Ano IV ● Nº 920
Quarta-feira, 22 de junho de 2022

D.O.S

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

nould – matrícula nº 960116-1, exercendo
a função de fiscal como suplente do contrato n° 014/2022 do processo administrativo n° 8.011/2022.
3 - Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e verificação da conformidade da prestação do serviço, obra ou do
fornecimento do objeto, a fim de que as
normas que regulam a relação contratual
sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrências e
reportando-se à autoridade competente
quando necessária providência que não
esteja ao seu alcance.
Saquarema, 08 de junho de 2022.
Daniele Borges dos Santos Vignoli.
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social.

SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA
ERRATA Nº 01/2022- CHAMADA
PÚBLICA Nº 011/2022 - OCUPAÇÃO
ARTÍSTICA E CULTURAL DO
TEATRO MUNICIPAL MÁRIO LAGO
Processo n° 9.159/2022.
Onde-se lê:
2.4 As inscrições estarão abertas a partir do dia 07/06/2022 até às 23h59 do dia
20/06/2022;
Leia-se:
2.4 As inscrições estarão abertas a partir do dia 07/06/2022 até às 23h59 do dia
11/07/2022;
Onde-se lê:
2.9 A Secretaria Municipal de Cultura e
a Equipe Técnica do Teatro Municipal
Mário Lago, não se responsabilizam por
possíveis problemas técnicos no envio
dos e-mails. Nenhuma documentação
adicional será aceita após às 23h59 do
dia 20/06/2022, contado do horário de recebimento na caixa de entrada do e-mail
teatromunicipal mariolago.com.
Leia-se:
2.9 A Secretaria Municipal de Cultura e
a Equipe Técnica do Teatro Municipal
Mário Lago, não se responsabilizam por
possíveis problemas técnicos no envio
dos e-mails. Nenhuma documentação
adicional será aceita após às 23h59 do

dia 11/07/2022, contado do horário de recebimento na caixa de entrada do e-mail
teatromunicipal mariolago.com.
Onde-se lê:
3.1 As propostas encaminhadas terão sua
documentação conferida pela equipe técnica do Teatro Municipal Mário Lago, para
questão de habilitação a seleção. Os projetos habilitados serão divulgados no dia
24 de junho de 2022 e serão recebidos recursos de 27 a 28 de junho de 2022, para
projetos que não tenham sido habilitados.
Leia-se:
3.1 As propostas encaminhadas terão sua
documentação conferida pela equipe técnica do Teatro Municipal Mário Lago, para
questão de habilitação a seleção. Os projetos habilitados serão divulgados no dia
18 de julho de 2022 e serão recebidos recursos de 21 a 22 de julho de 2022, para
projetos que não tenham sido habilitados.
Onde-se lê:
3.2 O Resultado final será publicado no
Diário Oficial de Saquarema no dia 05 de
julho de 2022.
Leia-se:
3.2 O Resultado final será publicado no
Diário Oficial de Saquarema no dia 25 de
julho de 2022.
Saquarema, 20 de junho de 2022.
Manoel Vieira Gomes Junior.
Secretário Municipal de Cultura.

05

