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ERRATA Nº 02 AO EDITAL Nº 001/2021/SECULT – que tem como objetivo a 

contratação de Trios de Forró para o São João de Sumé 2021. 

 

A Comissão especial de acompanhamento da Seleção instituída pela PORTARIA Nº 

6.844/2021, visando atender excepcionalmente o interesse público do Município de 

Sumé, Estado da Paraíba, considerando a necessidade conceder incentivo a classe artística 

local, especialmente os trios de forró prejudicados pela não realização dos festejos juninos 

em decorrência da Pandemia do COVID-19 e tendo e vista a suspensão da edição on-line 

previamente divulgada, em virtude do agravamento da situação de emergência, do 

aumento de casos positivos e da emissão de decretos destinados ao enfrentamento e 

prevenção do contágio da doença, e considerando ainda determinação do Senhor Prefeito 

Municipal para retomado do processo de credenciamento de Trios de Forro, tonar público 

ERRATA junto ao Edital Nº 001/2021/SECULT, fazendo constar:  

 

 

*Na Página 01 (um), onde se lê: 

 

O MUNICIPIO DE SUMÉ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL  DE 

CULTURA, ESPORTES E TURISMO – SECULT,  torna público que de 24 de maio à 

02 de junho de 2021, estarão abertas as inscrições para o credenciamento de TRIOS DE 

FORRÓ,  para a apresentações na Programação São João  2021 do município de Sumé, 

que este ano acontecerá no formato On-line, no período de 21  à 23 de junho de  2021. 

Aplicando-se normas e exigências estabelecidas no presente Edital e seus anexos, os quais 

passam a fazer parte integrante do mesmo. 

 

*Leia-se: 

 

O MUNICIPIO DE SUMÉ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL  DE 

CULTURA, ESPORTES E TURISMO – SECULT,  torna público que de 02 à 05 de 

julho de 2021, estarão abertas as inscrições para o credenciamento de TRIOS DE 

FORRÓ,  para a apresentações na Programação São João  2021 do município de Sumé, 

que este ano acontecerá no formato On-line, no ambito do Projeto Sala de Reboco, Edição 

Recordando o São João, que será realizado por meio de transmissões  na Rádio Cidade 

de Sumé  e  nas plataformas digitais,  entre os dias 11, 18 e 25 de Julho e 01, 08 e 15 de 

agosto de 2021. Aplicando-se normas e exigências estabelecidas no presente Edital e seus 

anexos, os quais passam a fazer parte integrante do mesmo 

 

 

*Na Página 01 (um), onde se lê: 

 

1. Das Finalidades 

 

Constitui objeto deste chamamento publico o credenciamento de Trios de Forró 

para realizar apresentações durante a programação do São João de Sumé 2021 

em ações realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo- 
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SECULT. 

  

*Leia-se: 

 

1. Das Finalidades 

 

Constitui objeto deste chamamento publico o credenciamento de Trios de Forró 

para realizar apresentações na Programação do Projeto Sala de Reboco , 

Edição Recordando o São João, que será realizado por meio de 

transmissões  na Rádio Cidade de Sumé  e  nas plataformas digitais,  entre 

os dias 11, 18 e 25 de Julho e 01, 08 e 15 de agosto de 2021.  

 

 

*Na Página 05 (cinco), onde se lê: 

 

6.Da Contratação 

 

6.1 Os proponentes credenciados terão processos de dispensa de licitação para as 

apresentações que forem convocadas, que formalizará Contrato com SECULT para 

cada apresentação, disciplinando as responsabilidades das partes, ficando 

condicionada a apresentação à efetiva assinatura do referido instrumento jurídico. 

 

*Leia-se: 

 

6.1 Os proponentes credenciados habilitados terão processos de dispensa de licitação 

para as apresentações que  forem convocadas, que formalizará Contrato com SECULT 

para cada apresentação, disciplinando as responsabilidades das partes, ficando 

condicionada a apresentação à efetiva assinatura do referido instrumento jurídico. 

 

  

*Na Página onde 08 (oito), onde se lê: 

 

Anexo I - Cronograma: 

 

AÇÃO DATA/PERÍODO 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 25 de maio de 2021 

INSCRIÇÕES 26 de maio à 01 de Junho de 2021. 

ANÁLISE DOCUMENTAL 02 a 03 de junho de 2021. 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA 

ANÁLISE DOCUMENTAL 

04 de junho de 2021. 

RECURSOS DA ANALISE 
DOCUMENTAL 

 07  de  junho de 2021. 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE 

CREDENCIADOS 

08 de junho de 2021. 
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*Leia-se: 

 

Anexo I - Cronograma: 

 

AÇÃO DATA/PERIODO 

INSCRIÇÕES 02 à 05 de julho de 2021 

ANÁLISE DOCUMENTAL 06 de julho de 2021 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA 

ANÁLISE DOCUMENTAL 

06 de julho de 2021 

RECURSOS DA ANÁLISE DOCUMENTAL 07 e 08 de julho de 2021 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE 

CREDENCIADOS 

09 de julho de 2021 

 

Prorroga-se o prazo de inscrições para: 

 

Recebimento das propostas de inscrição será até as 14 horas do dia 05 de julho 

de 2021, na Sede da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, localizada na Secretaria 

Municipal de Educação, situada na Avenida 1º de Abril, nº 444, centro, Sumé-PB, ou até 

às 23h:59 horas, do dia 05 de julho por meio do endereço eletrônico: 

secult@edu.sume.pb.gov.br. 

 

 

Sumé, PB, 02 de Julho de 2021 

 

 

 

Rivaldo Oliveira Ramos 

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo 
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