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AVISO 

 

ERRATA DO EDITAL N° 01/2020 

 

O Município de Aquidabã, por intermédio do Diretoria Municipal de Culltura e Turismo –- torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que realizará o Chamamento Público do Edital 

Nº 01/2020, para a seleção de propostas culturais do EDITAL “SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

VIRTUAIS”. O edital é realizado com base na utilização de recurso vindouro da Lei Federal Nº 

14.017/2020, para amenizar os impactos da pandemia de Covid-19 no setor cultural. 

 

 

1) No item 8. DO VALOR DO PRÊMIO E DA FORMA DE PREMIAÇÃO 

 

ONDE SE LÊ: 

8.1 O valor total do presente edital é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido nas 

seguintes categorias: 

Item Categoria Descrição Quantidade Valor 

Cachê 

(individual) 

Valor total 

 

01 

 

 

Literatura 

 

Conteúdo gravado. Leitura 

dramática, recital de poesia e 

contação de histórias com o 

tema livre, voltado ao público 

adulto ou infantil.  A atividade 

deverá ter duração mínima de 

10 minutos e deverá, ainda, 

apresentar, no momento da 

 

03 

 
R$ 2.000,00 

 

 
R$ 6.000,00 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  

 
AV: MARCELO DÉDA CHAGAS Nº 1632 – CENTRO – AQUIDABÃ/SE CEP: 49790-000 

CNPJ: 13.000.609/0001-02 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 

02 

 

Teatro 

Conteúdo gravado. Grupo 

teatral de 02 a 05 integrantes. 

Apresentação voltados ao 

público infantil ou adulto, com 

temática livre, no formato 

gravado. A atividade deverá 

ter duração mínima de 10 

minutos e máxima de 60 

minutos e deverá, ainda, 

apresentar, no momento da 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 
02 

 
R$ 2.000,00 

 
R$4.000,00 

 

03 

 

Dança 

Conteúdo gravado. Grupo de 

dança de 03 a 08 integrantes 

e com temática livre.  A 

atividade deverá ter duração 

mínima de 15 minutos e 

máxima de 60 minutos e 

deverá, ainda, apresentar, no 

momento da inscrição, o 

conteúdo a ser abordado. 

 

 
02 

 
R$ 2.000,00 

 
R$ 4.000,00 

 

04 

 

Música- 

Categoria I 

Formato live. Apresentação 

solo. Show musical, com 

vocal ou instrumental, de 

diversos gêneros e estilos 

musicais.  A atividade deverá 

ter duração de 60 a 90 

minutos e deverá, ainda, 

apresentar, no momento da 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 

 
08 

 
R$ 2.000,00 

 

 
R$ 16.000,00 
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05 

 

Musica- 

Categoria II 

Formato live. Banda de até 4 

integrantes. Show musical, 

com vocal ou instrumental, de 

diversos gêneros e estilos 

musicais.  A atividade deverá 

ter duração de 60 a 90 

minutos e deverá, ainda, 

apresentar, no momento da 

inscrição, a descrição do 

show e repertório a ser 

abordado. 

 
14 

 
R$3.000,00 

 
R$42.000,00 

 

06 

 

Música - 

Categoria 

III 

Formato live. Conteúdo Banda 

a partir de 05 integrantes.  

Show musical, com vocal ou 

instrumental, de diversos 

gêneros e estilos musicais.  A 

atividade deverá ter duração 

de 60 a 90 minutos e deverá, 

ainda, apresentar, no 

momento da inscrição, a 

descrição do show e 

repertório a ser abordado. 

 
06 

 
R$ 5.000,00 

 
R$30.000,00 

 

07 

 

Audiovisual 

Exibição de curta, média e 

longa-metragem 

(documentário, ficção, 

animação, humor) com 

temática livre com duração a 

partir de 5 minutos. 

Apresentar, no momento da 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 
02 

 
R$ 2.000,00 

 
R$4.000,00 

 

08 

 

Exposição 

Artesanato 

Exibição do material 

produzido com duração a 

partir de 4 minutos. 

Apresentar, no momento da 

 
02 

 
R$ 2.000,00 

 
R$4.000,00 
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LEIA-SE: 

 

8.1 O valor total do presente edital é de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), dividido 

nas seguintes categorias: 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

Item Categoria Descrição Quantidade Valor 

Cachê 

(individual) 

Valor total 

 

01 

 

 

Literatura 

 

Conteúdo gravado. Leitura 

dramática, recital de poesia e 

contação de histórias com o 

tema livre, voltado ao público 

adulto ou infantil.  A atividade 

deverá ter duração mínima de 

10 minutos e deverá, ainda, 

apresentar, no momento da 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 

03 

 
R$ 2.000,00 

 

 
R$ 6.000,00 

 

02 

 

Teatro 

Conteúdo gravado. Grupo 

teatral de 02 a 05 integrantes. 

Apresentação voltados ao 

público infantil ou adulto, com 

temática livre, no formato 

gravado. A atividade deverá 

ter duração mínima de 10 

minutos e máxima de 60 

minutos e deverá, ainda, 

apresentar, no momento da 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 
02 

 
R$ 2.000,00 

 
R$4.000,00 
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03 

 

Dança 

Conteúdo gravado. Grupo de 

dança de 03 a 08 integrantes 

e com temática livre.  A 

atividade deverá ter duração 

mínima de 15 minutos e 

máxima de 60 minutos e 

deverá, ainda, apresentar, no 

momento da inscrição, o 

conteúdo a ser abordado. 

 

 
02 

 
R$ 2.000,00 

 
R$ 4.000,00 

 

04 

 

Música- 

Categoria I 

Formato live. Apresentação 

solo. Show musical, com 

vocal ou instrumental, de 

diversos gêneros e estilos 

musicais.  A atividade deverá 

ter duração de 60 a 90 

minutos e deverá, ainda, 

apresentar, no momento da 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 

 
08 

 
R$ 2.000,00 

 

 
R$ 16.000,00 

 

05 

 

Musica- 

Categoria II 

Formato live. Banda de até 4 

integrantes. Show musical, 

com vocal ou instrumental, de 

diversos gêneros e estilos 

musicais.  A atividade deverá 

ter duração de 60 a 90 

minutos e deverá, ainda, 

apresentar, no momento da 

inscrição, a descrição do 

show e repertório a ser 

abordado. 

 
14 

 
R$3.000,00 

 
R$42.000,00 

 

06 

 

Música - 

Categoria 

Formato live. Conteúdo Banda 

a partir de 05 integrantes.  

Show musical, com vocal ou 

 
06 

 
R$ 6.500,00 

 
R$39.000,00 
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Aquidabã/SE, 1 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Carlos Alberto Matos de Lima 
Diretor Municipal de Cultura e Turismo 

 

 

III instrumental, de diversos 

gêneros e estilos musicais.  A 

atividade deverá ter duração 

de 60 a 90 minutos e deverá, 

ainda, apresentar, no 

momento da inscrição, a 

descrição do show e 

repertório a ser abordado. 

 

07 

 

Audiovisual 

Exibição de curta, média e 

longa-metragem 

(documentário, ficção, 

animação, humor) com 

temática livre com duração a 

partir de 5 minutos. 

Apresentar, no momento da 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 
02 

 
R$ 2.000,00 

 
R$4.000,00 

 

08 

 

Exposição 

Artesanato 

Exibição do material 

produzido com duração a 

partir de 4 minutos. 

Apresentar, no momento da 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 
02 

 
R$ 2.000,00 

 
R$4.000,00 


