
 

 

 

 

 EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO 03/2022/SECULT/PMSL – 

RETIFICAÇÃO. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, representada pelo Secretário 

Municipal de Cultura, Marco Aurélio Rodrigues Duailibe, no uso de suas 

atribuições e em cumprimento aos princípios previstos no caput do artigo 37 da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a Constituição Federal; 

 

 Torna pública a retificação do EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

PÚBLICO Nº 003/2022/SECULT/PMSL, publicado em 06 de Maio de 2022, 

relativo às inscrições para o credenciamento de organizações da sociedade 

civil visando o planejamento e execução do São João 2022, a ser realizado na 

Praça Maria Aragão e o São João no Bairro, na forma abaixo: 

 

1- Onde se lê no item 5.2.3:  
 

5.2.3 A análise da proposta terá como critérios de julgamento: 

a) a adequação da proposta de ações ao calendário de realização do SÃO 

JOÃO 2022, na praça Maria Aragão e São João no Bairro, que acontecerá de 

10 a 29 de junho e de 28 de maio a 26 de junho de 2022, respectivamente. 

 

Passa-se a ler: 

5.2.3 A análise da proposta terá como critérios de julgamento: 

a) a adequação da proposta de ações ao calendário de realização do SÃO 

JOÃO 2022, na Praça Maria Aragão durante os dias 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 

19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29 de Junho de 2022 e o São João no Bairro, que 

acontecerá nos dias 28 de maio, 04, 05, 11, 12, 18, 19, 24, 25, e 26 de junho 

de 2022, respectivamente. 

 



 

 

 

 
2- Onde se lê no item 5.2.3: 

  

5.3.4 – os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso, 

que será expedido por esta secretaria respeitando a proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para o pré-projeto e duas parcelas de 25% (vinte e cinco 

por cento) após a execução; 

Passa-se a ler: 

5.3.4 – os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso, 

que será expedido por esta secretaria respeitando a proporção de 50%, 

(cinquenta por cento) após a assinatura do Termo de Colaboração, uma 

parcela de 25% (vinte e cinco por cento) durante a Execução do Plano de 

Trabalho e outra de parcela de 25% (vinte e cinco por cento) após a Execução 

do Plano de Trabalho, ficando a segunda e terceira parcela condicionada a 

prestação de contas parcial das anteriores; 

 

 

                                                                              São Luís, 11 de maio de 2022. 

 

 
 

     Marco Aurélio Rodrigues Duailibe 
Secretário Municipal de Cultura – SECULT 

 


