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 ERRATA DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2020 
 
Que tem por objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, objetivando contratação de 
artistas, de empresas, de produtoras, de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de 
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de 
manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser 
transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais e 
também presenciais, conforme inciso III do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020(Lei ALDIR BLANC).  
 
 
OBJETO: 

 
– ONDE SE-LE : Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, objetivando contratação de 
artistas, de empresas, de produtoras, de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de 
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de 
manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser 
transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais e 
também presenciais, conforme inciso III do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020(Lei ALDIR BLANC). 
 
LEIA-SE : e-mail: Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, objetivando Contratação de 
artistas, de empresas, de produtoras, de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de 
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de 
manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser 
transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais (Plataforma EAD (Educação a 
Distância) personalizada (plataforma não aberta) e outras plataformas digitais e também presenciais, 
conforme inciso III do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020(Lei ALDIR BLANC). 
 

                     Edita-se 
Publica-se 

 
Cruzeiro do Sul, 08 de Dezembro de 2020. 
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