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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 

 

A FIM DE CLEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA E CULTURAL ARTÍSTICA E CULKTURAL E CENOGRAFIA DOS 

EVENTOS DE SÃO JOÃO DE ALAGOAS 2022”. 

 

Processo Administrativo nº 2600.620/2022 

 

O Governo do Estado de Alagoas, por intermédio 

da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas, 

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 da produção 

artística e cultural e cenografia dos eventos de São 

João de Alagoas 2022. 

 

 

1. 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 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. 

 

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. 

 

1.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a 

disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de colaboração. 

 

1.4. Não poderão ser apresentadas propostas divergentes do Plano de Trabalho proposto e das 

diretrizes para a elaboração da proposta. 

 

2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

2.1. O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da administração pública 

estadual para a produção artística e cultural e cenografia dos eventos do São João de Alagoas 

2022. 

 

2.2. O objeto deste chamamento público é a seleção de organização da sociedade civil sem 
fins lucrativos, com finalidade cultural, para a celebração, em regime de mútua 
cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, mediante a execução a produção artística e cultural e cenografia dos eventos do 

São João de Alagoas 2022, conforme as Diretrizes para a Elaboração da Proposta/Plano 
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de Trabalho, visando promover o fomento e a difusão da cultura junina em Alagoas e 
incentivar a valorização dessas tradições. 
 

3. DA JUSTIFICATIVA 

 
Dentre as manifestações culturais do Nordeste brasileiro os festejos juninos configuram como 

uma das maiores expressão da sua identidade. Chegada ao Brasil pelas mãos dos portugueses, 

a festa religiosa da tradição católica cristã amalgamou-se as especificidades regionais, as 

práticas do mundo rural e as tradições afro-indígenas, expressa nas crendices e superstições, as 

comidas a base de milho. Assim, tornou-se uma manifestação festiva edificada em consonância 

com o cotidiano de um povo mestiço que à festa transmitiu a diversidade de suas formas de ser 

e estar no mundo.   

 

Os festejos juninos também se caracterizam como a festa da colheita. De tal modo, no Nordeste 

brasileiro sendo o mês de junho época de fartura, no meio rural a festa passou a acontecer com 

a finalidade de comemorar as boas colheitas, momento de anunciar para todos a abundância.   

 

As festas juninas ainda se constitui em lugar de reprodução de valores, fortalecimento da 

identidade do grupo e consequente espaço de resistência e espaços de fortalecimento dos laços 

comunitários. Ou seja, a festa além de permitir a recriação simbólica da memória, também 

estabelece vínculos com o passado, desperta uma forte consciência e contribui para reconstituir 

o sentimento de comunidade e pertença a um grupo. 

 

Para além desse aspectos, é inegável a importância social, econômica e cultural dos festejos 

juninos. Além do valor da tradição, a venda e consumo de produtos e comidas típicos crescem 

bastante nessa época do ano. E resulta também em um maior número de visitas de turistas. Em 

suma, geram impactos positivos nos aspectos sociais, econômicos e culturais. 

 

Em Alagoas, particularmente, alguns municípios têm os festejos juninos como grande fonte de 

geração de trabalho e movimentação da economia. Essas cidades começaram a investir ainda 

mais na organização das festas juninas. Os eventos, a maioria, são realizados nas praças centrais 

das cidades, com um palco montado onde são realizados shows gratuitos para o público. 

 

Neste momento propício de estabilização da pandemia do Covid 19, que acarretou a 

descontinuidade dos festejos juninos nos últimos anos, impactando, negativamente, a saúde 

física mental, econômica da população, a retomada dos festejos juninos em Alagoas, no ano de 

2022, é fundamental e imprescindível. 

 
 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

4.1. Apenas poderão participar deste chamamento público organizações da sociedade civil, sem 

fins lucrativos, que tenham finalidade cultural, conforme estabelecido no item 2.2 Do Objeto, 

deste chamamento público e sediadas ou com representação atuante e reconhecida no Estado 

de Alagoas. 

 

4.2. Consideram-se organizações da sociedade civil: 
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4.2.1. Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, 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 patrimonial ou fundo de reserva; 

 

4.2.2. 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 

fomento, 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 

 

4.2.3. 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. 

 

4.3. Está impedida de participar deste chamamento público e de celebrar parceria com o 

Governo do Estado de Alagoas organização da sociedade civil que: 

 

4.3.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar 

no território nacional; 

 

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

 

4.3.3. 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 ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

 

4.3.4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto 

se: 

 

4.3.4.1. For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 

imputados; 

 

4.3.4.2. For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

 

4.3.4.3. A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 

suspensivo; 

 

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

 

4.3.5.1. Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

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

 

4.3.5.3. 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; 

 

4.3.5.4. 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 depois de decorrido o prazo 

da sanção prevista no subitem 4.3.5.3. 

 

4.3.6. 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; 

 

4.3.7. Tenha entre seus dirigentes pessoa: 

 

4.3.7.1. 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; 

 

4.3.7.2. Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão 

ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

 

4.3.7.3. 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. 

 

4.4. Em qualquer das hipóteses previstas no subitem 4.3, persiste o impedimento para participar 

deste chamamento público e celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao 

erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente. 

 

4.5. Para os fins do disposto nos subitens 4.3.4.1 e 4.4, 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. 

 

4.6. O impedimento previsto no subitem 4.3.3 não se aplica à celebração de parcerias com 

entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele 

subitem, sendo vedado que a mesma pessoa figure no Termo de Colaboração simultaneamente 

como dirigente e administrador público. 

 

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

políticas públicas.  

 

4.8. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigência: 
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a) Declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, 

que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que 

se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados 

durante o processo de seleção. 

 

4.9.  A execução das parcerias pode se dar por atuação em rede de duas ou mais organizações 

da sociedade civil, a ser formalizada mediante assinatura de termo de atuação em rede, 

conforme capitulo V do Decreto nº 69.902, de 27 de maio de 2020. 
 

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO  

 

5.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

a) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de 

relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado 

(art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da 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); 

 

b) 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); 

 

c) 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); 

 

d) Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo, dois anos de 

existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação; 

 

e) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) ano, tendo realizado, pelo menos, dois projetos de produção artística e 

cultura e cenografia de festejos juninos, a ser comprovada no momento da apresentação do 

plano de trabalho  

 

f) 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 (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, 

inciso III e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
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g) Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de 

dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 26, caput, incisos IV a VII e §§ 2º a 4º, do Decreto 

nº 69.902, de 2020; 

 

h) 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; 

 

i) 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 69.902, de 2020, e Relação dos Dirigentes da Entidade; 

 

j) 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; 

 

k) Apresentar comprovantes de regularidade no Cadastro de  

Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM, o SICONV, o Sistema  

Integrado de Administração Financeira do Estado de Alagoas – SIAFE/AL, Sistema de  

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o Cadastro Informativo de Créditos não  

Quitados do Setor Público Federal – CADIN para verificar se há informação sobre ocorrência  

impeditiva à referida celebração. 

 

5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que: 

 

a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 

território nacional; 

 

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

 

c) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro ou dirigente de órgão ou entidade da 

administração pública estadual, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, 

companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 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; 

 

d) 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; 

 

e) 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 
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da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 

2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

f) 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 III, da Lei nº 13.019, de 2014); ou 

 

g) 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). 

 

6. DA INSCRIÇÃO 

 

6.1. A documentação de inscrição deverá ser entrega, separada da proposta de 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 01/2022 

(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 01/2022 

(NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL) 

(CNPJ DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL) 

 

6.1.1. As propostas deverão ser entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de 

recebimento) ou presencialmente, de segundas às sextas feiras, nos horários 10h às 14h, na sede 

da Secretaria de Estado da Cultura, Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Maceió – 

AL. 

  

6.1.2. Todas as folhas devem ser 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. 

 

6.1.3. 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 estadual. 
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6.2. 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. 

 

6.3. Da sessão de escolha das propostas, será lavrada ata circunstanciada, assinadas pelos 

membros da Comissão de Seleção. 

 

7. DA PROPOSTA 

 

7.1. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de uma 

proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta enviada para análise. 

 

7.2. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já 

apresentadas na proposta, observados os termos e as condições constantes no  

edital. 

 

7.3. Deverá constar da proposta de Plano de Trabalho entregue pela organização da sociedade 

civil participante, no mínimo, as seguintes informações e deverão estar em acordo com as 

diretrizes para a Elaboração da Proposta/Plano de Trabalho, conforme ANEXO V. 

 

a) A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto;  

 

b) As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas; 

 

c) Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e 

 

d) O valor global. 

 

7.3.1. Inclusão de serviços essenciais como: 

 

a) Serviço de Produção artística e cultural;  

 

b) Serviço de cenografia;  

 

c) Contratação de serviços de logística, 

 

7.3.2. Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos 

projetos abrangidos pela parceria, se for o caso; 

 

7.3.3. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles 

atreladas; 

 

7.4. Entre outras despesas, poderão ser previstas para serem pagas com recursos vinculados à 

parceria: 

7.4.1. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de 

pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, 
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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; 

 

7.4.2. Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a 

execução do objeto da parceria assim o exija; 

 

7.4.3. Custos indiretos necessários à execução do objeto sejam qual for à proporção em relação 

ao valor total da parceria; 

 

7.4.4. 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; 

 

7.4.5. Locação de equipamentos e materiais essenciais consecução do objeto e serviços de 

adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e 

materiais; 

 

7.5. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos transferidos serão 

gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a organização de a sociedade civil parceira 

formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de 

sua extinção. 

 

7.6. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do 

administrador público da Secretaria de Estado da Cultura, ser doados quando, após a 

consecução do objeto da parceria, não forem necessários para assegurar a continuidade desse 

objeto, observados o disposto no Termo de Colaboração e na legislação vigente. 

 

7.6.1. 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. 

 

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

8.1. A documentação entregue pela organização da sociedade civil participante deverá consistir 

em: 

 

 

ENVELOPE 1: 

a) Plano de Trabalho; 

 

b) Portfólio da OSC, demonstrando a experiência na execução de projetos da mesma natureza 

e experiência na produção artística e cultural e elaboração de projeto cenográfico e execução 

do mesmo, por meio de: atestados ou declarações de experiência prévia e de capacidade 

técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria, 

emitidas por órgãos públicos, empresas públicas ou privadas, relatórios de atividades com 
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comprovação das ações desenvolvidas; instrumentos de parceria firmados com órgãos e 

entidades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras 

organizações da sociedade civil, referente a execução de objetos semelhantes; ou outros 

documentos pertinentes que demonstrem experiência prévia na realização, com efetividade, 

do objeto da parceria ou de natureza semelhante. 

 

ENVELOPE II: 

 

a) Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, cujas normas de organização interna 

expressamente prevejam: 

 

a.1.) 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. 

 

b) Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela 

declarado; 

 

c) 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, cinco anos de 

cadastro ativo; 

 

d) 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; 

 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 

f) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social; 

 

g) Certidão Negativa de Débitos – CND estadual; 

 

h) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 

 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

 

j) Certidão Negativa de Débitos – CND do Município em que a OSC se localiza; 

 

k) Apresentar comprovantes de regularidade no Cadastro de  

Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM, o SICONV, o Sistema  

Integrado de Administração Financeira do Estado de Alagoas – SIAFE/AL, Sistema de  

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o Cadastro Informativo de Créditos não  
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Quitados do Setor Público Federal – CADIN para verificar se há informação sobre ocorrência  

impeditiva à referida celebração. 

 

l) Serão permitidas as certidões positivas com efeito de negativas. 

 

m) Caso a organização da sociedade civil seja considerada isenta dos tributos estaduais e ou 

municipais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Estadual e ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 

na forma da lei; 

 

n) Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o 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 69.902, de 2020, e Relação dos Dirigentes da 

Entidade; 

o) Declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e outras 

condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos 

da parceria, conforme Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 

 

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 no site 

da Secult 
22/04/2022 

2 
Término do prazo para envio das propostas pelas 

OSCS – até às 14h 
23/05/2022 

3 Avaliação das propostas –Início a partir das 15h 23/05/2022 

4 Divulgação do resultado preliminar 23/05/2022 

5 Interposição de recursos - até às 14h 24 a 30/05/2022 

6 
Análise dos recursos pela comissão de seleção – Início 

a partir das 15h 
30/05/2022 

7 Publicação do resultado Final  31/05/2022 
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10. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

10.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 

chamamento público, tendo sido designada pela Secretaria de Estado da Cultura, a mesma será 

composta pelos membros integrantes da CAP – Comissão de Análise de Projetos da Secretaria 

de Estado da Cultura de notório saber e de reconhecida atuação na área cultural.  

 

10.2. Estará impedido de participar da Comissão de Seleção pessoa que, que tenha participado, 

nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do Edital, como associado, 

cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento 

público; cuja atuação no processo de seleção configure conflito de interesse; ou incorra em 

qualquer das hipóteses previstas no art. 18 da Lei nº 6.161, de 26 de junho de 2000. 

 

10.3. Configurado o impedimento previsto, arguido pelo próprio impedido ou por terceiro, será 

designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído. 

 

10.3.1 Não declarado o impedimento no primeiro momento em que identificado, a Comissão 

de Seleção deverá se manifestar expressa e fundamentadamente acerca da validade dos atos 

praticados pelo membro impedido. 

 

10.4 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. 

 

10.5. Caberá a Secretária de Estado da Cultura, ou pessoa por ele designada, a presidência e 

coordenação dos trabalhos da Comissão e o voto de qualidade. 

 

 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

11.1 Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as 

propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamento de cada proposta 

serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer 

seu julgamento. 

 

11.2. Cada projeto habilitado será obrigatoriamente avaliado por todos os membros da 

Comissão, de forma paritária, distribuído de forma aleatória.  

 

11.3. 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. 
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11.4. 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. 

 

11.5. As propostas de Plano de Trabalho serão julgadas pela Comissão de Seleção, cujas 

decisões estarão obrigatoriamente embasadas em parecer técnico, o qual expressamente 

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. 

 

11.5.1. 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. 

 

11.6. A Comissão de Seleção disporá do prazo de 01 (um) dia, 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. 

 

11.7. O julgamento das propostas de Planos de Trabalho basear-se-á nos seguintes critérios e 

pesos: 

 

Tabela 2 

 

Critérios de 

Julgamento 
Metodologia de Pontuação 

Pontuação 

Máxima 

por Item 

(A) Informações sobre 

ações a serem executadas, 

metas a serem atingidas, 

indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas e 

prazos para a execução das 

ações e para o 

cumprimento das metas.  

- 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) Adequação da proposta 

aos objetivos da ação em 

que se insere a parceria, de 

acordo com o Plano de 

Trabalho apresentado pela 

Administração Pública 

- 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 

- Grau pleno da descrição (1,0) 

- Grau satisfatório da descrição (0,5) 

- O não atendimento ou o atendimento 

insatisfatório (0,0). 

1,0 
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a atividade ou projeto 

proposto 

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. 

(D) Adequação da proposta 

ao valor de referência 

constante do Edital, com 

menção expressa ao valor 

global da proposta 

- O valor global proposto é, pelo menos, 10% 

(dez por cento) mais baixo do que o valor de 

referência (1,0); 

- O valor global proposto é igual ou até 10% (dez 

por cento), exclusive, mais baixo do que o valor 

de referência (0,5);  

- O valor global proposto é superior ao valor de 

referência (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

NÃO implica a eliminação da proposta, haja 

vista que, nos termos de colaboração, o valor 

estimado pela administração pública é apenas 

uma referência, não um teto. 

1,0 

(E) Capacidade técnico-

operacional da instituição 

proponente, por meio de 

experiência comprovada no 

portfólio de realizações na 

gestão de atividades ou 

projetos relacionados ao 

objeto da parceria ou de 

natureza semelhante  

- 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 técnico-

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 

 

11.7.1. 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 participantes, 

restando selecionada a organização da sociedade civil a cuja proposta de Plano de Trabalho 

tenha sido atribuída a maior nota. 

 

11.7.2. No caso de equivalência das notas das propostas de Planos de Trabalho, será realizado 

sorteio para a identificação da organização da sociedade civil selecionada. 

 

11.7.3. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de 

julgamento (E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a eliminação 

da proposta, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e 

comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 

eventual crime. 

11.7.4. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de 

julgamento (E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, 

financiador(es), local ou abrangência, dentre outras informações que julgar relevantes. 
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11.7.5. Serão eliminadas aquelas propostas: 

 

a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; 

 

b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (E); ou ainda que não 

contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da parceria e 

o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas a serem 

atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a execução 

das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto; 

 

c) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção à 

luz do valor de referência estimado na forma do §8º do art. 9º do Decreto nº 69.902, de 2020, e 

de eventuais diligências complementares, que atestem a inviabilidade econômica e financeira 

da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível. 

 

d) que estejam em desacordo com o Edital e com o Plano de Trabalho divergente do proposto 

pela administração pública; 

 

11.7.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na 

maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o 

desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de 

julgamento (B), (E) e (D). Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada 

vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida 

por sorteio.  

 

12. DA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

12.1. 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. 

 

12.2. Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada ser julgada inabilitada, aquela 

imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração da parceria 

nos termos da proposta por ela apresentada. 

 

12.3. Caso a organização da sociedade civil convidada aceite celebrar a parceria, proceder-se-

á à verificação da sua documentação. 
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13. DO RESULTADO FINAL 

 

13.1. O resultado do julgamento das propostas de Planos de Trabalho e da habilitação ou 

inabilitação da organização da sociedade civil selecionada será publicada no site da Secretaria 

de Estado da Cultura, bem no Diário Oficial do Estado de Alagoas. 

 

13.2. Da sessão, será lavrada ata circunstanciada, assinadas pelos membros da Comissão de 

Seleção e pelas organizações da sociedade civil presentes. 

 

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.1. Após a divulgação oficial do resultado preliminar 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. 

 

14.2. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção. 

 

14.3. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão 

apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da publicação da decisão, 

ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido recurso interposto fora 

do prazo; perante órgão incompetente; por quem não seja legitimado; ou após exaurida a esfera 

administrativa. 

 

14.4.  Os recursos só poderão ser interpostos no protocolo da Secretaria de Estado da Cultura, 

no horário das 9h às 14h; 

 

14.5. Sendo entregue no protocolo da Secretaria de Estado da Cultura, deve ser entregue uma 

cópia do recurso interposto, em versão digital (CD ou pen drive); 

 

14.6. Durante o prazo para a interposição de recurso administrativo, os autos do processo 

ficarão com vista franqueada aos interessados. 

 

14.7. 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. 

 

14.8. É de 05 (cinco) dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir 

da última divulgação oficial do resultado preliminar. 

 

14.9. O recurso terá efeito suspensivo e será dirigido à Comissão de Seleção, que proferiu a 

decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias, o encaminhará, devidamente 

informado, à Secretaria de Estado da Cultura para julgamento. 

 

14.10. O recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir 

de seu recebimento pela Comissão de Seleção, podendo ser prorrogado por igual período 

mediante justificativa expressa nos autos. 
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14.11. O recurso não será conhecido quando interposto: fora do prazo; perante órgão 

incompetente; por quem não seja legitimado; ou após exaurida a esfera administrativa. 

 

14.11.1. Na hipótese de ter sido interposto perante órgão incompetente, será indicada ao 

recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. 

 

14.11.2. O não conhecimento do recurso não impede a administração pública de rever de ofício 

o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. 
 

 

15. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
 

15.1. Desde que transcorrido o prazo sem a interposição de recurso administrativo, ou, tendo 

havido a interposição, haja desistência expressa do recurso, ou após o seu julgamento, este 

chamamento público será homologado pelo secretária de estado da cultura; 

 

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

celebração da parceria. 

15.3. O Termo de Colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do 

respectivo extrato no DOE/AL. 

 

16. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

16.1. O valor de referência previsto para a realização da parceria objeto deste chamamento 

público é de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais).  

 

16.2. As despesas decorrentes da realização da parceria objeto deste chamamento público estão 

programadas em dotação orçamentária para o ano corrente, prevista no orçamento do 

Estado de Alagoas para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

 

Unidade: 1010 – Secretaria Estado de Cultura; 

Programa de Trabalho: 1339202074234 - Implantação do FICA - Fomento e Incentivo a 

Cultura Alagoana. 

Elemento de Despesa: Rubricas: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física e 

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de Recursos:  

Fonte: 0100 - Recursos Ordinários, do Orçamento do Fundo de Desenvolvimento de Ações 

Culturais - FDAC. 

 
16.3. As despesas decorrentes da realização da parceria do objeto deste chamamento público 

serão executadas tendo em conta: 

 

16.3.1. 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; 

 

16.3.2. A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto 
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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. 

 

16.3.2.1. O pagamento da remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade 

civil com os recursos recebidos não gera vínculo trabalhista com o poder público. 

 

16.3.2.2 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 Estadual no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial 

do responsável, providenciada pela autoridade competente. 

 

16.4. É vedado: 

 

16.4.1. Utilizar recursos financeiros provenientes da parceria objeto deste chamamento público 

para finalidade alheia ao seu objeto; 

 

16.4.2. 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. 

 
 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

17.1. 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 parceira as seguintes 

sanções: 

 

a) Advertência; 

 

b) 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; 

 

c) 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. 

 

17.2. As sanções estabelecidas nos subitens “b” e “c” são de competência exclusiva do 

administrador público da Secretaria de Estado da Cultura, 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. 
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17.3. 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. 

 

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

da infração. 

 

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 6.161, de 26 de junho de 2000. 

 

17.5. 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. 

 

17.6. As sanções previstas nesta Cláusula não excluem as dispostas na Lei nº 8.429, de 02 de 

junho de 1992. 
 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

18.1. 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. 

 

18.2. A organização da sociedade civil participante assume todos os custos de preparação e 

apresentação de sua proposta 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; 

 

18.3. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas, informações e esclarecimentos 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; 

 

18.4. A Secretaria de Estado da Cultura resolverá os casos omissos e as situações não previstas 

no Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a Administração Pública; 

 

18.5. A qualquer tempo, o 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; 

 

18.6. A Administração Pública Estadual não cobrará das entidades concorrentes taxa para 

participar do chamamento público. 

 

18.7. Este Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.cultura.al.gov.br 

 

http://www.cultura.al.gov.br/
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18.8. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
 

Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância; 

Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais 

Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da 

Entidade; 

Anexo IV – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

Anexo V - Referências para Colaboração; 

Anexo VI – Modelo de Plano de Trabalho. 

 

Maceió - AL, --------de ---------- de 2022. 

___________________________________________ 

MELLINA FREITAS 

SECRETÁRIA DE ESTADO DA CULTURA 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
 

 

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/2022 e em 

seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e 

legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

 

 

Local-UF, ____ de ______________ de 2022. 

 

 

 

_____________________________________________ 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 

 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, 

de 2014, c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da 

organização da sociedade civil – OSC]: 

 

 Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades 

ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

Ou 

 Pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas.  

Ou 

 Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades 

ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como 

pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 

 

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua 

situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.  

 

Local-UF, ____ de ______________ de 2022. 

 

 

 

_____________________________________________ 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016, E RELAÇÃO DOS 

DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – 

OSC], nos termos dos arts. 26, caput, inciso VII, e 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, que: 

 

 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do Ministério 

Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal; ou (b) cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das 

pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a presente vedação não se aplica às 

entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas 

(o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a 

mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e 

administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

 

Nome do dirigente e cargo 

que ocupa na OSC 

 

 

Carteira de identidade, órgão 

expedidor e CPF 

 

Endereço residencial, telefone 

e e-mail 

   

   

   

   

   

   

 

 Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado 

público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou 

entidade da administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas 

em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 
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 Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de Poder 

ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal; 

(b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou 

função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública federal celebrante, ou 

seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou 

contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa 

de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

 

 

Local-UF, ____ de ______________ de 2022. 

 

 

 

_____________________________________________ 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

Declaro, em conformidade com o art. 26, caput, inciso XI, do Decreto nº 69.902, de 2020, que 

a (...identificação da OSC...) 

 Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território 

nacional; 

 Não está omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

 Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 
entidade da Administração Pública Estadual, nem cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de membro de Poder ou do Ministério 

Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Estadual; 

 Não teve contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos, observadas as 

exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014; 

 Não está punida com 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 Administração 

Pública sancionadora, ou declaração de inidoneidade para participar de chamamento público 

ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo; 

 Não teve 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; 

 Não tem, entre seus dirigentes pessoa (a) 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; (b) julgada responsável por falta 

grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto 

durar a inabilitação; ou (c) 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. 

Local-UF, ____ de ______________ de 2022. 

_ 

 

 

____________________________________________ 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XX/2022 



     
 

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 

 

26 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
 

 

ANEXO V 

REFERÊNCIAS PARA COLABORAÇÃO 

 

 

Deverá constar da proposta de Plano de Trabalho entregue pela organização da sociedade civil 

participante, no mínimo, as seguintes informações: 

a) A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto;  

b) As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas; 

c) Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; 

d) Previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das atividades, ações ou 

projetos abrangidos pela parceria;  

e) Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas; 

f) O valor global. 

Área de interesse: Fortalecimento da política cultural do Estado de Alagoas, com o objetivo 

de promover, garantir, estimular, realizar e assegurar o acesso as práticas culturais, preservando 

assim as tradições e ações culturais, democratizando o acesso à cultura e lazer, disseminando a 

arte e contribuindo com o comércio e a economia. 

Projetos: Produção artística e cultural e cenografia dos eventos de São João de Alagoas 2022. 

 

Resultados Esperados:  

 Promoção e valorização da cultura e das manifestações juninas em Alagoas; 

 Apoio à eventos municipais, relacionados com a temática; 

 Incremento na economia estadual; 

 Preservação das tradições juninas no Estado; 

 Articulação de organizações da sociedade civil que atuam na temática; 

Características do Proponente: organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com 

finalidade cultural, sediada em Alagoas, com experiência em:  

 Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo, dois anos de 

existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação; 
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 Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) ano, tendo realizado, pelo menos, dois projetos de produção artística 

e cultural artística e cultural artística e cultura e cenografia de festejos juninos, a ser 

comprovada no momento da apresentação do plano de trabalho; 

 Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas; 

 Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de 

dívida ativa e trabalhista; 

 Apresentar os comprovantes de regularidade no Cadastro de  

Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM, o SICONV, o Sistema  

Integrado de Administração Financeira do Estado de Alagoas – SIAFE/AL, Sistema de  

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o Cadastro Informativo de Créditos 

não Quitados do Setor Público Federal – CADIN para verificar se há informação sobre 

ocorrência impeditiva à referida celebração. 

 Atender a todos os requisitos e impedimentos para a celebração do termo de colaboração, 

constantes do edital de chamamento público XX/2022. 

Características dos serviços a serem contratados: 

Serviço de Produção artística e cultural - Consiste toda a viabilização técnica para a 

realização da produção artística e cultural e cenografia dos eventos dos festejos juninos, como 

elaboração e execução das atividades previstas. Serão 11 arraias, espalhados em todas as regiões 

do estado de Alagoas, a serem montados nos principais espaços das cidades selecionadas, 

conforme calendário abaixo. Os eventos acontecerão entre os dias 01 a 30 de junho de 2022. O 

serviço de produção artística e cultural deverá contemplar, no mínimo, 01 produtor coordenador 

e 04 assistentes de produção, para cada arraial; contratação de serviços de locação (rádio de 

comunicação, locação de veículos, incluso combustível para deslocamentos das equipes de 

produção e elaboração da cenografia); Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e 

alimentação da equipe de produção e cenografia; Contratação de serviços e materiais gráficos, 

como camisetas, entre outros, visando o fiel e perfeito cumprimento do objeto. O serviços de 

elaboração e acompanhamento da implantação da cenografia, deverá contemplar no mínimo 

uma equipe de 03 pessoas, por arraial. 

O grupo responsável pela proposta vencedora deverá, junto à equipe da Superintendência de 

Identidade e Diversidade Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, alinhar a produção 
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artística e cultural de todos os eventos, propostos no Plano de Trabalho, no ato da celebração 

do Termo de Cooperação. 

Serviço de cenografia: Este serviço consiste no planejamento, definição dos espaços 

destinados para a montagem dos palcos, área gastronômica, áreas de lazer, entre outros, 

elaboração da concepção do projeto cenográfico, adaptação do projeto aos espaços (Espaços de 

pequeno, médio e grande porte), coordenação, acompanhamento e execução da cenografia com 

a temática junina. Entende-se espaços de pequeno porte: até 1.000m², médio porte 3.000 m² e 

grande porte acima de 5.000 m². Este item também deverá contemplar: aquisição e/ou locação 

de materiais e serviços, além de demais itens que viabilizem a execução das atividades.) 

Locais e calendário dos eventos juninos: 

 

Local Datas 

Maceió – Benedito Bentes 1 01 e 02 de junho 

Piranhas 02/03 e 04 de junho 

Major Isidoro 09 e 10 de junho 

Penedo 10 e 11 de junho 

Maceió – Jacintinho 11 e 12 de junho 

Palmeira dos Índios 12/15/18/23 e 28 de junho 

Maceió – Benedito Bentes 2 14/15 e 16 de junho 

União dos Palmares 18 e 19 de junho 

Paripueira 19 a 27 de junho 

Arapiraca  22 a 29 de junho 

Maceió – Jacarecica 27/28 e 29 de junho 

 

Número de iniciativa apresentada pela OSC: Cada OSC poderá apresentar apenas uma 

proposta  

 

Âmbito da iniciativa: Estadual. 

 

Prazo total de duração do instrumento: 03 (três) meses 

 

Valor total de referência: R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais) 

 

Fiscalização do cumprimento das metas: 

Será designado pela Secretaria de Estado da Cultura, um dos integrantes da comissão de 

monitoramento e avaliação, para acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução física e financeira 

de todas as etapas da parceria a ser firmada. 

 

Etapa e Metas a serem atingidas: 

Etapa 1- Serviço de produção artística e cultural –11 arraiais 

Etapa 2- Cenografia – 11 arraiais 



     
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
 

ANEXO VI 

PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO 

PROJETO: 
 Ano 2022 

Etapa 1- Serviços de Produção artística e cultural 

Meta Etapa/ Especificação Quant. Unid. Valores Período Natureza da Despesa 

Fase Unitário Total Início Fim Custeio Capital 

         

           

  

 

        

           

           

           

 
 

PLANO DE TRABALHO 

PROJETO: 
 Ano 2022 

Etapa 2-Cenografia 

           

  

 

        

           

           

 
 
 
 
 
 


