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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 

 
ERRATA 

EDITAL PEROLA NEGRA 2020 
 

O Secretário  Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições, RESOLVE retificar a publicação 
da PORTARIA Nº 03, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020., publicada no Diário Oficial Eletrônico – ANO VI – EDIÇÃO 
1209 - DATA 07/02/2020 

 
ONDE SE LÊ: 
  
III - Credenciamento de entidades civis sem fins lucrativos, que possuam pertinência do objeto social da 

instituição interessada com manifestações da cultura de matriz africana, nas categorias Afro, Afoxé, Bloco de 
Samba e Reggae, Escola de Samba e Blocos de Capoeira, para a prestação de serviços de bens imateriais, que se 
efetivará com o desfile durante a Micareta. 

 
LEIA-SE: 
 
III - Credenciamento de entidades civis sem fins lucrativos, que possuam pertinência do objeto social da 

instituição interessada com manifestações da cultura de matriz africana, nas categorias Afro, Afoxé,  Escola de 
Samba e Blocos de Capoeira, para a prestação de serviços de bens imateriais, que se efetivará com o desfile 
durante a Micareta. 

 
ONDE SE LÊ: 
 
2. O pagamento será efetuado após o cumprimento do objeto, ou seja a apresentação da entidade na 

Micareta. 
 
LEIA-SE: 
 
2. O pagamento será realizado em duas parcelas, 50% antes da Micareta e 50% depois da Micareta. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
1. O objeto deste credenciamento são serviços de bens imateriais sob guarda de entidades civis sem fins 

lucrativos, que possuam pertinência do objeto social da instituição interessada com manifestações da cultura de 
matriz africana, nas categorias Afro, Afoxé, Samba e Reggae, Escolas de Samba e Grupos de Capoeira, que se 
efetivará com o desfile durante a micareta. 

 
LEIA-SE: 
 
1. O objeto deste credenciamento são serviços de bens imateriais sob guarda de entidades civis sem fins 

lucrativos, que possuam pertinência do objeto social da instituição interessada com manifestações da cultura de 
matriz africana, nas categorias Afro, Afoxé, Escolas de Samba e Blocos de Capoeira, que se efetivará com o desfile 
durante a micareta. 
 

Feira de Santana, 11 de fevereiro de 2020. 
 

 
EDSON FELLONI BORGES  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 

 

 
 

 


