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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2018 
RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CREDENCIADOS PARA ATIVIDADES 
DOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU 

MIRIM (MA), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. 
 

 

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); 

 Virginia Rose (Representante: Virginia Carvalho Santana Rodrigues Magalhães). 

 

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

01 baterista ou percussionista, com repertório de estilos variados, 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); 

 Comunidade Alternativa (Representante: Raimundo Nonato Lopes Júnior); 

 Swing Malícia (Representante: Diogo Christyan Abreu Silva). 

 

Grupo Musical com 4 (quatro) integrantes, incluindo sonorização básica, com 
repertório de músicas dançantes de estilos variados para atender público infantil, em 
programação com 3 (três) horas de duração, nas dependências do Sesc ou 
comunidade;  
 

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

 

Humorista caracterizado com personagens lúdicos para apresentação de números e/ou 
imitações, em eventos recreativos, com duração mínima de 1 hora, nas dependências 
do Sesc ou comunidade;  
 

 Rosana Ribeiro Fernandes. 



 

 

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 

 

Grupo teatral composto por no mínimo 03 integrantes para apresentação de espetáculo 
infantil com duração mínima de 40min e máxima de 60min, nas dependências do Sesc 
ou Comunidade;  
 

 Rosana Ribeiro Fernandes; 

 Allison Rilktt Costa Santos. 

 

Contador de histórias infantis com figurino lúdico para apresentação com duração 

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

 

 Allison Rilktt Costa Santos. 

 

Grupo circense com números de malabares, pernas de pau, pirofagia, equilibrismo, 
flag, swing poi, entre outros, para apresentação em eventos recreativos com 1(uma) 
hora de duração, nas dependências dos Sesc ou comunidade.  
 

 Rosana Ribeiro Fernandes. 
 
 


