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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Comissão Permanente de Licitações 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

CHAMADA PÚBLICA N° 06/2020 
PROCESSO Nº 10328/2020 

ERRATA 
 
OBJETO: SELEÇÃO DE 225 AGENTES CULTURAIS (PESSOAS, GRUPOS OU ENTIDADES) QUE TENHAM RECONHECIDA 
TRAJETÓRIA ARTÍSTICA E/OU CULTURAL NO MUNICÍPIO. 
 
No Edital da Chamada em epígrafe, com veiculação publicada no dia 03/11/2020, onde se lê: 
 
 “O agente inscrito na categoria A não pode se inscrever nas categorias B e C como representante legal. Porém, pode constar 
como integrante dos grupos ou coletivos inscritos. Apenas uma inscrição por agente será aceita.” 
 
Leia-se: 
 
“O agente inscrito na categoria A não pode se inscrever nas categorias B e C como representante legal. Porém, pode constar 
como integrante dos grupos ou coletivos inscritos. 
 
 Apenas uma inscrição por agente será aceita. 
 
Um Proponente poderá ser contemplado mais de uma vez com os recursos da Lei Federal nª 14.017/2020, no âmbito do Estado 
de São Paulo e dos Municípios, desde que com propostas diferentes.  
 
Caso seja contemplado com a mesma proposta em mais de um Edital realizado com recursos da Lei Federal nº 14.017/2020, 
deverá optar por um.  
 
Um Proponente pode ser contemplado apenas uma vez nesta linha.” 
 
E onde se lê: 
 
“DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

As despesas decorrentes da execução do presente Edital correrão por conta das seguintes dotações orçamentária do município:  
 
13.03.13.392.2003.2.009.3.3.90.39.05.3120000 – ficha 843 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS 
13.03.13.392.2003.2.009.3.3.90.36.05.3120000 – ficha 844 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS – VINCULADOS” 
 
Leia-se: 
 
“DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

As despesas decorrentes da execução do presente Edital correrão por conta das seguintes dotações orçamentária do município:  
13.03.13.392.2003.2.009.3.3.90.31.05.3120000 – Ficha 881 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS – VINCULADOS” 
 
Ficam ratificados os demais itens que não conflitarem com este. 
 
 

São Carlos, 11 de novembro de 2020 
 
 

ROBERTO CARLOS ROSSATO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 


