomentar a produção artística e a geração de 

indicadores culturais em nosso município. 
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3 – DO CADASTRO: 

3.1 O cadastro será realizado através do link disponibilizado no site da Prefeitura 

Municipal de Espumoso, www.espumoso.rs.gov.br onde os interessados deverão 

preencher o formulário disponível, com informações básicas, o segmento a que 

pertencem, dados para contato e informações a respeito do trabalho que desenvolvem. 

3.2 O cadastramento ficará disponível durante o período de 01 de setembro a 08 de 

setembro de 2020. 

 

4 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. O cadastramento do interessado implicará no conhecimento da aceitação das 

normas legais pertinentes que regulamentam o Chamamento Público das quais não 

poderá alegar desconhecimento. 

4.2. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades nos dados apresentados, que a 

qualquer tempo forem verificadas, acarretará a nulidade da inscrição. 

 
Espumoso, RS, 31 de agosto de 2020. 

 
 

 

 

 

 
SIMONARA COPINI PASTÓRIO 

Secretária Municipal de Educação Cultura e Turismo 
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