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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2019 

 

 

 

LISTA DE PROPOSTAS CREDENCIADAS 

 

Objeto (a): Um Cantor(a) com violão ou teclado, incluindo sonorização básica, com repertório de MPB, 

para animação de eventos com 3 (três) horas de duração, nas dependências do Sesc ou comunidade. 

 

 Tatal Matos (Representante: Natalino Vale de Matos Neto); 

 César Muniz (Representante: César Roberto Pimenta Muniz). 

 

Objeto (b): Grupo Musical com 3(três) integrantes, sendo:01Cantor(a), 01 violonista ou tecladista e 01 

baterista ou percussionista, com repertório de MPB, incluindo sonorização básica, para animação de 

eventos com 3(três) horas de duração, nas dependências do Sesc  ou comunidade. 

 

 Tatal Matos (Representante: Natalino Vale de Matos Neto); 

 César Muniz (Representante: César Roberto Pimenta Muniz). 

 

Objeto (e): Palhaço ou animador cultural caracterizado de personagem lúdico, para animação de eventos 

recreativos, com duração mínima de 2 horas nas dependências do Sesc ou comunidade;  

 

 Mailson da Silva Costa; 

 Allison Rilktt Costa Santos; 

 Jerffeson dos Santos. 

 

Objeto (f): Grupo teatral/ artístico com no mínimo 3 (três) integrantes, para elaboração e realização de 

performances temáticas (a serem sugeridas) referente a datas comemorativas, com duração mínima de 1 

(uma) hora, nas dependências do Sesc ou Comunidade;  

 

 Rosana Ribeiro Fernandes. 

 

 

 

 



 

 

Objeto (g): Grupo teatral/ artístico composto por  no mínimo 3 (três) integrantes, para apresentação 

de espetáculo infantil, com duração mínima de 1 (uma) hora, nas dependências do Sesc ou 

Comunidade; 

 Allison Rilktt Costa Santos; 

 Rosana Ribeiro Fernandes; 

 Companhia ARTI (Representante: Jerffeson dos Santos). 

 

Objeto (i): Contador de histórias infantis com figurino lúdico para apresentação com duração 

mínima de 40min, nas dependências do Sesc ou Comunidade;  

 

 LABORATE (Representante: Rosangela de Jesus Santos); 

 Allison Rilktt Costa Santos. 

 

Objeto (j): Pintor facial, incluindo material para realização de pinturas faciais infantis em 

programações recreativas com até 04 horas de duração, nas dependências do Sesc ou Comunidade;  

 

 Mailson da Silva Costa. 

 

 

 


