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conforme LEI N° 7.397/2012

goas, responsáveis pelo desenvolvimento e fomento da ciência, da tecnologia e da 
inovação no estado. Composto pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Inovação e suas vinculadas: a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Ala-
goas (FAPEAL), o Instituto de Tecnologia em Informática e Informação do Estado 
de Alagoas (ITEC) e o Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas (INMEQ).
Considerando o Termo de Compromisso 01/2017, celebrado entre as instituições 
do Sistema Secti, que estabelece as condições de mútua cooperação entre as partes 
no planejamento, na organização e na execução das ações referentes ao Projeto de 
Resgate Histórico da CT&I de Alagoas, garantindo uma ação integrada entre os 
órgãos do sistema SECTI.
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir a Comissão Executiva do Programa de Resgate Histórico da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação em Alagoas.
Art. 2º. É competência da Comissão Executiva do Programa de Resgate Histórico 
da Ciência, Tecnologia e Inovação em Alagoas planejar, organizar e executar as 
ações do Programa de Resgate Histórico da CT&I de Alagoas. 
Art. 3º. A comissão será composta pelos seguintes membros, indicados pelo gestor 
das respectivas instituições:
I – Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI)

a) Adélia Caroline Félix Alves - Gerente de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico.
b) Pollyanna Simião Gomes Ferreira Ferraz - Pesquisadora do Programa de Apoio 

à Pesquisa e Desenvolvimento das Políticas Públicas - PDPP
c) Geysa Gabrielly Oliveira Miranda - Assessora de Comunicação

II – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL)

a) Vilma Naísia Xavier Silva - Assessora de Comunicação
b) Paulo Victor de Oliveira - Apoio Técnico – Assessoria Científica de Pesquisas e 
Tecnologia – FAPEAL 

III – Instituto de Tecnologia em Informática e Informação do Estado de Alagoas 
(ITEC)

a) José Luciano dos Santos Júnior - Diretor Presidente
b) Issac Roberto Ferreira - Assessor de Comunicação

IV – Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas

a) Antônio Renato Barbosa Neto - Assessor de Comunicação
Art. 4°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pablo Viana da Silva
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação de Alagoas

. .

Secretaria de Estado da Cultura - SECULT/AL
EVENTOS FUNCIONAIS ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2017-SECULT/AL
A FIM DE CLEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO PARA O 

FESTIVAL DE CINEMA DE PENEDO
Processo Administrativo n° (2600 000628/2017)

O Governo do Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas, por meio da Comissão de Seleção designada pela Portaria nº 23, publi-
cada no Diário Oficial do Estado de Alagoas de 15 de abril de 2016 e com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, 
torna público o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de organização da sociedade civil interessada em celebrar termo de Colaboração que tenha por 
objeto a execução do Festival de Cinema de Penedo.

Data: 18 DE AGOSTO DE 2017 
Hora: às 10 horas
Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n – Centro - Maceió - AL – CEP 57020-190 
Fone: (82) 3315-7868
CNPJ: 08.629.503/0001-32

PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1.  A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração de parceria com a sociedade civil, por intermédio da Secretaria de 
Estado da Cultura de Alagoas - SECULT/AL, por meio da formalização de termo de Colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que 
envolve a transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital.

1.2.  O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e pelos demais atos normativos 
aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.  

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

2.1.  O termo de Colaboração terá por objeto a concessão de apoio e correalização da administração pública estadual para a execução do projeto do 7º Festival de 
Cinema em Penedo.  

2.2.  Objetivos específicos da parceria:
a) Fomentar a produção Audiovisual no Estado de Alagoas e no Nordeste; 
b) Criar espaços de debates e circulação de ideias para o Cinema Brasileiro, devido ao carácter Nacional do Festival;
c) Fomentar a produção cultural no Estado de Alagoas, através da concorrência para execução do Projeto; e, 
d) Colaborar com a cadeia da economia criativa do Cinema no Estado de Alagoas, e Nordeste, com a Mostra Competitiva de Cinema Universitário. 

DO OBJETO

O objeto deste chamamento público é a seleção de organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, para a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria 
destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do 7º Festival de Cinema em Penedo. 

Conforme estabelecido na respectiva política setorial, fica delimitado o território ou a abrangência da prestação da atividade ou da execução do projeto da seguinte forma:

Entidades que residam e/ou que tenham desenvolvido no Estado de Alagoas, atividades sócio culturais;

De acordo com as características da parceria, ficam estabelecidas as seguintes medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos:

Destinar locais de acesso das referidas pessoas, com o objetivo de garantir acesso às sessões das mostras competitivas e das mostras livres. Ficando livres e não obstruídas, 
como rampas e declives;
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O mesmo descrito no item 3.3 será aplicado para o acesso ao WC do evento, que deverá conter proporcionalmente, a cada 20 banheiros químicos, 01 banheiro para acesso 
de deficientes. 

É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do Termo de Colaboração, 
desde que esta possua mais de 07 anos de inscrição no CNPJ e capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização que 
com ela estiver atuando em rede. A organização assinante do termo deverá comprovar capacidade de execução em eventos similares já acontecidos no Estado de Alagoas. 

A organização da sociedade civil que assinar o Termo de Colaboração deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, ficando 
obrigada a, no ato da respectiva formalização:

Verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da organização executante e não celebrante do termo de Colaboração, devendo comprovar tal veri-
ficação na prestação de contas;

Comunicar à administração pública em até sessenta dias a assinatura do termo de atuação em rede.

JUSTIFICATIVA

A produção de audiovisual em Alagoas é conhecida pela sua grande contribuição para o Cinema Nacional, cineastas e produtores nasceram e filmaram em nosso Estado. 
Um reflexo desses espaços foi o Festival de Cinema de Penedo na Década de 1970, uma referência nacional de artistas, filmes e roteiros, assim Alagoas estava inserida 
no calendário oficial do cinema brasileiro e internacional. Com o passar dos anos o festival de cinema deixou de acontecer, o que nos fez perder espaço na sétima arte. O 
festival retorna nos anos 2011 inicialmente como Festival Universitário de Cinema, e logo, volta a aglutinar personalidades nacionais do Cinema, reestruturando a rede 
de participantes e de premiados no evento. 
O Festival de Cinema de Penedo se consolidou como uma iniciativa educativa que promove o debate e a reflexão, a partir de diferentes abordagens e temáticas, sobre a 
produção audiovisual nacional e os rumos do Cinema em Alagoas. Em 2016 ele passa a ser realizado em co-realização com esta Secretaria de Estado da Cultura – SE-
CULT/AL, que apresenta seu projeto de realização e justificativa nos moldes da Lei 13.019/2014. A SECULT, entende que é de extrema importância para o desenvolvi-
mento cultural e econômico de Alagoas o acontecimento do Festival de Cinema de Penedo a Nível Nacional. Isso porque o Cinema Brasileiro é categorizado como um 
setor industrial na cadeia de produção cultural e da economia criativa brasileira, assim, torna-se fundante o Estado se fazer presente no evento de Cinema de Alagoas. 
 A abrangência do Festival atinge a exibição de filmes nas mostras competitivas de Cinema Nacional, Mostras Ambientais e Festival Brasileiro, com prêmios 
para Juri Popular e Juri Oficial em todas as categorias. Conta ainda com um público específico (estudantes, artistas, produtores e realizadores), e ações dirigidas à rede 
pública de ensino da Cidade de Penedo e região e ao público infanto-juvenil, além da população em geral. 
Dentro do Festival ainda acontece o VI Encontro de Cinema de Alagoas, voltado à apresentação de trabalhos acadêmicos e mesas-redondas; A Mostra Velho Chico de 
Cinema Ambiental, realizada nos anos de (2014, 2015 e 2016); em parceria com o CBHSF. A Mostra conta ainda com interpretação para a Língua Brasileira de Sinais, 
iniciativa inédita nessa modalidade de evento, desde o ano de 2016. Nas edições anteriores contamos com cerca de 200 expectadores/dia, que assistiram as exibições e 
participaram dos debates realizados posteriormente. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O valor de referência previsto para a realização da parceria objeto deste chamamento público é de R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta mil reais). 

As despesas decorrentes da realização da parceria, objeto deste chamamento público, estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do 
Estado de Alagoas para o exercício de (2017), na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 5100557
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 3392020733280000
Elemento de Despesa: 33.50.41
PI: 004761

As despesas decorrentes da realização da parceria do objeto deste chamamento público serão executadas tendo em conta:

A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

É responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no Termo de Colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade 
civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.

O pagamento da remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com os recursos recebidos não gera vínculo trabalhista com o poder público.

É vedado:

Utilizar recursos financeiros provenientes da parceria objeto deste chamamento público para finalidade alheia ao seu objeto;

Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos financeiros provenientes da parceria objeto deste chamamento público, salvo em hipóteses previstas 
em lei específica e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 
13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015), que não tenham fins lucrativos, sediadas no Estado de Alagoas, ou com representação 
fixa, atuante e reconhecida no Estado de Alagoas.

Consideram-se organizações da sociedade civil:

Entidade privada, sem fins lucrativos, que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resulta-
dos, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o 
exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimo-
nial ou fundo de reserva;
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As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as 
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para Colaboração, educação e capacitação de trabalhadores rurais 
ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; e

As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.

Está impedida de participar deste chamamento público e de celebrar parceria com o Estado de Alagoas a organização da sociedade civil que:

Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional;

Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

Tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual 
será celebrado o termo de Colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau;

Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:

For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;

For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;

Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:

Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da adminis-
tração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção prevista no subitem 3.3.5.3.

Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos;

Tenha entre seus dirigentes pessoa:

Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irre-
corrível, nos últimos 8 (oito) anos;

Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Em qualquer das hipóteses previstas no subitem 3.3., persiste o impedimento para participar deste chamamento público e celebrar parceria enquanto não houver o ressar-
cimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente.

Para os fins do disposto nos subitens 3.3.4.1. e 3.4., não serão considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que 
tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento.

O impedimento previsto no subitem 3.3.3. não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades refe-
ridas naquele subitem, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de Colaboração ou no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador 
público.

Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas. 

7.    REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

7.1. Para a celebração do termo de Colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos:

Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, possuir experiência técnica em convênios 
de outras naturezas com histórico dos eventos de no mínimo 03 anos de experiência. Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades 
cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);

Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a 
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta 
(art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014) Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 
13.019, de 2014);

Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014);
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Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 3 (três) anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014);

Possuir experiência prévia na realização de eventos culturais, convênios e parcerias, pelo prazo mínimo de 3 (três ) anos, a ser comprovada no momento da apresentação 
do plano de trabalho e na forma do art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, 
inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua 
contratação ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo II – Declaração sobre Instalações 
e Condições Materiais. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços 
de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso X e 
§1º, do Decreto nº 8.726, de 2016);

Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do art. 26, 
caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de profissionais, a 
aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria;

Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 
4º, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016);

Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014);

Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, 
endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme 
Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, 
caput, inciso VII, do Decreto nº 8.726, de 2016);

Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, 
caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso VIII, do Decreto nº 8.726, de 2016);

Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, 
de 2014); 

7.2. Ficará impedida de celebrar o termo de Colaboração a OSC que:

Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);

Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);

Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública, estendendo-se a vedação aos 
respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, 
sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, 
inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 27, caput, inciso I e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016);

Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 
eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 
suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);

Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no 
inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014);

Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou

Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera 
da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 
incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).

8.   COMISSÃO DE SELEÇÃO

8.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente chamamento público, constituída pela portaria Nº 002/2017, conhecida como 
CAP Comissão de Análise de Projetos, previamente estabelecida por esta secretaria, e publicada em diário oficial. 

8.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como 
associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de 
interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).

8.3.  A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro 
impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, 
§§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).

8.4.  Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.

8.5.  A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
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8.6.  Fica vedada a participação em rede de OSC “executante e não celebrante” que tenha mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos integrantes da Comissão 
de Seleção responsável pelo chamamento público que resultou na celebração da parceria.

9. DA FASE DE SELEÇÃO
9.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

Tabela 1
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 19/07/2017
2 Envio das propostas pelas OSCs. 18/08/2017
3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 18/08/2017 a 25/08/2017
4 Divulgação do resultado preliminar. 29/08/2017 
5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 30/08/2017 a 04/09/2017
6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 05/09/2017 a 08/09/2017 
7 Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões 

recursais proferidas (se houver). 
13/09/2017

9.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência 
de impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas da(s) 
OSC(s) selecionada(s) (mais bem classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014.  

9.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 

9.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Secretaria de Estado da Cultura – SECULT/AL na internet (www.cultura.al.gov.br), com 
prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.

DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

Na data, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, terá início a sessão pública deste chamamento público, prosseguindo-se com a entrega, separada, de proposta 
(Plano de Trabalho) e documentação, em envelopes opacos, lacrados e rubricados no fecho, contendo nos respectivos frontispícios, em caracteres destacados, os seguintes 
dizeres:

ENVELOPE Nº 1
PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas – SECULT / AL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 11/2016

(NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL)
(CNPJ DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL).

ENVELOPE Nº 2
DOCUMENTAÇÃO

Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas – SECULT / AL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 11/2016

(NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL)
(CNPJ DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL)

Os dizeres nos envelopes, caso estejam incompletos ou com algum erro de redação, desde que não haja dúvida quanto ao seu conteúdo ou não reste tumultuado o proce-
dimento, não serão motivo para exclusão deste chamamento público.

As organizações da sociedade civil poderão encaminhar seus envelopes de Proposta de Plano de Trabalho e documentação por via postal, com aviso de recebimento, ou 
por outro meio similar de entrega, atentando para data, hora e local de entrega dos mesmos.

Os envelopes de Proposta de Plano de Trabalho e documentação serão abertos e seus respectivos conteúdos, rubricados pelos membros da Comissão de Seleção e pelas 
organizações da sociedade civil presentes.

As organizações da sociedade civil estarão neste chamamento público representadas pelos seus dirigentes ou por terceiro a quem tenha sido delegada competência para 
tanto, conforme instrumento hábil.

A sessão será suspensa para o julgamento das Propostas de Plano de Trabalho e a verificação da documentação, tendo reinício no dia 10 de Julho de 2017, na mesma hora 
e local designados no preâmbulo deste Edital.

Da sessão, será lavrada ata circunstanciada, assinadas pelos membros da Comissão de Seleção e pelas organizações da sociedade civil presentes.

DA PROPOSTA

Na hipótese do subitem anterior, a proposta, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo 
representante legal da OSC proponente. Também deve ser entregue uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da proposta.  
Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e 
formalmente solicitados pela administração pública. 
Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Casa venha a apresentar mais de uma entro do prazo, será considerada apenas a última proposta enviada para análise. 

Observando o disposto no item 9, as Propostas de Plano de Trabalho deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 
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Descrição do objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;
Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;

Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;
Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.
Entre outras despesas, poderão ser previstas para serem pagas com recursos vinculados à parceria:

Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, 
compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

Custos indiretos necessários à execução do objeto sejam qual for à proporção em relação ao valor total da parceria;

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos 
referidos equipamentos e materiais.

Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas serem doados 
quando, após a consecução do objeto da parceria, não forem necessários para assegurar a continuidade desse objeto, observado o disposto no Termo de Colaboração e na 
legislação vigente.

Consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que 
a ele não se incorporam.

DA DOCUMENTAÇÃO

A documentação entregue pela organização da sociedade civil participante deverá consistir em:

Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, cujas normas de organização interna expressamente prevejam:
Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e 
cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;

Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;

Documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, de que a entidade possui, no mínimo, 
sete anos de existência;

Atestados, convênios, contratos ou outros documentos pertinentes que demonstrem experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante;

Declaração do representante legal da entidade de que, por ocasião da celebração do Termo de Colaboração, possuirá instalações, condições materiais e capacidade técnica 
e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas;

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto 
aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados);

Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 
do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da organização da sociedade civil;

Caso a organização da sociedade civil seja considerada isenta dos tributos estaduais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da organização da sociedade civil;
Caso a organização da sociedade civil seja considerada isenta dos tributos municipais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
Para a celebração de Termo de Colaboração, somente será exigido o atendimento ao disposto no subitem 12.1.
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DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas de Plano de Trabalho serão julgadas pela Comissão de Seleção, cujas decisões estarão obrigatoriamente embasadas em parecer técnico, o qual expressa-
mente justifique e respalde tanto a pontuação atribuída à Proposta de Plano de Trabalho em cada um dos critérios de julgamento, quanto o cálculo da sua pontuação final.

A seleção de Proposta de Plano de Trabalho que não seja a mais bem pontuada no critério “Maior grau de adequação da proposta ao valor de referência constante do 
chamamento público” exigirá obrigatoriamente justificativa expressa e específica.

Estará impedida de participar da Comissão de Seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes 
do chamamento público.

Configurado o impedimento previsto no subitem 7.2., arguido pelo próprio impedido ou por terceiro, será designado membro substituto que possua qualificação equiva-
lente à do substituído.

A Comissão de Seleção disporá do prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de entrega dos envelopes de Proposta de Plano de Trabalho e documentação, para 
o julgamento e a ordenação das Propostas de Plano de Trabalho, bem assim para a classificação das organizações da sociedade civil participantes.

O julgamento das Propostas de Plano de Trabalho basear-se-á nos seguintes critérios e pesos:

Ao avaliar as propostas, a comissão de seleção observará sua adequação do plano de trabalho as necessidades de execução do Festival de Cinema de Penedo, os benefícios 
culturais, sociais e econômicos oferecidos ao público e a capacidade técnica de operacionalização do evento de acordo com os Três Eixos do Plano Estadual de Cultura:

Eixo I: Fortalecer a função do estado na institucionalização das políticas culturais, intensificar o planejamento de programas e ações voltadas ao campo cultural e conso-
lidar a execução de políticas públicas para a cultura;

Eixo II: Reconhecer e valorizar a diversidade e proteger e promover as artes e expressões culturais. 

Eixo III: Universalizar o acesso dos alagoanos à arte e à cultura, qualificar ambientes e equipamentos culturais para a formação e fruição do público e permitir aos cria-
dores o acesso às condições e meios de produção cultural.

Eixo I (mínimo de 0 e máximo de 24 pontos):
Desenvolver ações que fortaleçam as políticas culturais alagoanas;
Desenvolve ações de formação ou aperfeiçoamento cultural;
Desenvolve ações de documentação e registro nas comunidades em que atuam, que representem ações voltadas ao campo cultural;
Propõe integração da cultura com outras esferas do conhecimento e da vida social.

Eixo II (mínimo de 0 e máximo de 20 pontos):
Estimular a Diversidade Cultural, promovendo expressões artísticas e culturais;
Promover uma cultura em direitos humanos voltados a crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em sofrimento psíquico, pessoas em situação de rua, 
população em situação de restrição e privação de liberdade, mulheres, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. 

Eixo III (mínimo de 0 e máximo de 20 pontos)  
Promover o acesso ao público de baixa renda, habitando áreas com precária oferta de serviços públicos e de cultura, tanto nos grandes centros urbanos como nos pequenos 
municípios;
Criar condições de qualificação dos ambientes culturais utilizados durante o evento; 
Permitir condições as ferramentas de produção cultural de alto nível de execução e de performance; 
Ter estratégias de formação de público e plateia. 
Avaliação da experiência do proponente na relação com a gestão do projeto proposto (mínimo de 0 e máximo de 21 pontos):
Realização comprovada de projetos relevantes para a área cultural e social;
Adequação da experiência da instituição ao objeto da proposta;
Domínio de estratégias de promoção e divulgação das ações;
Desenvolve gestão compartilhada;
Capacidade de agregar parcerias;
Apresentação estratégias de sustentabilidade.

Adequação do orçamento e viabilidade da Proposta de Plano de Trabalho (mínimo de 0 e máximo de 10 pontos):
Coerência entre as ações do projeto e os custos apresentados;
Razoabilidade dos itens de despesas e seus custos;
Viabilidade do projeto no prazo proposto;
Coerência das metas e etapas em relação às atividades propostas;

 A somatória dos pontos seguirá ponderação de acordo com o item 11.7 e a pontuação máxima de um projeto será de 100 (cem) pontos.
 Serão classificados os projetos que alcançarem uma pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos.
 A Comissão de seleção não poderá alterar os valores contidos na planilha orçamentária das propostas.

Critério Conteúdo do Critério Peso
Natureza da pessoa jurídica como representante do setor de cultura 
de Alagoas com atividades sócio-culturais já realizadas no Estado, 
adequando-se ao proposto no objeto do referido chamamento.

Razão social e legitimidade na comunidade cultural, no setor de objeto (reali-
zação de atividades culturais). (2)

Valor do Plano de trabalho 

Aproximação do valor do plano de trabalho da entidade da sociedade civil, 
em comparação com o valor do certame proposto pela SECULT/AL. Desde 
que, esteja em conformidade com as atividades e atribuições no projeto, sendo 
observado a capacidade de realização, de acordo com o objeto. 

(3)

Plano de Trabalho Valores, prazos e capacidade de realização. (1)
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Critérios de
Julgamento

Metodologia de Pontuação PontuaçãoMá-
xima por Item

(A) Informações sobre ações a serem executa-
das (formas; equipe; horários; estratégias); 
Metas a serem atingidas; indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas e prazos para a execução das 
ações e para o cumprimento das metas. Detalhamento do 
desenvolvimento das atividades 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos)
- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da proposta, por 
força do art. 16, §2º, incisos II e III, do Decreto nº 8.726, de 2016.

4,0

(B) Proposta adequada a realização plena do Festival de 
Cinema de Penedo, com seus objetivos e metas de parce-
ria com esta secretaria, comprovando capacidade técnica 
e operacional para a realização do evento.

- Grau pleno de adequação (2,0)
- Grau satisfatório de adequação (1,0)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do requisito de adequação (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica a eliminação da proposta, por 
força do caput do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014, c/c art. 9º, §2º, inciso I, do Decreto 
nº 8.726, de 2016. 

2,0

(C) Descrição da realidade objeto da parceria e do nexo 
entre essa realidade e a atividade ou projeto proposto, 
neste caso Festival de Cinema de Penedo. 

- Grau pleno da descrição (2,0)
- Grau satisfatório da descrição (1,0)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da proposta, por 
força do art. 16, §2º, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016.

2,0

(D) Capacidade técnico-operacional da instituição pro-
ponente, por meio de experiência comprovada no port-
fólio de realizações na gestão de atividades ou projetos 
culturais, no âmbito sociocultural, convênios, e/ou ativi-
dades de parceria público-privada. 

- Grau pleno de capacidade técnico-operacional (2,0). 
- Grau satisfatório de capacidade técnico-operacional (1,0).
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do requisito de capacidade técni-
co-operacional (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da proposta, por 
falta de capacidade técnica e operacional da OSC (art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, 
da Lei nº 13.019, de 2014).

2,0

Pontuação Máxima Global 10,0

A nota da Proposta de Plano de Trabalho será apurada de acordo com a seguinte metodologia:

A Proposta de Plano de Trabalho receberá pontuação conforme seja julgada, em cada um dos critérios arrolados no item 13 como incorreta/omissa, incompleta ou acei-
tável:

Será atribuída pontuação 0 (zero), quando a proposta for julgada incorreta/omissa, ou seja, quando, no critério analisado, for manifestamente inaplicável ou tecnicamente 
incompatível;

Será atribuída pontuação 5 (cinco), quando a proposta for julgada incompleta, ou seja, quando, no critério analisado, for aceitável em parte mas estiver tecnicamente 
imperfeita ou inacabada;

Será atribuída pontuação 10 (dez), quando a proposta for julgada aceitável, ou seja, quando, no critério analisado, for adequadamente detalhada, com abordagem correta 
e abrangente do critério em toda a sua extensão.

A pontuação final da Proposta de Plano de Trabalho será feita de acordo com a média ponderada das pontuações recebidas em cada um dos critérios, observados os pesos 
a cada um deles atribuídos.

Apuradas as notas das Propostas de Planos de Trabalho, a Comissão de Seleção as ordenará de forma decrescente e classificará as organizações da sociedade civil parti-
cipantes, restando selecionada a organização da sociedade civil cuja Proposta de (Plano de Trabalho) tenha sido atribuída a maior nota.

No caso de equivalência das notas das Propostas de Planos de Trabalho, será realizado sorteio para a identificação da organização da sociedade civil selecionada. 

A Comissão de Seleção designada pela Secretária de Estado da Cultura da Cultura de Alagoas e publicada em no Diário Oficial do Estado de Alagoas, é a CAP – Comissão 
de Análise de Projetos. 

A comissão de seleção a quem compete à avaliação das propostas será Mista, composta por no mínimo 02 (dois) representantes da Secretaria de Estado da Cultura de 
Alagoas, e 01 (um) representante da sociedade civil de notório saber e de reconhecida atuação na área cultural, com seus respectivos suplentes. 

Caberá a Secretária de Estado da Cultura de Alagoas, ou pessoa por ela designada, a presidência e coordenação dos trabalhos da Comissão e o voto de qualidade.

Cada projeto habilitado será obrigatoriamente avaliado por 02 (dois) membros da Comissão, de forma paritária, distribuído de forma aleatória. 

A distribuição dos projetos entre os membros da comissão ocorrerá por meio de sorteio, na presença dos membros da comissão, a ser realizado pela Secretaria de Estado 
da Cultura de Alagoas e registrado em ata.

Os resultados da avaliação serão apreciados e discutidos por todos os membros da comissão, em sessão plenária, devendo todos os trabalhos ser registrados em ata, 
devidamente assinada por todos.

A comissão de avaliação designará entre os seus membros, de forma paritária, aqueles que farão julgamentos dos pedidos de reconsideração e caso sejam procedentes a 
reavaliação.

Selecionada a organização da sociedade civil a cuja Proposta de Plano de Trabalho tenha sido atribuída a maior nota, sua documentação será verificada pela Comissão de 
Seleção, cuja decisão estará obrigatoriamente embasada em parecer, o qual expressamente justifique e respalde o julgamento de habilitação ou inabilitação.

Na hipótese de a organização da sociedade civil seleciona ser julgada inabilitada, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração 
da parceria nos termos da proposta por ela apresentada.
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Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do subitem 8.4. aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação da sua documentação.

DO RESULTADO FINAL 

O resultado do julgamento das propostas de Plano de Trabalho e da habilitação ou inabilitação da organização da sociedade civil selecionada será divulgado no Diário 
Oficial do Estado de Alagoas – DOE, e também no endereço eletrônico www.cultura.gov.al.br, sítio oficial da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas SECULT/AL 
na Internet.

Da sessão, será lavrada ata circunstanciada, assinadas pelos membros da Comissão de Seleção e pelas organizações da sociedade civil presentes.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Após divulgação oficial do resultado do julgamento das Propostas de Planos de Trabalho e da habilitação ou inabilitação da organização da sociedade civil selecionada, 
será concedido prazo para que qualquer entidade participante interponha recurso administrativo.

Durante o prazo para a interposição de recurso administrativo, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados.

A interposição de recurso administrativo contra o julgamento das Propostas de Planos de Trabalho e da habilitação ou inabilitação da organização da sociedade civil 
selecionada observará o disposto nos artigos 56 a 64 da Lei nº 6.161, de 26 de junho de 2000.

É de 05 (cinco) dias corridos o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da última divulgação oficial da decisão recorrida.

O recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir de seu recebimento pela Comissão de Seleção, podendo ser prorrogado por 
igual período mediante justificativa expressa nos autos.

Interposto o recurso administrativo, a Comissão de Seleção deverá intimar as demais organizações da sociedade civil participantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, apresentem alegações.

O recurso não será conhecido quando interposto: fora do prazo; perante órgão incompetente; por quem não seja legitimado; ou após exaurida a esfera administrativa.

Na hipótese de ter sido interposto perante órgão incompetente, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso.

O não conhecimento do recurso não impede a administração pública de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO

A homologação pelo administrador público fica condicionada à prévia manifestação da Comissão de Organização desta Secretaria. 

A homologação não gera, para a organização da sociedade civil selecionada, direito à celebração da parceria.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e da legislação específica, a administração 
pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

Advertência;

Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da adminis-
tração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto per-
durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

As sanções estabelecidas nos subitens 19.1.2. e 19.1.3. são de competência exclusiva do administrador público da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas SECULT/
AL, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.

Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 
parceria.

A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimen-
to previsto na Lei nº 6.161, de 26 de junho de 2000.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
administração, observado o princípio da proporcionalidade.

As sanções previstas nesta Cláusula não excluem as dispostas na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
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18.   CONTRAPARTIDA

18.1  Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada.

19.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

No julgamento das Propostas de Plano de Trabalho e da habilitação ou inabilitação da organização da sociedade civil selecionada, a Comissão de Seleção poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos ou sua validade jurídica, mediante parecer técnico, o qual expressamente justifique e respalde 
sua decisão.

As normas disciplinadoras deste chamamento público serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as organizações da sociedade civil interessadas, 
desde que não comprometam o interesse da administração pública, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da parceria.

A organização da sociedade civil participante assume todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta Propostas de Plano de Trabalho e documentação, não 
sendo a administração pública, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado deste chamamento público.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e se incluirá o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dias 
de expediente na administração pública.

Este Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.cultura.gov.al.br, sítio oficial da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas SECULT/AL na 
Internet, e no Diário Oficial do Estado de Alagoas.

Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dias) 
dias da data-limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: cultura.supapc@gmail.com . Os esclarecimentos serão prestados pela Co-
missão de Seleção.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. A s respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados 
nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

A Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios 
que regem a administração pública. 

 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsi-
dade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções 
administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta 
da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que 
trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014. 

 A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste Chamamento Público.  

 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira respon-
sabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública.

 O presente Edital terá vigência de 6 (seis) meses a contar da data da homologação do resultado definitivo.

 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:

Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II – Modelo de Plano de Trabalho;
Anexo III – Minuta do Termo de Colaboração

Maceió - AL, 05 de julho de 2017.

MELLINA TORRES FREITAS
Secretária de Estado da Cultura de Alagoas

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

 Declaro que a _______________________________________________ (identificação da organização da sociedade civil – OSC) está ciente e concorda com as 
disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº XX/2017 e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimi-
dade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Maceió – AL  ___ de ______________ de 2017.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO II
Plano de Trabalho do Festival de Cinema

Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas: A Cidade 
de Penedo é conhecida historicamente como um centro de cultura, desde o início da República sempre foi um núcleo de atividades comerciais e culturais, chegou a 
concentrar o maior número de jornais diários do Estado de Alagoas em circulação, comprovando a sua atuação como uma cidade de referência cultural e intelectual. O 
mesmo aconteceu na década de 1970 quando realizava os maiores festivais de Cinema do Brasil, sendo uma referência para América Latina, no setor do audiovisual. 
Assim, a realidade da cidade de Penedo como uma cidade histórica, desde a sua arquitetura até seu cotidiano cultural, é objetivamente de tornar-se uma nova referência 
na realização dos Festivais de Cinema no Brasil. Contudo, desde 2012 que a cidade voltou a ensaiar essas realizações com o acontecimento do Festival Universitário 
de Cinema, e desde o ano de 2016, iniciou a sua jornada com Festivais Nacionais de Cinema, caracterizando o objeto de nossa parceria, como: a realização do Festival 
Nacional de Cinema da Cidade de Penedo.  
Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados: Formalização de Parcerias com entidade representativa área de cultura, para co-rea-
lização em contratação de serviços. Sendo eles:
Serviço de Produção - Serviço de profissional especializado na área de Produção Cultural;
Coordenação do Projeto - Serviço de profissional especializado na área; 
Contratação de serviço de apresentação artística - Profissionais da área da música capacitados para realizar apresentações artísticas no Festival de Cinema de Penedo;
Locação de equipamentos necessários a realização do evento. 

A fiscalização da parceria acontecerá de forma física in loco, durante a realização do evento na Cidade de Penedo, onde a secretaria enviará membros da comissão de mo-
nitoramento para verificar o cumprimento do termo de referência, assim como do plano de trabalho utilizado no chamamento público deste evento. Contudo, a fiscalização 
contará também com a presença de um funcionário da Superintendência de Produção Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, que poderá acompanhar tecnicamente 
todo o processo da realização e confirmar as informações de forma comparativa com o relatório a ser entregue após a realização do festival de Cinema. A prestação de 
contas financeira acontecerá de acordo com a Lei 13.019/2014, com a apresentação do detalhamento nos gastos previsto pelo plano de trabalho, através da apresentação 
da nota fiscal dos serviços e/ou locações utilizados durante o evento (pré-durante-pós evento). 

Previsão de Receita e Despesas: A previsão de Despesas é de no máximo R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), pelo Programa de Trabalho: 3392020733280000 
e pelo Elemento de Despesa: 33.50.41 PI: 00476. As Receitas serão provenientes do Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais – FDAC, desta secretaria. 

Plano de Trabalho - SECULT

PROJETO: Festival de Cinema de Penedo Ano 2017
 

PLANO DE TRABALHO 

Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas

Meta Etapa / 
Fase Especificação Quantidade Unidade

Valores Período Natureza da Despesa    

$ Unitário $ Total Início Fim Custeio Capital

1  Produção e Organização do Evento:         

1.1 Apresentação Artística Local 08 Cachê  DLR 60  Fdac

1.2 Locação de som para ambiente fe-
chado 01 Diária (05)  DLR 60  Fdac

1.3

Equipamento de vídeo digital proje-
ção interna (Tela de Projeção 9mx3m, 
com grid, projetor de vídeo, módulo 
de player profissional bluray, sistema 
de som stéreo, cabeamento de aúdio 
e vídeo, tela cinematográfica inflável)  

01 Diária (05) DLR 60 Fdac

1.4

Equipamento de vídeo digital proje-
ção externa (tela de projeção 9mx3m, 
com grid, projetor de vídeo, módulo 
de player profissional bluray, sistema 
de som stereo, cabeamento de áudio 
e vídeo, tela cinematográfica inflável)

01 Diária (05) DLR 60 Fdac

1.5 Iluminação para show artístico 01 Serviço (05) DLR 60  Fdac

1.6 Premiação (+ troféus em aço-inox) 05 Prêmios  DLR 60 Fdac

1.7 Registro Fotográfico 01 Serviço DLR 60 Fdac

1.8 Registro Vídeo gráfico do evento (ca-
pacitação e edição) 01 Serviço DLR 60  Fdac

1.9 DVD Autorado (50 cópias) 01 Serviço DLR 60 Fdac

2.0 Programador de home page 01 Serviço  DLR 60 Fdac

2.1 Locação de walk talk 10 Diária (05) DLR 60  Fdac

2.2 Gerenciamento Administrativo 02 Serviço (06) DLR 60 Fdac

2.3 Palco 8m x 10m x 0,6m 01 Diária (05)  DLR 60 Fdac

2.4 Camarim fechado 3m x 3m, refrige-
rado 02 Diária (05) DLR 60  Fdac

2.5 Banheiro químico 05 Diária (05) DLR 60 Fdac
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2.6 Locação de Geradores de 180 KVA 02 Diária (05) DLR 60 Fdac

2.7 Locação de ar-condicionado tipo con-
têiner em unidade de 15 TR’S. 02 Diária (05) DLR 60  Fdac

2.8 Climatizador de Ar 04 Diária 05 DLR 60 Fdac

2.9 Serviço de Segurança 08 Serviço DLR 60 Fdac

3.0 Serviço de bombeiro civil 08 Serviço  DLR 60  Fdac

 3.1 Serviço de limpeza e conservação 08 Serviço  DLR  60 Fdac

3.2 Assessoria técnica 04 Serviço DLR 90 Fdac

3.3 Assistentes de produção 07 Mês (03) DLR 90  Fdac

3.4 Premiação Mostra Nacional – Juri 
Oficial  01 Prêmio DLR 30 Fdac

3.5 Premiação Mostra Nacional – Juri 
Popular 01 Prêmio DLR 30 Fdac

3.6  Premiação Mostra Ambiental - Juri 
Oficial 01 Prêmio DLR 30  Fdac

3.7 Premiação Mostra Ambiental – Juri 
Popular 01 Prêmio DLR 30 Fdac

3.8 Premiação do festival Brasileiro – 
Juri Oficial 01 Prêmio DLR 30 Fdac

 3.9 Premiação do Festival Brasileiro – 
Juri Popular. 

01 Prêmio DLR 30  Fdac

SUB TOTAL ** ** **

ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO

MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº XX/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA DE ESTADO DA CULTURA DE ALAGOAS, E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REPRESENTANTE DOS DO AUDIOVISUAL DE ALA-
GOAS:_________________________

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas – SECULT/AL, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 
08.629.503/0001-32 e com sede na Praça Floriano Peixoto, s/n – Centro – Maceió –AL, CEP: 57020-190, representado pela seu administrador público, Sr. Mellina Freitas, 
inscrita no CPF sob o nº 044.461.694-24, conforme autorização governamental publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas de 01/09/2015;
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/0001-XX e estabelecida na XXXXXXXXXXXXXX, 
representada pelo seu dirigente, Sr. XXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXX, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por (...
procuração/contrato social/estatuto social...);
Os PARTÍCIPES, nos termos do Processo administrativo nº XXXX XXXXXX/2016, inclusive Parecer PGE-PLIC nº XXX/2016, aprovado pelos Despachos PGE-PLIC-
CD nº XXX/2016 e PGE-GAB nº XXX/2016, e em observância às disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000 e das leis orçamentárias vigentes, celebram o presente Termo de Colaboração, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Este Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento público nº XX/2016, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de realização do projeto ‘Festival de Cinema de Penedo’, conforme detalhado no Plano 
de Trabalho, ANEXO I.
O objeto deste Termo de Colaboração não consiste, envolve ou inclui, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder 
de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
São obrigações da administração pública:
Designar gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz, por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de 
controle e fiscalização;
Está impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido 
relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua 
qualificação técnica equivalente à do substituído;
Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumin-
do, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
Registrar no site da instituição e por email para a secult, os atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização da execução e a prestação 
de contas do presente Termo de Colaboração;
Fornecer manuais específicos de prestação de contas à organização da sociedade civil por ocasião da celebração da parceria, tendo como premissas a simplificação e a 
racionalização dos procedimentos, informando previamente à organização da sociedade civil e publicando em meios oficiais de comunicação eventuais alterações no seu 
conteúdo;
Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independente-
mente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:
Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indi-
cadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho;
Valores efetivamente transferidos pela administração pública;
Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das 
metas e resultados estabelecidos neste Termo de Colaboração;
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Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que to-
maram em decorrência dessas auditorias.
Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, realizar, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do Plano de Trabalho e utilizar os resultados 
como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
Liberar os recursos em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do Termo de Colabo-
ração ;
Viabilizar o acompanhamento pela Internet do processo de liberação de recursos da parceria celebrada;
Manter, em seu sítio oficial na Internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
Divulgar pela Internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
São obrigações da organização da sociedade civil:
Manter escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
Registrar no Site da instituição os atos de execução de despesas e a prestação de contas do presente Termo de Colaboração;
Divulgar, na Internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com a administração pú-
blica, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável;
Nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;
Descrição do objeto da parceria;
Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; 
Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o 
resultado conclusivo;
Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempe-
nham e a remuneração prevista para o respectivo exercício;
Depositar, manter e movimentar os recursos recebidos em decorrência da parceria em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública 
determinada pela administração pública.
Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos trans-
feridos.
Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento 
e de pessoal;
Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento 
do Termo de Colaboração, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do 
objeto da parceria ou restrição à sua execução;
Prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou, no caso de a parceria exceder 
um ano, no final de cada exercício.
Manter, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação 
de contas.
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO
O gestor deste Termo de Colaboração é o agente público responsável pela gestão de parceria celebrada, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, 
com poderes de controle e fiscalização.
São obrigações do gestor da parceria:
Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades 
na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido 
pela administração pública e homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada;
Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
Comunicar ao administrador público as situações de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil.
Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de 
serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
Retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou o título que concedeu direitos de uso de tais bens;
Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de Trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo 
ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
Este Termo de Colaboração terá vigência de 03 meses, conforme Plano de Trabalho, contados a partir da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado de 
Alagoas, podendo ser prorrogada, para cumprir o Plano de Trabalho, mediante termo aditivo, por solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada 
e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.
A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Colaboração deve ser feita pela administração pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos finan-
ceiros, limitada ao exato período do atraso verificado.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Colaboração estão programados em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de 
Alagoas para o exercício de 2016, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 510557
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 13392020733280000
Elemento de Despesa: 33.50.41
PI: 003273

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR TOTAL E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Colaboração estão fixados em R$ 70.000,00 (Setenta mil reais) e distribuídos da seguinte forma:
R$ 70.000,00 relativos ao presente exercício, à conta da dotação alocada no orçamento referido na cláusula sexta;
CLÁUSULA OITAVA – DA LIBERAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a 
seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:
Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no Termo 
de Colaboração;
Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de 
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controle interno ou externo. 
Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada 
pela administração pública.
Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos trans-
feridos.
Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade 
de depósito em sua conta bancária.
Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.
CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas tendo em conta:
A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
O processamento das compras e contratações que envolvam os recursos recebidos será efetuado por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SI-
CAF, disponibilizado pela administração pública à organização da sociedade civil, aberto ao público via Internet, permitindo aos interessados formular propostas;
A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no Termo de Colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade 
civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
É vedado à organização da sociedade civil, sob pena de rescisão do ajuste:
Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamen-
tárias.
Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no Plano de Trabalho, as despesas com:
Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, 
compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;
O pagamento da remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com os recursos recebidos não gera vínculo trabalhista com o poder público.
Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;
Custos Indiretos, na proporção presente no Plano de Trabalho aprovado;
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos 
referidos equipamentos e materiais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
O Plano de Trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou apostila ao Plano de Trabalho original, conforme o 
caso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão fisicamente pelo protocolo da secretaria de cultura, e informado previamente com 05 dias de antecedên-
cia, por e-mail a superintendência gestora do projeto para que toma as providências cabíveis, permitindo a visualização por qualquer interessado.
O documento incluído pela entidade no Protocolo da Secult desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais 
para os efeitos de prestação de contas.
As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão registradas na Procuradoria do Estado de Alagoas.
A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o 
seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, 
até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:
Extrato da conta bancária específica e exclusiva;
Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;
Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;
Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e
Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.
Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das 
normas pertinentes.
A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.
A prestação de contas relativa à execução do Termo de Colaboração dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no Plano de Trabalho, bem como dos seguintes 
relatórios:
Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o 
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
Relatório de execução financeira do Termo de Colaboração ou do termo de Colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação 
com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho.
A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:
Relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria;
Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto 
e os resultados alcançados durante a execução do Termo de Colaboração.
Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, o parecer técnico de análise do gestor acerca da prestação de 
contas da parceria celebrada deverá, obrigatoriamente, mencionar:
Os resultados já alcançados e seus benefícios;
Os impactos econômicos ou sociais;
O grau de satisfação do público-alvo;
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A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria 
ou, se a duração da parceria exceder um ano, no final de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto.
O prazo referido no subitem 11.10. poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado.
O disposto no subitem 11.10. não impede que a administração pública promova a instauração de tomada de contas especial antes do término da parceria, ante evidências 
de irregularidades na execução do objeto, hipótese em que o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso envolvido na parceria.
A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública se dará no prazo máximo de cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento 
ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período, devendo concluir, alternativamente, pela:
Aprovação da prestação de contas;
Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial. 
Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
O prazo referido no subitem 11.10. é limitado a 90 (noventa) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por mais 30 (trinta) dias, dentro do prazo que a administração 
pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabili-
dade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da 
legislação vigente.
O transcurso do prazo definido nos termos do subitem 11.10. sem que as contas tenham sido apreciadas:
Não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter 
sido causados aos cofres públicos;
Nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros 
de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração 
pública.
As prestações de contas serão avaliadas:
Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho;
Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;
Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
Omissão no dever de prestar contas;
Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho;
Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, 
no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização 
para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo Plano de Trabalho, conforme 
o objeto descrito neste Termo de Colaboração e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do Plano de Trabalho original, desde que 
não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.
Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos 
originais que compõem a prestação de contas.
CLÁUSULA DOZE – DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS
Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de  trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do 
responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.
CLÁUSULA TREZE – DOS BENS REMANESCENTES
Para os fins deste Termo de Colaboração, consideram-se remanescentes os bens de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, 
necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.
Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem 
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto neste termo e na legislação vigente.
CLÁUSULA QUATORZE – DA RESCISÃO
O presente Termo de Colaboração poderá ser rescindido a qualquer tempo e por qualquer dos partícipes, os quais somente responderão pelas obrigações e auferirão as 
vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade da intenção 
rescisória.
CLÁUSULA QUINZE - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e da legislação específica, a administração 
pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:
Advertência;
Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da adminis-
tração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto per-
durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 16.1.2.
As sanções estabelecidas nos subitens 16.1.2. e 16.1.3. são de competência exclusiva do administrador público da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas – SECULT/
AL, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.
As sanções previstas nesta cláusula não excluem as dispostas na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
CLÁUSULA DEZESSEIS – DA PUBLICIDADE
A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliquem alteração ou ampliação da execução do seu objeto fica condicionada à publicação do 
respectivo extrato no Diário Oficial do Estado de Alagoas, a qual deverá ser providenciada pela administração pública.
CLÁUSULA DEZESSETE – DAS CONDIÇÕES GERAIS
Acordam os participes, ainda, estabelecer as seguintes condições:
Todas as comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão consideradas como regularmente efetuadas, quando realizadas por intermédio de documentação 
oficial, processo e email, caso seja necessário;
As comunicações que não puderem ser efetuadas pelo Processo serão remetidas por correspondência eletrônica – E-mail e serão consideradas regularmente efetuadas 
quando comprovado o recebimento;
As mensagens e documentos resultantes da transmissão via fax não poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no 
prazo de cinco dias;
As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Colaboração, serão aceitas 



Edição Eletrônica Certificada Digitalmente 
conforme LEI N° 7.397/2012

Diário Oficial
Estado de Alagoas

Maceio - terça-feira
18 de julho de 201724

somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados; e
As exigências que não puderem ser cumpridas por meio do correio eletrônico deverão ser supridas através da regular instrução processual.
CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO
O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Colaboração será o da Comarca de Maceió – AL.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente instrumento foi lavrado em 02 vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos partíci-

pes. 

Maceió (AL), em XX de XXXXX de 2017.

___________________________________________
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

___________________________________________
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

___________________________________________
GESTOR - CPF Nº E MATRÍCULA FUNCIONAL

 
. .

Secretário de Estado da Segurança Pública de Alagoas - SSP
EVENTOS FUNCIONAIS ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR

PORTARIA Nº 907/GS/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 4º, Parágra-
fo Único, Inciso IX do Regimento Interno da SEDS, aprovado pelo Decreto 5.483, de 24 de março de 2012, RESOLVE:

Art. 1º - Tornar pública a lista de Profissionais de Segurança Pública matriculados no Curso de Operador Aerotático (Tripulante Operacional – COAT/2017), que ocorrerá 
no período de 17 de julho a aproximadamente 05 de setembro de 2017 no Hangar do Estado, localizado na MANAL (Fazenda Pinto s/n Utinga Leão, Rio Largo - AL). 
Art. 2º - Convocar os profissionais abaixo elencados para comparecer a Academia de Policia Militar do Estado no dia 17 de julho de 2017 às 07h para início do curso:

ORDEM CPF NOME
1 033.774.094-16 LEONARDO LOPES PIMENTEL BARROS - BM
2 048.660.724-07 RENATO DA SILVA ANDRADE- BM
3 995.138.114-68 CLAUDEMIR SANTOS DE GOUVEIA- BM
4 894.937.454-49 JOSWILSON SILVA GUIMARÃES- BM
5 008.643.974-02 THIAGO DANIEL DE SOUZA BARROS- BM
6 047.849.494-70 VICTOR HUGO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE- BM
7 060.776.274-88 LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS- BM
8 044.103.714-36 PEDRO DE ARAUJO PAES FILHO- BM
9 045.629.554-22 HERBERTH KENNEDY ARAUJO DE OLIVEIRA- BM
10 044.501.644-23 MAYCOL DE MELO VIANA- BM
11 524.700.754-91 JOSÉ LENILDO DOSANTOS - PM
12 013.917.314-50 KLEVERSON BARROS MOREIRA DA COSTA – PM
13 002.523.235-56 LUIZ BARRO FILHO- PM
14 029.888.814-99 THALMANI DOS SANTOS FEITOSA - PM
15 041.527.774-43 SIDRONIO MONTEIRO DOS SANTOS – PM
16 075.409.244-54 JILFRAN SANTOS BATISTA - PM
17 051.847.354-61 FERNANDO ANTÔNIO SEIXAS FEITOSA – PM
18 101.698.704-80 JERLANN CLEYTON SIMOES DA SILVA  - PM
19 013.237.664-48 HERBERT THIAGO ROCHA SANTOS - PM
20 032.321.765-69 DAVID ALVES DO NASCIMENTO - PM
21 842-535.094-87 GALVACY MARCONDES CHICUTA DA SILVA - PM
22 677.096.644-15 ALDAIR DOS SANTOS - PC
23 044.173.474-09 RENATA CAVALCANTI DA PURIFICAÇÃO - PC

Art. 3º - Tornar pública a lista dos Profissionais de Segurança Pública indicados como docentes do Curso de Operador Aerotático – COAT/2017 que ocor-
rerá no período de 17 de julho a 05 de Setembro de 2017 no Hangar do Estado, localizado na MANAL (Fazenda Pinto s/n Utinga Leão, Rio Largo - AL):

DISCIPLINA INSTRUTOR ÓRGÃO CPF CONTATO
PSICOLOGIA Cb BM Ana Rafaela de Souza Meneses CBMAL 052.221.794-00 99614-5462

RELAÇÃO INTERPESSOAL
Sub Ten Rosiane de lima Santos CBMAL 021.176.704-23 993310458

Cb BM Ana Rafaela de Souza Meneses CBMAL 052.221.794-00 99614-5462
USO PROGRESSIVO DA FORÇA Cap PM Maykel Anderson Gomes de Araújo PMAL 035.401.924-41 99983-0256

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Clayton Serpa dos Santos PC 767.330.504-63 99901-2373

Sérgio André Campos de Mendonça PC 028.874.474-83 98804-8598

INTELIGÊNCIA POLICIAL
Clayton Serpa dos Santos PC 767.330.504-63 99901-2373

Sérgio André Campos de Mendonça PC 028.874.474-83 98804-8598

TREINAMENTO FÍSICO
Maj BM Diego Mendonça dos Anjos CBMAL 008.865.535-04 981061600

Sgt PM Valter Jacinto da Silva PMAL 644.554.164-04 98800-1747


