
 
 
  

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

   

    

RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL Nº 004/2020 – SECULT 
 

 

ERRATA 01 

ONDE SE LÊ: 

20 
CAPOEIRA DE 
ANGOLA - FESTA DE 
ANGOLEIRO  

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
MARACÁ 

CAPOEIRA B INABILITADO 

 
 observações 1: 
inabilitado, 
prosposta 
apresentada 
não compatível 
ao objeto do 
edital 004/2020-
secult 
específico para 
semana da 
consciencia 
negra 2020 - 
edição on-
line.conforme 
art 9, item 9.11. 
obs 2: 
(proponente 
apresenta para 
o edital 
004/2020-
secult-
declaração de 
não aquisição 
de bens para 
edital 003/2020-
secult) 

 

79 
UNIÃO DOS 
CAPOEIRISTAS DO 
AMAPÁ 

OCA 
PRODUÇÕES 

CAPOEIRA B INABILITADO 

 
 observações 1: 
inabilitado, 
prosposta 
apresentada 
não compatível 
ao objeto do 
edital 004/2020-
secult 
específico para 
semana da 
consciencia 
negra 2020 - 
edição on-
line.conforme 



art 9, item 9.11. 
obs 2: 
(proponente 
apresenta para 
o edital 
004/2020-
secult-
declaração de 
não aquisição 
de bens para 
edital 003/2020-
secult) 

82 
SEMENTES DA 
CAPOEIRA REGIONAL 

OCA 
PRODUÇÕES 

CAPOEIRA B INABILITADO 

 
 observações 1: 
inabilitado, 
prosposta 
apresentada 
não compatível 
ao objeto do 
edital 004/2020-
secult 
específico para 
semana da 
consciencia 
negra 2020 - 
edição on-
line.conforme 
art 9, item 9.11. 
obs 2: 
(proponente 
apresenta para 
o edital 
004/2020-
secult-
declaração de 
não aquisição 
de bens para 
edital 003/2020-
secult) 

85 CAPOEIRA ANGOLA 
OCA 

PRODUÇÕES 
CAPOEIRA B INABILITADO 

 
 observações 1: 
inabilitado, 
prosposta 
apresentada 
não compatível 
ao objeto do 
edital 004/2020-
secult 
específico para 
semana da 
consciencia 
negra 2020 - 
edição on-
line.conforme 
art 9, item 9.11. 
obs 2: 
(proponente 
apresenta para 
o edital 
004/2020-



secult-
declaração de 
não aquisição 
de bens para 
edital 003/2020-
secult) 

94 LIVE MESTRE ALAN 
I.A.C LINGUA 

SOLTA 
CAPOEIRA B INABILITADO 

 
 observações 1: 
inabilitado, 
prosposta 
apresentada 
não compatível 
ao objeto do 
edital 004/2020-
secult 
específico para 
semana da 
consciencia 
negra 2020 - 
edição on-
line.conforme 
art 9, item 9.11. 
obs 2: 
(proponente 
apresenta para 
o edital 
004/2020-
secult-
declaração de 
não aquisição 
de bens para 
edital 003/2020-
secult) 

104 
CAPOEIRA E 
COMUNIDADE 

I.A.C LINGUA 
SOLTA 

CAPOEIRA B INABILITADO 

 
 observações 1: 
inabilitado, 
prosposta 
apresentada 
não compatível 
ao objeto do 
edital 004/2020-
secult 
específico para 
semana da 
consciencia 
negra 2020 - 
edição on-
line.conforme 
art 9, item 9.11. 
obs 2: 
(proponente 
apresenta para 
o edital 
004/2020-
secult-
declaração de 
não aquisição 
de bens para 
edital 003/2020-
secult) 



129 
LIVE AMAZÔNIA ARTE 
CAPOEIRA 

I.A.C LINGUA 
SOLTA 

CAPOEIRA B INABILITADO 

 
 observações 1: 
inabilitado, 
prosposta 
apresentada 
não compatível 
ao objeto do 
edital 004/2020-
secult 
específico para 
semana da 
consciencia 
negra 2020 - 
edição on-
line.conforme 
art 9, item 9.11. 
obs 2: 
(proponente 
apresenta para 
o edital 
004/2020-
secult-
declaração de 
não aquisição 
de bens para 
edital 003/2020-
secult) 

138 
RODA DE CAPOEIRA 
ARISCO 

CORINGA 
PRODUÇÕES 

EIRELI 
CAPOEIRA B INABILITADO 

 
 observações 1: 
inabilitado, 
prosposta 
apresentada 
não compatível 
ao objeto do 
edital 004/2020-
secult 
específico para 
semana da 
consciencia 
negra 2020 - 
edição on-
line.conforme 
art 9, item 9.11. 
obs 2: 
(proponente 
apresenta para 
o edital 
004/2020-
secult-
declaração de 
não aquisição 
de bens para 
edital 003/2020-
secult) 

 

 

 

 



LEIA-SE 

 

20 
CAPOEIRA DE 
ANGOLA - FESTA DE 
ANGOLEIRO  

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
MARACÁ 

CAPOEIRA B INABILITADO 

Observações 1: 
inabilitado, 
proposta 
apresentada 
não compatível 
ao objeto do 
edital 004/2020-
secult 
específico para 
semana da 
consciencia 
negra 2020 - 
edição on-
line.conforme 
art 9, item 9.11. 
obs 2: 
(proponente 
apresenta para 
o edital 
004/2020-
secult-
declaração de 
não aquisição 
de bens para 
edital 003/2020-
secult). 

79 
UNIÃO DOS 
CAPOEIRISTAS DO 
AMAPÁ 

OCA 
PRODUÇÕES 

CAPOEIRA B INABILITADO 

Observações: 
inabilitado 
conforme art 15, 
item 15.1.4 do 
presente edital 

82 
SEMENTES DA 
CAPOEIRA REGIONAL 

OCA 
PRODUÇÕES 

CAPOEIRA B INABILITADO 

Observações:  
proposta 
apresentada 
não compatível 
ao objeto do 
edital 004/2020-
secult 
específico para 
semana da 
consciencia 
negra 2020 
edição on-line. 
Inabilitado 
conforme art 9, 
item 9.11. obs: 
proposta de 
apresentação 
(...sugestão de 
espetáculo para 
a programação 



do Macapá 
verão...) 

85 CAPOEIRA ANGOLA 
OCA 

PRODUÇÕES 
CAPOEIRA B INABILITADO 

Observações:  
inabilitado. 

ausência de 
preenchimento 
de informações 

obrigatórias 
.conforme art 9, 

item 9.11 do 
presente edital. 

94 LIVE MESTRE ALAN 
I.A.C LINGUA 

SOLTA 
CAPOEIRA B INABILITADO 

Observações: 
inabilitado, 
conforme art 
15, item 15.1.1. 
(constatou-se 
que o 
proponente da 
atração 
"candidato a 
cargo eletivo a 
vereança do 
município de 
Santana - 
eleições 2020), 
também o 
proponente 
mestre alan, 
não comprovou 
os 05 anos de 
experiência 
conforme art 6, 
item 6.3 (não 
comprova nas 
fotos portfólios 
tempo de 
experiência). 

104 
CAPOEIRA E 
COMUNIDADE 

I.A.C LINGUA 
SOLTA 

CAPOEIRA B INABILITADO 

Observações: 
inabilitado, 
conforme art 6, 
item 6.3 do 
presente edital 
(não há links 
para 
comprovação 
de tempo de 
experiência). 

129 
LIVE AMAZÔNIA ARTE 
CAPOEIRA 

I.A.C LINGUA 
SOLTA 

CAPOEIRA B INABILITADO 

Observações: 
inabilitado, 
conforme art. 
15, do item 
15.1.4 do 
presente edital, 
na inscrição 
125 



138 
RODA DE CAPOEIRA 
ARISCO 

CORINGA 
PRODUÇÕES 

EIRELI 
CAPOEIRA B INABILITADO 

Observações: 
inabilitado, 
conforme art 6, 
item 6.3 do 
presente edital 
(não há links 
para 
comprovação 
de tempo de 
experiência). 
Apresenta foto 
2018 (mascara) 

 

Macapá-AP, 02 de Dezembro de 2020. 

 

 

JORGE FERREIRA FIGUEIREDO 

Presidente da Comissão/SECULT 

PORTARIA Nº 069/2020-SECULT 

 

 


