
lLJ 
l ~I f l i" /"'/ li/ f J/ , t t, f /ti 1I I f /11 /tlA/<f•f 

l... r/ ,J-1/ f/, /1 1/• f, I l"(.,/ f,f ,li(JI, ~/1i )l ,M;/. l 1 
1:-, ,-, ,t,r f MI( /\ /1// /11/lf/, ,,,.. ri,, 11 ff tl•~ 11/• /-111 /f ,/.t/ ,/1 

l ,(1111,,,, 11 /ltil,f •II, ,,,.. l:fllif ,f,f1/.l 1'-'l •t:, /I ,/, ,- /:"f1 / ll1/•f1/.11l'~'l1t-, !/.:,~l lf/f,I 

f1,Ul'f'AL Uf1, t 'flAMAIM l'(/UU( 'A N'' '"12/ZOl'J : 
l1fr,~ff f VAL f)fl, UA NUA ~ MAIH 'IAI~ VI' ANfl Al<J<A ~ 

/\ ~Hrt:lltrl11 1lc· 11',111iulo 1111 f1'.d1m,çAo do Arru,1u1 1 t:1t1 l.'íY.c1dd11, t111 UPA, d;, C<1rop1.,,1fa,4íÍ~ que lhe frn 
tl r,l(:u11d1, 1ml11 1 ,t,I 11" , 2,H7 / 17 1: 111 ;l1, Ut•<'rt'. I,, n" .1~70, de 11, de :w1m11, de ;,(J l '1 e: tl--r1dú cm ·1icl.íi r, 
d1 np111'l f11 ,rn L,'. l u'' 2.12,\ , ,tc- 02 d4' ,l,•1,w,hro dei 201 (, , q11c diijf)í>C',i ™'"'n.; H im,l.ítAJÍ<,;~J1 d,, JJre,;g~n,;, 
11.~1,;11111 M~llirn (l'I<( >ft.MJ 1 >i11h tl ru l>lrl;fu rum, qw,;,n culd;, ,fo fl,{Juoá4;â" e: dlt fo11tru~~fo 

Normufivu 11'' O 1/201 H ~,,;rr:u l; , 1d11d11. 11 nccef!~jld1,dc de r,mY.farmir pro~imtvtrt<fü 

11d111l11l 1-1 1111ti v1111 p1,r1, ,,,w,11lz11<;i111 e 1,pcrncion1dizui,:(iu d" fí~ f.Ívíd de ffarida:i. \ ,farcíaí~ e FÍ1,n farra~, 
r(I• c~tr 1,1,, . f(Jl'flfl púhlicll lw l\w.;ul11H H11111dwd11 (;( 1111 i111.crc~~c cm r~nkír~r do l·~tívÍ1,1 de Jfarula, 
M1,rcl 11i A 1: 1'111d11111w, 11 11prci:w,i11,çho de Pruj '-11,11 f)llf/1 r,lcí t,cí.J r r~ urM>"- , mcdíantc c1.11 amdíç(,c~ 

cJ11 l11hclcdd1m nc11tc 1'.dí111I. 

l. OIUl<TO 

1.1 () ohjcto dcl' la ( :hanuuh1 l'úhllcu constítuí -i,e nl.l aprci,cntação dé Proj'-1.e,s por parte da.e, 

1-_~(;.( 1111" El'luduaí s c, ,m lín"' de ohtenção de rc<.:ur110"' línanu:íros dc!'ltínados a participação do 
FESTIVAL UE IUNUAS MAHCIAIS E FANFAIU<AS do wrn .. -nte ano, t1 rcalízar-se na cidade 
de Mucup{, , no díu 11) de ouf uhro de 20 l 1J . 

1.2 OhjctlvoH f<:1epccífico1e : 
1 .2. 1. l'romovcr a ínt.cgnH;ão so<.:íal do c<.lucando, proporcionando-lhe recreação sadia e 

<;l>n fraternízando-o pelo trahalho de grupo; 

1.2.2. Desenvolver vou1<;<>eli e aptídôes musicais; 

1.2.3. Contribuir pum a fi,rma<;ão de personalidade; 

1 .2.4. Promover,, <.:ultura, alruv6s do resga te das tradi<;ões musicais, na<; apresentações, 

de,diles e outros; 
1.2.~. Oportunizar a profissionuli1.u<;uo musical. 

2 . . llJSTIFIC:ATIV A 

Uma escola compromissada com a formação integral do homem deve propiciar espaços para 
o desenvolvimento das potenciulidadcs dos seus educandos, promover momentos de interação e de 
enriquecimento cultural , dotando esses momentos de significância e significados para os educandos 
onde rossam interpretar as diversas possibilidades de uma dctcnninada realidade e assim consigam 
lónnar sua idealização sobre os aspectos de tais realidades. 
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É sabido que a escola não é local somente de obtenção de conhecimentos sistematizados 

pelo homem. mas, sobretudo, de aquisição de Competências Sócioemocionais ou Competências 

Gerais, confonne dispõe a Base Nacional Comwn Curricular - BNCC. A trajetória do quotidiano 

escolar não se retém apenas aos professores e alunos, e sim a todo o contexto escolar, onde os 

distintos atores devem ter participação sociopolítico e cultural e exercer sua cidadania com direitos 

e deveres a cwnprir na comunidade escolar. 

Neste sentindo, o Festival de Bandas Marciais e Bandas de Fanfarras justifica-se por sua 

relevância social. pois incentiva a criação de Bandas Marciais e Fanfarras nas diversas Escolas 

Estaduais, sendo que, a fonnação de uma Banda Marcial envolve competências e habilidades 

importantes para a vivência sociocultural do conhecimento da música como produto cultural e 
histórico. 

As corporações musicais atuam durante o ano letivo, não se atendo apenas a algumas datas, 
mas também, agem como programa de prevenção, inclusão e profissionalização, ocupando o 

educando fora de seus horários de aula. 

O Festival de Bandas Marciais e Fanfarras não foca apenas sua existência na 

competitividade ou disputa entre as bandas marciais existentes e ou na promoção e criação de novas 

bandas, mas sua principal função é a social , que trás consigo todo um processo de inclusão social , 
valorizando os conhecimentos locais e interagindo com outros, reforçando os laços de amizade, 
respeito, disciplina, responsabilidade, afetividade, compromisso, musicalidade, estética, harmonia, 
entre outros importantes aspectos na vida dos educandos. 

3. ELEGIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 

3.1 - São elegiveis para fins de obtenção de recursos financeiros neste Edital as Escolas 

Estaduais e Centros Educacionais pertencentes à Rede Pública Estadual de Ensino que não 
receberam recursos financeiros para o Desfile Cívico Estudantil 2019 para as Bandas 
Marciais e/ou Fanfarras. 

3.2 - As escolas estaduais que participam do presente Edital deverão atender aos seguintes 
critérios de elegibilidade: 

a) Apresentar Projeto da Banda Marcial e/ou Fanfarra; 

b) Ter condições de executar o projeto apresentado com todos os seus 0bjetiY0s e 

especificações e participar do Festival ; 

c) Apresentar Release da Banda Marcial e ou Fanfarra no máxim0 em 1 (um:1) l:tuda. 

d) Não será pennitida a participação de instituição csc0lnr que npn:scnt:tr pn.l_Í\.'IL' 

inacabado com pendências nos seguintes itens 0brigatórios: 
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✓ Objetivos; 

✓ Justificativa; 

✓ Quantidade de componentes; 

✓ Planilhas com gastos e valor total do projeto; 

✓ Release da Banda Marcial e ou Fanfarra; 

✓ Apresentar Declaração de Adimplência do Caixa Escolar 

4. CARACTERÍSTICAS E ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA 

4.1 - Neste Edital de Chamada Pública, será aprovada apenas O 1 (uma) proposta de projeto 

para cada Instituição Escolar do Estado do Amapá. 

4.2 - A proposta de projeto a ser aprovada será aquela que atender as características de 
elegibilidade deste Edital e apresentar o menor custo para execução e apresentação no F estivai de 
Bandas Marciais e Fanfarras. 

5. RECURSOS FINANCEIROS A SEREM CONCEDIDOS 

5.1 - Recursos disponíveis. 

Para a consecução dos objetivos constantes neste Edital o Governo do Estado do Amapá, 
através da SEED, procederá voluntariamente à transferência de recursos previstos no Programa 

Escola Melhor (PROEM) - Dinheiro Direto para quem cuida da Educação, nas seguintes condições: 

a) Diretamente para o Caixa Escolar responsável pela execução do Projeto; 

b) Os valores a serem repassados levará em consideração o quantitativo de escolas que 

apresentarem projetos e suas respectivas planilhas com o detalhamento dos gastos para 
custeio do projeto aprovado, respeitando os limites orçamentários da SEED previstos para o 
PROEM. 

5.2 - Despesas financiáveis. 

5.2.1 - Poderão ser apoiadas, em observância à legislação em vigor à aprovação do projet0 

as despesas correntes ( Custeio) tais como: aquisição de material de consumo diversos (peks. 
baquetas, indumentárias, adereços etc); contratação de serviços de terceiros (pessoa fisi~a üll 

jurídica) exclusivos para a apresentação da Banda Marcial e/ou Fanfarra no Festival : Hospedagem. 

Alimentação e Transporte para o deslocamento dos componentes das Bandas ate o l0cal d0 e,·cnto. 

EDITAL O[ OtAMADA PúBUCA N• OOU2019 - FESTIVAL DE 9AN0AS MAAOAIS E FANFARRAS 
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5.3 - Despesas não financiáveis. 

5.3.1 - Não poderão ser financiadas com recursos repassados pelo Estado neste Edital : 

a) Despesas que não estejam elencadas no item 5.2.1 deste Edital; 

b) Despesas para a elaboração da proposta; 

c) Despesas e ações de caráter sigiloso; 

d) Despesas com aquisição de equipamentos. 

6. PRAZOS 

6.1 - Prazos do processo e de seleção das propostas: 

Lançamento do Edital no Portal da Secretaria de Estado da Educação 23/09/2019 

24/09/201 9 a 
Período para envio/entrega do Projeto e documentação complementar 

26/09/2019 

Divulgação dos Resultados 30/09/2019 

Prazo para interposição de eventual recurso voluntário, no caso de irresignaçào 
01/10/2019 

por parte dos proponentes em relação ao resultado da seleção. 

Prazo para análise dos recursos interpostos 02/10/2019 

Publicação do resultado final 03/ 10/2019 

a) Os recursos poderão ser propostos em meio tisico e deverão ser entregues para a Comissão 

de Seleção do Edital de Chamada Pública n.º 002/2019 na Coordenadoria de Educação 

Básica e Educação Profissional no seguinte endereço: Av. FAB, nº. 096, Centro - SEED. 

nos horários das 8h as 12h e das 14h as 18h. 

b) Não será aceito recurso interposto fora do prazo. 

6.2 - Divulgação dos Resultados: 

Os resultados finais serão divulgados no portal da Secretaria de Estado da Edut:a1;ih, 
(www.seed.ap.gov.br). 
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7. PROCEDIMENTOS DE ENVIO DAS Pl<OPOSTAS 

7.1 - A Unidade Esco lar deverá entregar ~ua Propo~ta de Proieto na Coordenadori<:i de 

Educação Básica e Educação Profissional - CEBEP/S EED, no seguinte endereço : /\v . FAB, n". 

096, Centro - SEED, no período de 23 a 26 de setembro de 2019, dus 8h às 12h e das 14h às IX h. 

7.2 A proposta (Projeto) enviada pela Unidade Escolar proponente para análise da SEE O 

deverá conter, minimamente, os itens previstos no item 3.2 do presente Edital ; 

7.3 Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra serí1 recebida, 

assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente 

solicitados pela Concedente. 

8. PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção das propostas que receberão apoio financeiro será realizado cm duas 

etapas: Habilitação e Avaliação de Mérito. 

8.1 - Habilitação. 

Esta etapa é eliminatória e consiste no exame fonnal da proposta segundo os requi sitos 

obrigatórios definidos neste Edital de Chamada Pública, confonne segue: 

a) Confirmação da entrega da proposta de projeto em tempo hábil , conforme estabelecido nos 

itens 7 .1 e 8.1 deste Edital. 

8.2 -Avaliação de Mérito. 

Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão constituída para a Seleção de 

Propostas de acordo com o Edital de Chamada Pública nº 002/2019, fará a análise do mérito das 

propostas pré-qualificadas. 

a) Na análise de mérito será observada a viabilidade de execução do Projeto por parte da Banda 

Marcial e ou Fanfarra da Unidade Escolar proponente; 

b) Análise da necessidade, da relevância e da aplicação dos recursos propostos, confom1c 
planilha detalhada contida no Projeto. 

9. DAS CONDIÇÕES PARA A LI.BERAÇÃO DOS RECURSOS 

9.1 - Condições para recebimento dos recursos. 

Para recebimento dos recursos, a Unidade Escolar deverá : 
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a) Comprovar que o caixa escolar está adimplente; 

b) Tiver o Projeto aprovado pela SEED. 

X - DA FORMA E PRAZOS DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS 

10.1 - As aquisições de materiais e/ou contratações de serviços deverão observar º" 
princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia, St--m 

qualquer espécie de favorecimento e mediante escolha da proposta mais vantajosa para o erário 

público: 

10.2 - A execução dos recursos transferidos deverá ocorre até 30 dias após terem sidos 

creditados em contas correntes específicas e/ou cartões corporativos da Unidade Escolar. 

X 1- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

11 .1 - As Unidade Executora deverão apresentar a Prestação de Contas dos recursos 
repassados junto ao Núcleo de Prestação de Contas da SEED, no máximo, até 30 dias após o 
término do prazo de sua execução, conforme previsto no Item 10.2 deste Edital. 

XII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 - Publicação do Edital. 

Este Edital e seus Anexos serão divulgados, pelo prazo máximo de até vinte dias, na página 

da Secretaria de Estado da Educação - SEED no endereço eletrônico (www.seed.ap.gov.br). 

12.2 - Acompanhamento e Avaliação. 

O acompanhamento técnico e financeiro dos projetos apoiados será feito de acordo com as 

disposições previstas em legislação vigente Neste sentido, faz-se obrigatório que a Unidade Escolar 

atenda as seguintes orientações: 

► A entidade deverá apresentar relatório de execução em período estipulado pelo 

Estado/SEED após a realização do Festival de Bandas Marciais e Fanfarras de 2019: 

► Cumprir com as demais exigências previstas para prestação de contas conforme a legislaçiio 

vigente; 

O acompanhamento e a fiscalização serão realizados também pelas diversas C'oorck·nndNias da 
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COMISSAO INTE RSU ORl/1L DO 111 FE STlVAl Df: (}ANDA.'; WIRO Al~ [ 1 IINíARRA 70 1!! 

SEED cn"olvida~ m1 F,·~ri,·al dr Randu Marciai~ e Fanfarra!I dr 2019 . 

12.3 - Revogação ou Anulação da Chamada Públ ica_ 

A qualquer tempo. o presente Edital de Chamada Púhlica p()derá ser rcvog,1dn por 

interesse público. ou anulado. no todo ou em parte. por \'leio insanável. sem que 1<.sn implique 

direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza 

12.4 - Ca_-,os Omissos. 

O Estado/SEED através da Equipe lntituida pdo Fr.stn-111 dr Randu \hrd•i, r Fanfarra~ 

dr 2019 no ámbito da SEED rc!:>olvcrà os casos 0missc1s e U!- ~11uaÇ('ics nttP prcv1srns no prcscnlc 

Edital de Chamada Pública . 

12.5 - Anexos. 

Constitui anexo do presente edital. dele fazendo parte integrante: 

Anexo I - Modelo de Projeto Simplificado; 

12.6 - Esclarecimentos. 

Os esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital de Chamada Pública poderão ~cr 
obtidos através do e-mail cebep.seed.amapa@gmail.com 

Secretária de Esta 
Decreto 

«.>tf., Of 01AMALMl"'-'IU(.& 111Jt 01J.1/lf11• - •u1 ni.t,,1.0f ~......,.QN) fJ...,.,rUIA) 

Macapá-AP, 18 de setembro de 20 19. 

- em exercício 
GEA 


