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Estado de Alagoas
Edição Eletrônica Certificada Digitalmente

 conforme LEI N° 7.397/2012

. . .

Secretaria de Estado da Assistência 
e Desenvolvimento Social

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AVISO DE COTAÇÃO Nº 11/2020 3° CHAMADA

O Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência 
e Desenvolvimento Social, inscrita no CNPJ sob o nº 03.583.043/0001-
35, representado neste ato pelo Secretário de Estado, informa que está 
recebendo cotações de preços para o seguinte processo: Processo nº E: 13020-
0000000170/2020.
Prazo para envio de propostas e documentação de regularidade fiscal: 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da publicação deste aviso.

. .

Secretaria de Estado da Cultura -  Secult

Objeto: Aquisição de materiais de expediente Glossy Photo Paper e Polaseal, 
para Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social -SEADES, 
de acordo com as especificações, quantidade e condições constantes no Termo de 
Referência e seus anexos.
Obs.: As empresas interessadas terão acesso ao termo de referência através do 
email compras.seades@outlook.com, gabinete.seades.gov@gmail.com 
ou diretamente no Setor de Compras à Avenida Comendador Calaça, 1399, Poço, 
Maceió/AL, das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira.
Mais informações pelo telefone (82) 3315-9003/2872

Maceió, 11 de março de 2020.

SILVIO ROMERO BULHÕES AZEVEDO
Secretário de Estado

Protocolo 497644

Edital nº 03/2020 da 17º Mostra Alagoana de Dança        

17º MOSTRA ALAGOANA DE DANÇA Edital nº 03/2020-SECULT/AL 

Processo Administrativo 02600.0000000362/2020 

O Governo do Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura, com o objetivo de promover e estimular a dança e suas 

múltiplas vertentes em Alagoas torna público o presente edital e convida os grupos, companhias de dança a apresentarem propostas para 

concorrerem a uma vaga na 17º MOSTRA ALAGOANA DE DANÇA, de acordo com as especificações do edital abaixo.  

1. Objetivo  

1.1. A 17ª MOSTRA ALAGOANA DE DANÇA, a ser realizada no período de 06 a 30 de maio de 2020, pretende oferecer uma 

visão atual da dança em nosso Estado, bem como desenvolver uma integração maior entre seus participantes, dos mais diferentes estilos, 

além de estimulá-los na prática e crescimento dessa arte;   

1.2. Fomentar o intercâmbio de diferentes técnicas e estilos entre grupos, artistas, companhias da capital Maceió, do interior de 

Alagoas e outros Estados da Federação;   

1.3. Promover a capacitação artística por meios de oficinas, seminários, palestras e discussões sobre a dança como forma de expressão;    

1.4. Poderão participar da referida Mostra, na categoria de convidados, grupos ou profissionais de Alagoas ou de outros estados da 

federação;  

1.5. Também poderão ser convidados grupo ou escola de dança de Alagoas, com no mínimo 03(três) anos de existência, para uma 

apresentação especial durante o evento.  

2. Das Inscrições  

2.1. Poderão se inscrever na 17ª MOSTRA ALAGOANA DE DANÇA: escolas de dança, grupos amadores ou profissionais, bailarinos 

profissionais ou não, residentes em Alagoas, em todas as modalidades cênicas;  

2.2. Cada grupo, artista ou companhia poderá inscrever até (02) duas coreografias;   

2.3. Não serão permitidas apresentações com cover ou dublagens;  

2.4. As coreografias não poderão utilizar a violência nem o erotismo, como forma de expressão, uma vez que a classificação indicativa 

das apresentações é LIVRE;

2.5. A 17ª MOSTRA ALAGOANA DE DANÇA sugere que os grupos participantes deem prioridade a movimentos e temas voltados à 

cultura alagoana ou nordestina de maneira geral; 

2.6. A idade mínima para participação na 17ª MOSTRA ALAGOANA DE DANÇA será de 10 (dez) anos, devendo-se observar que os 

menores de 18 (dezoito) anos devem estar devidamente autorizados pelos pais ou responsáveis;  

2.7. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas a partir de 12 de março até 17 de abril de 2020.

2.8. As inscrições serão realizadas mediante entrega do seguinte material: ficha de inscrição devidamente preenchida e um vídeo em 

DVD da coreografia inscrita, no endereço baixo indicado, de SEGUNADA-FEIRA a SEXTA-FEIRA das 08 às 14h, no Setor de Protocolo 

da SECULT, ou pelos Correios, para o mesmo endereço, através de correspondência registrada com aviso de Recebimento – AR (sendo 

considerada a data da postagem), em envelope identificado, contendo as informações solicitadas no Formulário de Inscrição (disponível no 

site: www.cultura.al.gov.br), com a seguinte inscrição:  

17ª Mostra Alagoana de Dança 

Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas 

Praça Marechal Floriano Peixoto, 517 – Centro, 

Maceió/AL. CEP 57020-090

  

3. Da Seleção  

3.1. A Coordenação da Mostra será exercida por uma Comissão, a qual será designada, através de Portaria, pela Secretaria de Estado 

da Cultura e publicada na Imprensa Oficial;    

3.2. É função da Coordenação a seleção dos participantes da 17ª Mostra Alagoana de Dança, cabendo qualquer recurso das decisões 

adotadas até 02 (dois) dias úteis após o resultado;    

3.2.1- A Comissão de julgamento emitirá um parecer motivando sua decisão quanto à seleção dos grupos de dança, que deverá em seguida 

ser homologado pela Secretária de Estado da Cultura;  

3.3. Para a escolha dos selecionados a Curadoria da Mostra levará em consideração:  


