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ATA CIRCUNSTANCIADA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, as 10h30, 

reuniram-se na sede da Secretaria de Estado da Cultura - SECULT, situada na 

Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, nesta Capital, os Senhores(as) 

Milton Muniz de Assis, Maria Teresa Machado Pereira, Igor dos Santos Ferro, 

Nelma Soraya Coutinho de Lima, Ana Alice Santos Parízio, Membros da 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, desta secretaria, para análise de recurso 

administrativo apresentado ao Chamamento Público nº 01/2021, Processo 

Administrativo Nº 2600-000000938/2021, referente à seleção de organização da 

sociedade civil interessada em celebrar Termo de Colaboração que tem por 

objetivo a execução dos Eventos do “Mês da Consciência Negra de 2021”, em 

Alagoas. 

Foram interpostos dois recursos, um pela Associação Comunidade dos 

Remanescentes Quilombolas do Povoado Abrobeira – CNPJ: 09.398.325/0001-

49, via e-mail (cultura.sidc@gmail.com), no dia 05 de novembro e  o outro pela 

organização da sociedade civil Ilé Nifé Omi Omo Posú Beta – CNPJ: 

13.771.477/0001-12, no dia 08 de novembro, via Setor de Protocolo da 

SECULT, endereçados à Comissão de Monitoramento e Avaliação, conforme 

determina o item 9 do referido certame. 

A Associação Comunidade dos Remanescentes Quilombolas do Povoado 

Abrobeira solicita a reavaliação da proposta, alegando que o texto pertencente ao 

ANEXO V - REFERÊNCIAS PARA COLABORAÇÃO deixou lacunas, uma vez 

que “não deixa explícito que a não promoção/realização do Dia da Consciência 

Negra na Serra da Barriga, no município de União dos Palmares, poderá 

acarretar DESCLASSIFICAÇÃO”. Ao tempo em que alega que o referido Anexo 

mailto:cultura.sidc@gmail.com
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V “reforça que a proposta aprovada poderá ajustar as ações, observando a 

parceria com a equipe da Secretaria de Estado da Cultura.”. 

O Ilé Nifé Omi Omo Posú Beta inicialmente questiona a classificação 

do Instituto Magna Mater – CNPJ06.132.368/0001-90, publicado no Diário 

Oficial do Estado de Alagoas, na página 19, no dia 04 de novembro de 2021, 

por meio da portaria nº 71/2021, alegando que o referido instituto, 

“conforme verificação pública na Plataforma Mais Brasil, CAUC, CEPIM e 

CADIN, encontra-se impedido de participar deste chamamento público e de 

celebrar parcerias com o Governo do Estado de Alagoas”.  

Por outro lado, questiona a desclassificação do ILE NIFE OMI OMO 

POSU BETA baseado na motivação exposta no resultado preliminar divulgado 

no Diário Oficial do Estado de Alagoas, por meio da portaria nº71/2021 – “O 

Plano de Trabalho não atendeu ao item (B) “Adequação da proposta aos 

objetivos da ação em que se insere a parceria”, uma vez que não contemplou a 

etapa I do edital, na qual trata do evento na Serra da Barriga e tão pouco atendeu 

aos valores de referência por etapa, explicitados no Anexo V.” 

Primeiro se faz necessário esclarecer que o certame em questão foi regido 

pela Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 e pelo decreto estadual 69.902, de 27 de 

maio de 2020, conforme estabelece o item 1. Propósito do Edital de Chamamento 

Público, especificamente nos subitens: 1.1.” A finalidade do presente 

Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração de parceria 

com o Governo do Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da 

Cultura, 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.” e subitem 1.2. “O procedimento de seleção reger-se-

á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto nº 69.902, de 27 de 

maio de 2020, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas 

neste Edital”. 
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Isso posto, vale ressaltar que a lei n° 13.019, de 31 de Julho de 2014, 

conhecida também como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil, veio para regulamentar o regime jurídico no que tange as parcerias entre a 

Administração Pública e as Organizações da Sociedade civil (OSC), criando assim 

um regime jurídico próprio para as parcerias entre Estado e OSCs.  

Por meio deste novo instrumento jurídico, a Administração Pública e as 

OSCs, passam a ser chamadas, genericamente, de parcerias, e podem celebrar 

Termos de Colaboração ou de Fomento, quando há transferência de recursos, e de 

Acordo de Cooperação, quando não há transferência de recursos, ficando a 

denominação “convênio”, que é restrita às parcerias entre os entes federados 

(União, estados, Distrito Federal e municípios). 

Segundo estabelece a Lei Federal 13.019/2014, define-se Termo de 

Colaboração:  

Art. 2º (...) VII – Termo de Colaboração: instrumento por meio do 

qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com organizações da sociedade civil para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco 

propostas pela administração pública que envolvam a 

transferência de recursos financeiros; (Redação dada pela Lei nº 

13.204, de 2015) (...)). (sem grifos no original) 

Art. 16. O Termo de Colaboração deve ser adotado pela 

administração pública para consecução de planos de trabalho de 

sua iniciativa, para celebração de parcerias com organizações da 

sociedade civil que envolvam a transferência de recursos 

financeiros. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). (sem 

grifos no original) 

Em suma, as parcerias propostas pela administração pública serão, 

portanto, aquelas cujos planos de trabalhos forem orientados pela 

administração, ou que se refiram às políticas públicas já consolidadas e para as 
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quais estará definido no edital de chamamento público o que se espera como 

objeto e método de execução da parceria. 

Já os Termos de Fomento, conforme estabelece a Lei Federal 13.019/2014, 

em seus artigos:  

Art. 2º (...) VIII – Termo de Fomento: instrumento por meio do 

qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com organizações da sociedade civil para 

a consecução de finalidades de interesse público e recíproco 

propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a 

transferência de recursos financeiros; (...) (sem grifos no 

original) 

Art. 17. O Termo de Fomento deve ser adotado pela 

administração pública para consecução de planos de trabalho 

propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a 

transferência de recursos financeiros. (Redação dada pela Lei nº 

13.204, de 2015) (sem grifos no original) 

 

As parcerias propostas pelas OSCs serão, portanto, aquelas cujos planos 

de trabalhos forem orientados pelas organizações, ou que fomentem políticas 

públicas para as quais não é habitual que a Administração destine recursos. 

Postas estas considerações e orientações, a Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, reafirma que o instrumento legal instituído pela SECULT, visando as 

celebrações do mês da consciência negra em Alagoas, foi por meio de Termo de 

Colaboração e que o anexo V- Referências para a Colaboração e o anexo VI 

– Plano de Trabalho, foram retificados e dada a publicidade deste ato 

administrativo, no Diário Oficial do Estado de Alagoas, página 6, no dia 

01/10/2021, por meio da portaria nº62/2021, bem como os anexos retificados 

foram disponibilizados no site da SECULT (cultura.al.gov.br), na aba editais e 

concursos, na pasta 2021, onde constam os anexos que foram retificados. 
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Para tal, todo o escopo do edital de Chamamento Público nº 01/2021, foi 

construído e instruído com este propósito, detalhando assim todas as diretrizes 

para apresentação das propostas, por meio dos anexos fornecidos, bem como o 

Plano de Trabalho, que deixam claro e inequívocas as etapas propostas: I 

EVENTO NA SERRA DA BARRIGA, com todos os itens especificados, 

quantificados e com o período de utilização dos serviços e a etapa II –APOIO A 

EVENTOS QUILOMBOLAS E MUNÍCIPIOS, especificando que a proposta 

deveria contemplar a contratação de atrações culturais do segmento afro (limitada 

a 36) e a contratação de estruturas (limitada a duas) para atender as demandas dos 

municípios e quilombos. 

O Ilé Nifé Omi Omo Posú Beta, ressalta em seu recurso administrativo 

que: “...torna-se evidente que não há, em quaisquer trechos do edital de 

chamamento público nº01/2021/SECULT/Al, a obrigatoriedade de que se 

exista no projeto apresentado pelo proponente uma eventual “etapa I” 

sobretudo, cuja descrição trate do “evento na Serra da Barriga”, o que torna 

prejudicada a desclassificação do Ilé Nifé Omi Omo Posú Beta do edital de 

chamamento público nº01/2021/SECULT/AL, pela motivação apresentada na 

portaria SECULT 71/2021.” 

O Ilé Nifé Omi Omo Posú Beta impetra o recurso tomando por base o 

edital publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, no dia 29/09/2021, 

na página 17 e desconsidera o aviso de retificação, portaria nº62/2021, Aviso 

de Retificação, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 01/10/2021, na 

página 6 e disponibilizado no site da SECULT (cultura.al.gov.br), na aba 

editais e concursos, na pasta 2021, onde constam os anexos que foram 

retificados, conforme relatado acima. 

A Associação Comunidade dos Remanescentes Quilombolas do Povoado 

Abrobeira alega, no recurso interposto, que o anexo V previa “que a proposta 

aprovada poderá ajustar as ações, observando a parceria com a equipe da 

Secretaria de Estado da Cultura”, comete um equívoco, tendo em vista que 
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textualmente o referido anexo diz: “O grupo responsável pela proposta vencedora 

deverá, junto à equipe da Superintendência de Identidade e Diversidade Cultural 

da Secretaria de Estado da Cultura, definir e alinhar a produção dos eventos.” 

Em nenhum momento, ou em nenhum lugar do edital, consta que a OSC 

vencedora poderá ajustar as ações. Tão pouco, a OSC poderá propor projetos 

que não estejam estabelecidos no Plano de Trabalho apresentado no edital.  

Por outro lado, o item 18.4 do edital, aponta que “os pedidos de 

esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação do Edital e de seus 

anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias da 

data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, pelo e-mail 

cultura.sidc@gmail.com”. Ou seja, foram disponibilizados meios e instrumentos 

para oferecer melhor orientação ou esclarecimentos aos proponentes. 

 Ambos os interpelantes questionam o motivo da desclassificação, uma vez 

que a Comissão de Monitoramento e Avaliação, atribuiu nota ZERO no critério 

B, da tabela 2, o qual trata da adequação da proposta aos objetivos da ação em 

que se insere a parceria.  

A Associação Comunidade dos Remanescentes Quilombolas do Povoado 

Abrobeira apresentou uma proposta para realização da 1ª Feira Empodera Afro a 

ser realizada no município de Teotônio Vilela – AL, desconsiderando o Plano de 

Trabalho, disponibilizado no edital de Termo de Colaboração, infringindo assim 

os artigos Art. 2º e 16 º da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, nos quais se define 

a celebração de Termo de Colaboração. 

 O Ilé Nifé Omi Omo Posú Beta apresentou proposta para realização de 

evento intitulado “Projeto: África-Brasil: É Ganga Zumba, É Zumbi, É quem 

Manda”, contemplando realização de oficinas, palestras e apresentações 

artísticas e os itens necessários à execução destas metas, a serem realizadas 

em Maceió, Penedo, Piranhas, Arapiraca e União dos Palmares, 

desconsiderando o Plano de Trabalho, disponibilizado no edital de Termo de 

mailto:cultura.sidc@gmail.com
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Colaboração, infringindo assim os artigos Art. 2º e 16 º da Lei 13.019, de 31 de 

julho de 2014, nos quais se define a celebração de Termo de Colaboração. 

Desta forma, de acordo com a metodologia de pontuação da tabela 2 (critérios 

de julgamento), as propostas apresentadas pela Associação Comunidade dos 

Remanescentes Quilombolas do Povoado Abrobeira e Ilé Nifé Omi Omo Posú 

Beta receberam nota ZERO, no quesito B, uma vez que não atenderam aos 

requisitos da adequação da proposta aos objetivos da parceria e desta forma, 

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”. 

Em síntese, as propostas apresentadas pelos dois impetrantes 

comprometem e não atendem ao interesse da administração pública, 

estabelecido no Termo de Colaboração. 

Ainda, o Ilé Nifé Omi Omo Posú Beta, questiona também a atribuição das 

notas das propostas concorrentes. Como estabelece o item 14.4, deste certame 

“Durante o prazo para a interposição de recurso administrativo, os autos do 

processo ficarão com vista franqueada aos interessados”. Desta forma, a 

Comissão de Monitoramento de Avaliação reafirma que todos os documentos 

integrantes deste certame, sempre estiveram à disposição, de todos os 

interessados, dando desta forma total transparência ao edital. 

No tocante à solicitação de DESCLASSIFICAÇÃO do Instituto Magna 

Mater, requerida pelo Ilé Nifé Omi Omo Posú Beta, pelas razões apresentadas no 

quarto parágrafo desta ata, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, de acordo 

com que estabelece o item 10.4, deste edital: “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.”, notificou o 

Instituto Magna Mater, no dia 08/11/2021, por e-mail, solicitando:  
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“... prestar esclarecimentos acerca do recurso 

administrativo impetrado pelo Ilé Nifé Omi Omo Posú 

Beta, no dia 08/11/2021, interposto no protocolo desta 

secretaria, no qual alega, entre outros pontos que o 

Instituto Magna Mater, “conforme verificação pública 

na Plataforma Mais Brasil, CAUC, CEPIM e 

CADIN, encontra-se impedido de participar deste 

chamamento público e de celebrar parcerias com o 

Governo do Estado de Alagoas”. A fim de garantir o 

direito ao contraditório e à ampla defesa, esta 

Superintendência de Identidade e Diversidade 

Cultural, gestora do chamamento público em tela, deu 

um prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do 

recebimento desta notificação, para que o instituto 

responda a mesma.” 

No dia 10 de novembro de 2021, o Instituto Magna Mater atendeu a 

notificação e respondeu, em tempo hábil, a notificação feita pela 

Superintendência de Identidade e Diversidade Cultural, gestora do certame, 

a qual foi disponibilizada para esta Comissão de Monitoramento e Avaliação 

as contra razões da defesa e seus respectivos anexos. 

Analisando os documentos enviados, o Instituto Magna Mater, 

demonstra nos anexos enviados que o mesmo não tem nenhuma prestação 

de contas rejeitadas nos convênios firmados, conforme página 01 e 02 da 

defesa, na qual transcrevemos a seguir: 

(...) em 27/01/2015, o Ministério do Turismo emitiu 
uma Nota Técnica de Reanálise Financeira N° 
048/2015, na qual APROVOU a execução física do 
convênio conforme Nota Técnica N°104/2011-
DCPAT/SNPDTur/MTur, constante das fls 794/801; e 
APROVOU PARCIALMENTE a prestação de contas 
financeira.” 
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(...) em 17/03/2017, emitiu o seguinte parecer: 
“Prestação de contas aprovada em parte, conforme NT 
n° 048/2015. OBS: Como no SICONV não há opção de 
“Aprovada em Parte”, o MTur optou por gerar o 
parecer como “Prestação de Contas Rejeitada”, uma 
vez que a parte não aprovada enseja apuração de 
débito dos responsáveis.”  (com grifos no original) 
 
“Ou seja, como esclarecido pela técnica responsável, na 
medida em que o Sistema de Convênios/SICONV do 
Governo Federal não tinha a funcionalidade para 
reproduzir a exatidão da situação do convênio 
APROVADA EM PARTE, ela acabou perpetuando um 
grave equívoco ao qualificar a prestação de contas 
como rejeitada, ação esta que automaticamente acabou 
incluindo de forma equivocada o IMM no Portal da 
Transparência (CADIN, CEPIM, CAUC).”  
 

O Instituto Magna Mater esclarece ainda: 

“(...) que quando efetuou a consulta ao Portal da 
Plataforma +Brasil do Governo Federal – Plataforma 
que substituiu o SICONV onde as informações sobre a 
execução e a prestação de contas são inseridas, em 
nenhum relatório consta inadimplência do IMM, 
conforme anexos a seguir, todos emitidos em 8 e 9 de 
novembro de 2021.” 
 

Encerrando a defesa, o Instituto Magna Mater invoca o art. 28 do Decreto 

Estadual nº69.902/2020, solicitando que esta Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, acate esta defesa e que estipule um prazo, para que os relatórios 

dos órgãos de controle do governo federal estejam atualizados 

eletronicamente. 

Esta Comissão analisando as contra razões da defesa e os anexos 

enviados pelo Instituo Magna Mater, acata a defesa, todavia por exiguidade 

de tempo, tendo em vista que a solicitação sobrepõe o prazo de execução 

do objeto do Edital de Chamamento Público 01/2021, INDEFERE a 

solicitação. 
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Finalizando a análise dos recursos interpostos pela Associação 

Comunidade dos Remanescentes Quilombolas do Povoado Abrobeira e Ilé 

Nifé Omi Omo Posú Beta e a resposta à notificação ao Instituto Magna Mater, 

esta Comissão de Monitoramento e Avaliação conclui e reafirma que: 

A Associação Comunidade dos Remanescentes Quilombolas do Povoado 

Abrobeira – CNPJ: 09.398.325/0001-49, tem seu recurso INDEFERIDO E 

IMPROCEDENTE, tendo em vista que o proponente infringiu os artigos Art. 

2º e 16 º da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, nos quais se define a 

celebração de Termo de Colaboração. A proposta apresentada pelo 

impetrante não atendeu ao Plano de Trabalho integrante do referido 

certame, comprometendo e não atendendo ao interesse da Administração 

Pública, estabelecido no Termo de Colaboração. 

O Instituto Ile Nife Omi Omo Posu Beta – CNPJ: 13.771.477/0001-12, tem 

seu recurso PARCIALMENTE INDEFERIDO, sendo: INDEFERIDO E 

IMPROCEDENTE na solicitação de classificação da OSC no edital, tendo em 

vista que o proponente infringiu os artigos Art. 2º e 16 º da Lei 13.019, de 31 

de julho de 2014, nos quais se define a celebração de Termo de Colaboração. 

A proposta apresentada pelo impetrante não atendeu ao Plano de Trabalho 

integrante do referido certame, comprometendo e não atendendo ao 

interesse da Administração Pública, estabelecido no Termo de Colaboração. 

INDEFERIDO na solicitação de revisão de todas as notas, uma vez que o 

proponente recebeu nota ZERO, no quesito B, uma vez que 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”. DEFERIDO na solicitação de acesso a todos os autos do 

processo em tela e por fim, INDEFERIDO na solicitação de desclassificação 

do Instituto Magna Mater, em virtude da defesa apresentada pelo referido 

Instituto. 
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O Instituto Magna Mater, CNPJ: 06.132.386/0001-90 é INABILITADO na 

fase documental, tendo em vista os fatos citados acima. 

Resultado final: 
Proponente CNPJ Resultado 

Associação Comunidade dos 

Remanescentes Quilombolas do 

Povoado Abrobeira 

09.398.325/0001-49 Desclassificada 

Ile Nife Omi Omo Posu Beta 13.771.477/0001-12 Desclassificada 

Instituto Magna Mater 06.132.386/0001-90 Inabilitado 

 

Desta forma, a Comissão de Monitoramento e Avaliação do edital de 

chamamento público 01/2021, DECLARA que o certame foi FRACASSADO, 

tendo em vista que nenhum dos proponentes atendeu, em PLENITUDE, os 

requisitos do referido certame. 

Por fim, a SECULT, reafirma o seu compromisso em garantir a participação 

democrática e inclusiva de toda a população; da cultura afro-brasileira; 

comunidades e povos tradicionais, apoiando e coordenando uma série de 

atividades que envolvem parceiros de inúmeros municípios alagoanos, além de 

diversos apoios às instituições ligadas ao movimento negro em Alagoas.  

A política pública cultural do Estado encontra-se alicerçada no entendimento 

e na valorização da contribuição do povo afro-brasileiro na construção do nosso 

país e sua identidade cultural. Desta forma, este edital objetiva promover, garantir, 

estimular, realizar e assegurar a preservação das tradições culturais, 

democratizando o acesso à cultura e lazer, disseminando a arte e contribuindo com 

o comércio solidário e a economia criativa. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que 

vai assinada pelos presentes. 

REPRESENTANTE(S) DA(S) COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

 


