
 
ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n – Centro - Maceió - AL – CEP 57020-190 

Fone: (82) 3315-6551 - CNPJ.: 08.629.503/0001-32 

 
EDITAL N° 03/2017 DE CHAMADA PÚBLICA  

O Governo do Estado de ALAGOAS, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 08.629.503/0001-32, 
com sede na Praça dos Martírios, S/N, Centro, Maceió, Al, torna pública, para conhecimento dos interessados, a presente Chamada para o 

processo seletivo de Pessoa Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, Associações ou Entidades, que proporcione a sociedade alagoana 

evento musical inteiramente gratuito investindo na formação de plateia para a música erudita e a música brasileira de alta qualidade. 
 

Data: 04 DE MAIO DE 2017 

Hora: às 10 horas 

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n – Centro - Maceió - AL – CEP 57020-190 Fone: (82) 3315-6551 - CNPJ.: 08.629.503/0001-32 

 

1. MOTIVAÇÃO 

De acordo com o site Wikipédia, a enciclopédia livre, “Portugal foi a principal porta de entrada para a maior parte das influências que 

construíram a música brasileira, tanto a erudita como a popular, introduzindo a maioria do instrumental, o sistema harmônico, a literatura 

musical e boa parcela das formas musicais cultivadas no país ao longo dos séculos, ainda que diversos destes elementos não fossem de 
origem portuguesa, mas genericamente europeia.” 

Os primeiros registros musicais que surgiram no país remontam ao ano de 1549, provenientes das atividades religiosas dos sacerdotes 

jesuítas, que usavam esta modalidade como forma de catequese dos ameríndios que habitavam a então Colônia.  Como consequência disso, 
surgiram durante os séculos XVIII algumas escolas musicais que marcaram sobremaneira a vida dos brasileiros. Nesta época a musica 

erudita era deveras apreciada nas Capitanias da Bahia e Pernambuco, cujo registro se deram mediante relatos e iconografias, vez que todas as 
partituras haviam se perdido no tempo. Destacaram-se músicos e compositores da estirpe de Luiz Álvares Pinto, Antônio Teixeira, José 

Joaquim Emerico Lobo de Mesquita e Francisco Gomes da Rocha. 

Já no período denominado Classicismo em meados do século XIX com a chegada da família Real, D. João VI traz consigo a vasta biblioteca 
musical de Bragança, reconhecida como uma das melhores da Europa, já na modalidade clássica. Figuras da estirpe de José Maurício Nunes 

Garcia, Gabriel Fernandes da Trindade, Sigismund von Neukomm e  João de Deus de Castro Lobo, mereceram os mais vibrantes e sonoros 

aplausos como legítimos representantes desta escola musical.  

Nas décadas seguintes surgem outras modalidades e ritmos melodiosos (romantismo, nacionalismo, vanguardas modernistas), que reunia em 

seu acervo características europeia, afro-brasileira e indígenas.  

Neste sentido, cabe o governo do Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, manter vivas as tradições 
musicais eruditas, através da realização de Chamamento Público, onde permita as Organizações da Sociedade Civil que atuem com o 

fomento e realização de eventos voltados ao público que apreciem a boa música brasileira. 

 

2. OBJETO 

2.1 A presente Chamada Pública foi instituída com o objetivo de selecionar proposta para realização de projeto cujo objetivo e formar plateia 

para a música erudita e brasileira, o qual ocorrerá no período de Maio de 2017 a fevereiro de 2018, promovida pelo Estado de Alagoas, 
através da Secretaria de Estado da Cultura – SECULT; 

2.2 O objeto da presente chamada é firmar parcerias com a Pessoa Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, Associação/Entidades 

vinculadas a musicalidade erudita e brasileira, com repasse de recursos, visando proporcionar a sociedade alagoana acesso a obras de 
repertório clássico/erudito, mediante apresentações gratuitas.  

2.3 Será credenciada uma Associação/Entidade que atenda aos requisitos deste edital, para realizar Concerto musical erudito, em espaço 

destinado a esse fim de forma gratuita.  

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

3.1 Poderão se inscrever para esta seleção pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, Associações/Entidades que demonstrem 

sua atuação na execução de projetos de musica erudita e brasileira, na modalidade de Concerto. 
 3.2 O proponente deverá ter sede no Estado de Alagoas; 

3.3 A Associação/Entidade proponente deverá ter sua sede localizada no território do Estado de Alagoas, com comprovação de no mínimo 03 

(três) anos. 
3.4 O proponente deverá comprovar sua inscrição no CNPJ de no mínimo 03 anos.  

3.5 O proponente deverá está adimplente com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, comprovando através de certidões 

atualizadas.  
3.6 O proponente deve estar adimplente em relação à execução de convênio ou instrumento congênere, comprovando que prestou 

devidamente suas contas, conforme estabelece o Decreto Estadual n°3188/2006 em seu art. 3°, parágrafo 1°, inciso II. 

3.7 Que seja reconhecido de Utilidade Pública Estadual e/ou Municipal. 
3.8 Que demonstre mediante documentação (fotos, matérias jornalísticas, etc.) o mínimo 03 (três) anos de experiência com atividades 

músicas de caráter erudito brasileiro.  

3.9 As inscrições são gratuitas, cabendo ao responsável os custos de envio das propostas. 

4. CONDIÇÕES PARA SELEÇÃO: 

4.1 Serão aceitas para essa seleção, propostas de projetos de apresentações de música erudita e brasileira, destinadas ao público em geral de 

acordo com este edital; 
4.2 Cada proponente só poderá participar com apenas uma proposta;  

4.3 A proposta deve também respeitar o limite orçamentário fixado no item 9.1 

4.4 Não serão aceitos projetos que possam ser considerados ofensivos pelo público em geral ou para o público infantil, nem projetos de 
caráter discriminatório de cor, raça, religião, gênero, etc;  

4.5 Não serão aceitos projetos que possam colocar em risco a integridade física do espaço ou das pessoas; 

4.6 As propostas selecionadas não poderão ser substituídas. 

 

5. PERÍODO DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DA PROPOSTA: 
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5.1. O período de inscrição desta chamada é de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação. Os interessados devem entregar a proposta em um 

(01) envelope lacrado, na sede da Secretaria de Estado de Cultura - SECULT, na Praça dos Martírios, S/N, Centro, Maceió, Al, no horário 
das 10 às conforme a sessão da chamada pública.  

5.2. No envelope deverá conter o título: Chamada Pública Projeto “MUSICA ERUDITA EM TERRAS CAETÉS 2017”, e os demais 

documentos: 
 I – Cópia do CNPJ do proponente; 

 II – Estatuto/Atas da Associação/Entidade em vigor, acompanhada de suas devidas alterações e atualizações; 

 III – Cópia de comprovante de endereço da sede (expedidas com no máximo 30 dias de validade); 
 IV – Cópia dos documentos pessoais do representante legal (CPF, RG e comprovante de residência); 

 V – Certidões negativas referentes à Receita Estadual, Municipal e Federal, FGTS, Trabalhista e Previdenciária;  

VI - Proposta do projeto para a seleção, com os itens:  

a) Apresentação; 

b) Justificativa;  

b) Objetivos (geral e específico);  
c) Proposta de programação para desenvolvimento de atividades; 

d) Plano de trabalho detalhado; 

e) Planilha orçamentária detalhada;  
f) Termo de referência detalhando todos os serviços a serem contratados; 

g) Comprovar ter organizado por pelo menos 10 (dez) anos, eventos relacionados a concertos musicais, por meio de cópias de 
convênios, contratos com órgãos públicos, fotos, filmagem, e outros documentos que comprovem tal experiência.  

VII - Não serão aceitos documentos ilegíveis, rasurados ou com prazo de validade vencido. 

5.3 Serão aceitas propostas de inscrições entregues no endereço da SECULT, a inscrição também poderá ser feita pelos Correios, no 
endereço da Secretaria de Estado da Cultura, sendo considerada a data de postagem nos correios, não sendo aceita nenhuma inscrição 

postada após o término do prazo de inscrição estabelecido no item 5.1 deste Edital. 

PROJETO CONCERTO AOS DOMINGOS 2017. 

EDITAL N° XX/2017. 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE ALAGOAS. 

PALÁCIO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO. 

PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N°517, CENTRO. 

CEP: 57020-090 MACEIÓ/ AL. 

6. DA COMISSÃO AVALIADORA 

6.1 Os Projetos apresentados nesta chamada pública serão analisados por uma Comissão que será composta por três (03) profissionais de 
notório saber, com reconhecida atuação na área de musicalidade erudita, que terá como função, examinar o conteúdo dos projetos 

apresentados, de acordo com os critérios estabelecidos nesta chamada pública. 

Paragrafo único. A decisão tomada pela Comissão Julgadora quando da escolha do projeto deverá ser motivada e devidamente 
fundamentada.  

6.2 A composição da Comissão Julgadora será publicada em Portaria no Diário Oficial do Estado de Alagoas e jornais de grande circulação 

no Estado. 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

7.1 A Comissão julgadora usará como critérios de avaliação a experiência em relação ao projeto relacionado a este edital, viabilização e 

execução da proposta ofertada, análise de portfólios de atuação na área cultural, atribuindo as seguintes pontuações: 

ELEMENTOS PONTOS 

EXPERIÊNCIA EM RELAÇÃO AO PROJETO 0-5 

VIABILIZAÇÃO E EXECUÇÃO 0-5 

PORTFÓLIOS E ATUAÇÃO NA ARÉA 0-10 

 

 
7.2 Serão inabilitados os projetos selecionados, caso a documentação apresentada não estiver completa ou com prazo de validade vencido da 

inscrição, bem como no período da contratação. 

8. DO RESULTADO 

8.1 A Secretaria de Estado da Cultura – SECULT divulgará o resultado da seleção no Diário Oficial do Estado de Alagoas, no site 

www.cultura.al.gov.br e através de jornais de grande circulação e outros meios inerentes. 

8.2 A Secretária de Estado da Cultura, titular da pasta, homologará o resultado final desta seleção. 

9. DOS VALORES 

9.1 No âmbito desta Chamada Pública estão previstos recursos não reembolsáveis no valor de R$ 119.000,00 (Cento e dezenove mil reais) 

oriundos do programa de trabalho 13392023940640000 – Integração Interinstitucional, Rubrica 33.50.41, PI 003273, Fonte 0100, do 
orçamento do Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais (FDAC), cabendo a Associação prestar contas deste valor, conforme determina 

a lei, e serão repassados conforme a disponibilidade orçamentária e financeira em uma única parcela, em até 60 (sessenta) dias após ser 

assinado o Termo de Fomento com o vencedor do certame. 
9.2 Será assinado Termo de Fomento entre a SECULT e a ASSOCIAÇÃO selecionada, descritas todas as obrigações que cabem as partes 

envolvidas, conforme modelo em anexo.  

9.3 Ficarão a cargo do Proponente:  
I - Impostos e encargos financeiros, sobre os valores recebidos pelas propostas selecionadas;  

II - Despesas, referentes aos pagamentos de pessoal e todas suas (equipe de produção) e transporte. 

9.4 A Secretaria de Estado da Cultura se reserva no direito de firmar parceria com o selecionado de acordo com a sua disponibilidade 
financeira e orçamentária; 

10. RESPONSABILIDADE DAS PROPOSTAS SELECIONADAS 

http://www.cultura.al.gov.br/
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10.1 O proponente deverá, obrigatoriamente, prestar contas do recurso recebido do Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de 

Estado de Cultura em até 90 (noventa) dias após a execução da proposta, sob pena de não participar de editais promovidos pelo Estado de 
Alagoas enquanto não retificar suas pendências, além das responsabilidades civis, administrativas e penais cabíveis; 

10.2  A prestação de contas deverá ser entregue a Secretaria de Estado da Cultura, junto à SIDC (Superintendência de Identidade e 

Diversidade  Cultural) e deverá contemplar as seguintes informações e documentos: 
a) Identificação do proponente;  

b) Nota fiscal, cópias de cheques e Recibos emitidos para pagamento à fornecedor; 

c) Fotos e/ou vídeos do evento;  
d) Notas e/ou Recibos referente ao gasto com os custos de produção da entidade proponente; 

e) Relatório de acompanhamento das atividades propostas. 

 

11. DO CABIMENTO DE RECURSO 

11.1. Caso o participante apresente justificativa para recorrer do resultado da seleção do Edital, poderá interpor recurso na sede da Secretaria, 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação da entidade selecionada. 
11.2. O recurso deverá ser dirigido à Comissão Organizadora do Concurso.  

11.3. O recurso será julgado pela Comissão Julgadora do Concurso, que analisará o recurso e emitirá decisão fundamentada. 

11.4. Após análise e julgamento dos recursos cabíveis, será publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas e através de outros meios de 
comunicação, lista final com a selecionada para o certame.  

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta chamada pública, serão prestados pela Superintendência de 

Identidade e Diversidade Cultural, pertencente a Secretaria de Estado da Cultura, localizada na sede da SECULT através do telefone: (82) 

3315- 7894, no horário das 9h às 14h, de segunda à sexta-feira; 
12.2. O ato de inscrição implica a aceitação de todas as condições estipuladas no presente Edital de chamamento público. 

12.3 Os casos omissos, que não envolvam o mérito intrínseco dos trabalhos, serão decididos pela Superintendência de Identidade e 

Diversidade Cultural, da SECULT, para dirimir os casos omissos e as excepcionalidades do processo de seleção, quando for o caso;  
12.4 A Secretaria de Estado da Cultura, se necessário e segundo seus critérios, poderá em razão de fatos supervenientes imprevisíveis (caso 

fortuito; força maior) ou por questões institucionais relevantes, revogação do edital ou anular no todo ou em parte, sem que tal fato implique 

na alegação de prejuízo ou indenização aos interessados, ou a terceiros;  
12.5 Este Edital obedecerá ao que dispõe a Lei 13.019/2014. 

12.6 A Secult não se responsabiliza por eventuais danos causados às peças (fotos, livros, artefatos, adereços, vestimentas e instrumentos, 

entre outros) integrantes da exposição. 
12.7 Fica estabelecido que a desmontagem da exposição deverá ocorrer no dia 23 de agosto de 2016, após o período da exposição (18 a 22 de 

agosto de 2016) 

12.8 Fica vedada a cobrança de ingressos de acesso ao evento.  
12.9 A proposta deverá contemplar a promoção de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. 

 

13. DO FORO 

13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió/AL para dirimir quaisquer questões oriundas deste instrumento ou decorrentes de sua 

execução, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

14. CRONOGRAMA 

PERÍODO ETAPAS 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 03 de abril de 2017 

SESSÃO PÚBLICA 03 de maio de 2017 

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 09 de maio de 2017 

PRAZO PARA RECURSOS 10 a 12 de maio de 2017 

ANALISE DE RECURSOS 15 a 19 de maio de 2017 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 23 de maio de 2017 

  

Maceió/AL, 31 de maio de 2017. 
 

 

MELLINA TORRES FREITAS 

Secretária de Estado da Cultura 

 

MINUTA DE TERMO DE FOMENTO 

MINUTA DE TERMO DE FOMENTO Nº XX/2017, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE ALAGOAS, E A 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, INSTITUTO 

HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE ALAGOAS.  
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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 2600 000026/2017, inclusive Despacho PGE-PLIC nº 279/2017 e aprovado pelo 
Despacho PGE-PLIC-CD nº 529/2017, 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 Fomento, registrado no Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento público nº 03/2017, 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 
‘Concertos aos Domingos’, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I. 

1.1.1. O objeto deste Termo de Fomento 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. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

2.1. São obrigações da administração pública: 

2.1.1. 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; 

2.1.1.1. 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; 

2.1.1.2. 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, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 

responsabilidades; 

2.1.2. Registrar no E-MAIL E TELEFONE os atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização da 
execução e a prestação de contas do presente Termo de Fomento; 

2.1.3. 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; 

2.1.4. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação 

designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil; 

2.1.4.1. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter: 

2.1.4.1.1. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

2.1.4.1.2. 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 indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho; 

2.1.4.1.3. Valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

2.1.4.1.4. 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 Fomento; 

2.1.4.1.5. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem 

como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. 

2.1.5. 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; 

2.1.6. 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 Fomento; 

2.1.7. Viabilizar o acompanhamento pela Internet do processo de liberação de recursos da parceria celebrada; 

2.1.8. 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; 

2.1.9. Divulgar pela Internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
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3.1. São obrigações da organização da sociedade civil: 

3.1.1. Manter escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

3.1.2. Registrar no site da instituição e enviar por E-mail para esta secretaria os atos de execução de despesas e a prestação de contas 
do presente Termo de Fomento; 

3.1.3. 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 pública, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

3.1.3.1. Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável; 

3.1.3.2. 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; 

3.1.3.3. Descrição do objeto da parceria; 

3.1.3.4. Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;  

3.1.3.5. 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; 

3.1.3.6. 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 desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício; 

3.1.4. 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. 

3.1.4.1. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação 
de contas exigidas para os recursos transferidos. 

3.1.5. Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 

às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 

3.1.6. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao 

funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da 

administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução; 

3.1.7. 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. 

3.1.8. 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. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

4.1. O gestor deste Termo de Fomento 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. 

4.2. São obrigações do gestor da parceria: 

4.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

4.2.2. 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; 

4.2.3. 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; 

4.2.4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação. 

4.2.5. Comunicar ao administrador público as situações de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil. 

4.2.6. 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: 

4.2.6.1. 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; 

4.2.6.2. 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. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

5.1. Este Termo de Fomento 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 
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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. 

5.2. A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa a 
atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento estão programados 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: 13392020733280000 

Elemento de Despesa: 33.50.41 
PI: 004761 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR TOTAL E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

7.1. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento estão fixados em R$ 119.000,00 (Cento e Dezenove 
Mil Reais) distribuídos da seguinte forma: 

7.1.1. R$ 119.000,00 relativos ao presente exercício, à conta da dotação alocada no orçamento referido na cláusula sexta; 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA LIBERAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 

8.1. 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: 

8.1.1. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 

8.1.2. 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 Fomento; 

8.1.3. Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela 
administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.  

8.2. 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. 

8.2.1. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação 

de contas exigidas para os recursos transferidos. 

8.3. 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. 

8.4. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de 
serviços. 

9. CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

9.1. O presente Termo de Fomento 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. 

9.2. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas tendo em conta: 

9.2.1. 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; 

9.2.1.1. O processamento das compras e contratações que envolvam os recursos recebidos será efetuado por meio do Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, disponibilizado pela administração pública à organização da sociedade civil, aberto ao 
público via Internet, permitindo aos interessados formular propostas; 

9.2.2. 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 Fomento, 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. 

9.3. É vedado à organização da sociedade civil, sob pena de rescisão do ajuste: 

9.3.1. Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 

9.3.2. 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 orçamentárias. 

9.4. Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no Plano de Trabalho, as despesas com: 

9.4.1. 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 
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Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e 

trabalhistas; 

9.4.1.1. O pagamento da remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com os recursos recebidos não gera 

vínculo trabalhista com o poder público. 

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

9.4.3. Custos Indiretos, na proporção presente no Plano de Trabalho aprovado; 

9.4.4. 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. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

10.1. 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. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

11.1 A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão por processo físico aberto no protocolo da secretaria de 

Estado da Cultura, e publicizado permitindo a visualização por qualquer interessado. 

11.2 O documento incluído pela entidade no SICONV desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação 
digital, serão considerados originais para os efeitos de prestação de contas. 

11.2.1 As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão registradas no SICONV. 

11.3 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: 

11.3.1 Extrato da conta bancária específica e exclusiva; 

11.3.2 Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e 

número do instrumento da parceria; 

11.3.3 Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver; 

11.3.4 Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes; 

11.3.5 Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e 

11.3.6 Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso. 

11.4 Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente. 

11.5 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. 

11.6 A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados. 

11.7 A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no Plano 
de Trabalho, bem como dos seguintes relatórios: 

11.7.1 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; 

11.7.2 Relatório de execução financeira do Termo de Fomento ou do termo de fomento, 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. 

11.8 A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando 

houver: 

11.8.1 Relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria; 

11.8.2 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 Fomento. 

11.9 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: 

11.9.1 Os resultados já alcançados e seus benefícios; 

11.9.2 Os impactos econômicos ou sociais; 
11.9.3 O grau de satisfação do público-alvo; 

11.9.4 A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

11.10 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. 
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11.10.1 O prazo referido no subitem 11.10. poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado. 

11.11 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. 

11.12 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: 

11.12.1 Aprovação da prestação de contas; 

11.12.2 Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

11.12.3 Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.  

11.13 Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar 
a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

11.13.1 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. 

11.13.2 Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 

competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 

quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 

11.14 O transcurso do prazo definido nos termos do subitem 11.10. sem que as contas tenham sido apreciadas: 

11.14.1 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; 

11.14.2 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. 

11.15 As prestações de contas serão avaliadas: 

11.15.1 Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de 
Trabalho; 

11.15.2 Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em 

dano ao erário; 
11.15.3 Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

11.15.3.1 Omissão no dever de prestar contas; 

11.15.3.2 Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho; 
11.15.3.3 Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

11.15.3.4 Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

11.16 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. 

11.17 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 Fomento 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. 

11.18 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. 

12 CLÁUSULA DOZE – DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 

12.1 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. 

13 CLÁUSULA TREZE – DOS BENS REMANESCENTES 

13.1 Para os fins deste Termo de Fomento, 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. 

13.2 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. 

14 CLÁUSULA QUATORZE – DA RESCISÃO 
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14.1 O presente Termo de Fomento 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. 

15 CLÁUSULA QUINZE - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

15.1 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: 

15.1.1 Advertência; 

15.1.2 Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e 

entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

15.1.3 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 aplicada com base no subitem 16.1.2. 

15.2 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. 

15.3 As sanções previstas nesta cláusula não excluem as dispostas na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. 

16 CLÁUSULA DEZESSEIS – DA PUBLICIDADE 

16.1 A eficácia do presente Termo de Fomento 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. 

17 CLÁUSULA DEZESSETE – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

17.1 Acordam os participes, ainda, estabelecer as seguintes condições: 

17.1.1 Todas as comunicações relativas a este Termo de Fomento serão consideradas como regularmente efetuadas, quando 
realizadas por intermédio do SICONV; 

17.1.2 As comunicações que não puderem ser efetuadas pelo SICONV serão remetidas por correspondência ou fax e serão 

consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento; 

17.1.3 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; 

17.1.4 As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter 
implicações neste Termo de Fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados; e 

17.1.5 As exigências que não puderem ser cumpridas por meio do SICONV deverão ser supridas através da regular instrução 

processual. 

18 CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO 

18.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Fomento 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 partícipes.  

 
Maceió (AL), em XX de XXXXX de 2017. 

 

___________________________________________ 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

___________________________________________ 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

___________________________________________ 
GESTOR - CPF Nº E MATRÍCULA FUNCIONAL 

  



 
ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n – Centro - Maceió - AL – CEP 57020-190 

Fone: (82) 3315-6551 - CNPJ.: 08.629.503/0001-32 

 
Plano de Trabalho do Concerto aos Domingos  

I- 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: Concerto aos Domingos.   
II - Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados: Formalização de Parcerias com entidade representativa na área literária de Cultura de Alagoas, para apoio em contratação de serviços. Sendo 

eles: 

1. Serviço de Produção - Serviço de profissional especializado na área de Produção Cultural; 

2. Coordenação do Projeto - Serviço de profissional especializado na área;  

3. Contratação de serviço de apresentação artística - Profissionais da área da música capacitados para realizar apresentações artísticas nos concertos aos Domingos; 

 

Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas: Contratação de prestadores de serviços especializados e legítimos representantes do seguimento Musical e cultural de Alagoas.  

 

Plano de Trabalho - SECULT 

PROJETO: CONSERTO AOS DOMINGOS  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 Afinação do Piano 10 Serviço    DLR 60 
 

Fdac  

  
1.2 

Serviço Gráfico – Folder (500) e Cartaz A3 (100), 

policromia.     
10 Serviço 

  
DLR 30 

 
 Fdac 

   1.3 Apoio Administrativo e financeiro  10 Serviço    DLR 30 
 

 Fdac 

 2   Locações  
        

 
  

  2.1 Serviços de transporte e passagens dos 
Participantes do evento 

10 Serviço 

  

DLR 30 
 

 Fdac 

  2.2 Locação de equipamentos de Som – para as 

apresentações de música erudita  10 Serviço 

  

DLR 30 
 

 Fdac 

3 
 

Contratação   

  

  
    

  3.1 Cachê para apresentações Artísticas  10 Serviço   DLR 30 
 

Fdac 
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3.2 Serviço fotográfico e de Filmagem  10 Serviço    

    

 
3.3 

Técnico de Som -  para operação do som nos dias 
de evento 10 Serviço  

 
DLR 30 

 
Fdac 

 
3.4 

Hospedagem – para os convidados de fora do 

Estado.  

10 
Serviço    DLR 30 

 
Fdac 

 
3.5 

Alimentação - ´para toda equipe envolvida nos 
eventos aos domingos.  

10 
Serviço    DLR 30 

 
Fdac 

  TOTAL (R$)     
 

0,00 

 

 

 


