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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2019 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 194/2019  

SELEÇÃO DE ATRAÇÕES ARTISTICAS  
 
1. DA FINALIDADE  
 
Constitui objeto deste edital a habilitação e a seleção de propostas de atividades 
artísticas e culturais para compor a programação do CALENDARIO DE EVENTOS 
2020 do município de Goiana no Estado de Pernambuco, a ser executado pela 
Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Artístico e Cultural com a finalidade 
prioritária de promover apresentações de artistas e grupos ligados às festividades 
para o calendário de eventos abaixo descrito. 
 

DATA DOS 

EVENTOS  

FESTIVIDADES  LOCAIS  

05,12,19 e 26 

Janeiro 

VIVER VERÃO CARNE DE VACA E 

PONTA DE PEDRAS  

25 de Fevereiro a 06 

de Março 

CARNAVAL GOIANA 

25,26 e 27 de Abril CAMINHADA DOS TERREIROS DE GOIANA GOIANA - SEDE 

27,28,29 DE Abril HEROINAS DE TEJUCUPAPO TEJUCUPAPO 

05 DE Maio EMANCIPAÇÃO POLITICA  GOIANA 

 13 de Junho FESTA DE SANTO ANTONIO PRAIA DE CATUAMA 

22 de Junho ABERTURA DO SÃO JOÃO / ACORDA POVO 

2020 

GOIANA – SEDE 

De 22 a 29 de Junho SÃO JOÃO E SÃO PEDRO PADROEIRO DE 

GOIANA – SEDE 

GOIANA – SEDE 

23 e 24 de Junho SÃO JOÃO DE TEJUCUPAPO TEJUCUPAPO 

28 e 29 de Junho SÃO PEDRO PONTA DE PEDRAS PONTA DE PEDRAS 

De 09 a 15 de Julho FESTIVAL DE FÉRIAS GOIANA – SEDE 

20 e 29 de Julho FESTA DE SANT´ANA PRAIA DE CARNE DE 

VACA 

De 27 Julho a 05 

Agosto 

FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO GOIANA – SEDE 
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01 a de 10 de 

Agosto 

FESTA DE SÃO LOURENÇO POVOAÇÃO DE SÃO 

LOURENÇO 

Setembro PARADA DA DIVERSIDADE GOIANA – SEDE 

16 de Setembro FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA BARRA DE CATUAMA 

De 13 a 21 de 

Outubro 

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO 

PADROEIRA DE GOIANA 

GOIANA – SEDE 

19 a 28 de Outubro FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

PADROEIRA DE TEJUCUPAPO 

 DISTRITO DE 

TEJUCUPAPO 

20 de Novembro DIA DA CONSCIENCIA NEGRA POVOAÇÃO DE SÃO 

LOURENÇO 

De 08 a 11 de 

Novembro 

FESTA DE SÃO BENEDITO PADROEIRO DE 

ATAPUZ 

PRAIA DE ATAPUZ 

29 de Novembro a 

08 de Dezembro 

FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCIEÇÃO GOIANA E 

CARRAPICHO 

30 de Novembro a 

08 de Dezembro  

FESTIVAL SABERES E SABORES  GOIANA  

10 de Dezembro de 

2020 a 01 de Janeiro 

de 2021. 

 

GOIANATAL E REVEILLON 

 

GOIANA - SEDE E 

DISTRITOS 

 

 
2. DO CALENDÁRIO 
 
DESCRIÇÃO            DATAS 
 
Período de inscrições exclusivamente Presencial              17/12/2019 a 23/12/2019        

e 26/12/2019 
 
Publicação dos habilitados no Diário Oficial do Município 27/12/2019 
 
Período de execução da Programação                  05/01/2020 a 31/12/2020 
 
Período Recursal Exclusivamente Dias                             30/12/2019 e 04/01/2020 
 
Divulgação Final dos Habilitados                                     05/01/2020 
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3. DA ORGANIZAÇÃO 
 
3.1 A presente Convocatória é composta por (04) quatro etapas: 

 
1ª etapa: Inscrição 
2ª etapa: Habilitação Documental 
3ª etapa: Habilitação Artística 
4ª etapa: Resultado. 

 
3.2 A Programação Artística será feita pela Secretaria de Turismo, 
Desenvolvimento Artístico e Cultural. 
 
3.3 A Comissão de Avaliação Artística será composta por até 02 (dois) grupos. 
Cada grupo será integrado por: 03 (três) representantes escolhidos pelo Secretário 
da pasta. 
 

3.3.1 O trabalho da Comissão de Avaliação Artística não será remunerado. 
3.3.2 As Comissões já citadas serão designadas por portarias específicas. 

 
 
4. DO PROPONENTE 
 
4.1 Poderão participar desta Convocatória a Pessoa Física ou Jurídica de direito 
privado, de natureza cultural, com ou sem fins econômicos, devidamente 
constituída na forma do direito. 
 
4.2 Não poderão apresentar propostas: 
 
a) Integrantes da Comissão de Avaliação Documental, integrantes da Comissão de 
Avaliação Artística. 
 
b) Servidores, empregados temporários e terceirizados da Secretaria de Turismo, 
Desenvolvimento Artístico e Cultural, conforme Súmula Vinculante nº 13 do STF. 
 
4.3 Fica proibido o empresariamento/representação de profissionais do setor 
artístico por entidades da sociedade civil. 
  
4.3.1 A proibição acima descrita não se aplica quando o artista ou grupo do setor 
artístico fizer parte da entidade da sociedade civil proponente, devidamente 
registrado em Ata. 
 
4.4 O proponente realizará uma inscrição para cada projeto. 
 
 4.4.1 Cada proponente poderá inscrever até 30 (trinta) projetos. 
 
4.4.2 - O limite citado no item 4.4.1 poderá ser ultrapassado por associações, 
cooperativas, sindicatos e federações que representam as Agremiações da Cultura 
Popular, Artistas e/ou grupos.  
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5. DA INSCRIÇÃO  
 
5.1- 1ª Etapa: Entrega de documentos 
 
a. O Proponente deverá realizar sua inscrição presencialmente na sede da 
Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Artístico e Cultural/CINE TEATRO 
POLYTHEAMA, localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, 
Goiana/PE, CEP:55.900-000, para entrega da documentação constante no edital. 
 
b. A Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Artístico e Cultural disponibilizará 
uma equipe de funcionários para realização da inscrição, localizado no Prédio 
sede da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Artístico e Cultural, no período 
de 17/12/2019 a 23/12/2019 e 26/12/2019, nos dias úteis, das 8 horas às 12 horas 
e das 13 horas às 16 horas. 
 
c. Não serão aceitas inscrições enviadas por fax, correio eletrônico (e-mail) ou 
qualquer outra forma diferente das especificadas nesta Convocatória. 
 
d. Para a conclusão da inscrição, o Proponente obrigatoriamente deverá entregar 
os documentos descritos nos anexos III (pessoa jurídica) e IV (pessoa física), com 
os formulários preenchidos e assinados. 
e. A responsabilidade sobre a entrega e numeração das páginas dos documentos 
relativos à inscrição, constantes nos envelopes, será única e exclusiva do 
Proponente, Produtora ou Representante Legal, mediante protocolo de 
recebimento que indicará o número de páginas e documentos recebidos. 
 
f. No caso de se constatarem a ausência e/ou pendência de qualquer documento 
exigido nos itens 5.2 e 5.3, o proponente não poderá efetuar a inscrição. 
 
g. A documentação deverá ser entregue em 02 (dois) envelopes, contendo as 
seguintes informações: 
 
DESTINATÁRIO: 
 

SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO  ARTISTICO E CULTURAL 
CINE TEATRO POLYTHEAMA, AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONCECA S/N CENTRO 
GOIANA-PE CEP:55.900-000. 

CONVOCATÓRIA DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA PARA O ANO DE 2020 
Tel.: (81) 98853-7822 (81) 99433-5275 

 
 
REMETENTE: 

Nome do Proponente: 
Nome do Artista/Grupo/Agremiação: 
Endereço completo do Proponente: 
Telefone de Contato: 
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I)   ENVELOPE 01 – Habilitação Documental (documentos do item 5.2) 
II) ENVELOPE 02 – Habilitação Artística (documentos do item 5.3) 
 
5.2 - 2ª Etapa: HABILITAÇÃO DOCUMENTAL 
 
5.2.1 O envelope de Habilitação Documental (ENVELOPE 01) deverá conter a 
seguinte documentação: 
 
a) Documentos relacionados no anexo III (Pessoa Jurídica) ou anexo IV (Pessoa 
Física);  
 
b) Termo de Compromisso conforme modelo constante do Anexo VIII; 
 
c) No caso de Grupo Artístico sem Representante Exclusivo, Declaração de Grupo 
de no mínimo 03 (três) integrantes com firma reconhecida e cópia autenticada do 
RG, informando o representante legal para fins contratuais e de recebimento de 
cachê, conforme Anexo VIII; 
 
d) No caso de Artista/Grupo ou Agremiação representado por Empresário, a cópia 
do Contrato de Exclusividade, (modelo sugerido no Anexo IX) deverá ser 
autenticada, com firma reconhecida e registrada em Cartório, com prazo de 
validade mínimo de 06 (seis) meses, identificando-se os percentuais do Artista e 
do Empresário; 
 
d.1) O Contrato de Exclusividade deverá ser assinado por integrante da banda, da 
orquestra,  do grupo de dança ou pelo artista que estará   presente  no momento 
da apresentação. 
 
d.2) No caso de representação de Agremiações será necessário apresentação de 
Estatuto e Ata atualizada da entidade representada; 
 
5.2.2 Para o Proponente que inscrever mais de uma Atração/Grupo Artístico será 
necessário apenas a entrega de um único envelope de Habilitação Documental 
(Envelope 01), na primeira inscrição. Salientando-se que para inscrições 
subsequentes será necessário apenas os envelopes de Habilitação Artística 
(Envelope 02). 
 
5.2.3 Só serão aceitas inscrições de Artista, Grupo ou Agremiação por 
Associações Culturais que estiverem comprovadamente filiadas à entidade 
representativa, sendo obrigatória a apresentação de Estatuto e Ata atualizada das 
Agremiações representadas. 
 
5.2.4. A Comissão de Habilitação Documental poderá solicitar comprovação ou 
atualização da documentação apresentada e exigir outros documentos que julgar 
necessário a qualquer tempo. 
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5.2.5. As cópias dos documentos exigidos por esta Convocatória poderão ser 
validadas por funcionário público designado para esta função, com apresentação 
das originais, substituindo a autenticação em Cartório. 
 
5.3 - 3ª Etapa: HABILITAÇÃO ARTÍSTICA 
 
5.3.1 No Envelope de Habilitação Artística (ENVELOPE 02) deverá constar, 
obrigatoriamente, a seguinte documentação, sob pena de desclassificação: 
 
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado pelo Artista 
Proponente ou seu Representante Legal; 
 
b) Histórico do Artista, Grupo ou da Agremiação que irá se apresentar, 
comprovado por registros como: vídeo com duração mínima de três minutos 
(obrigatório) nos formatos AVI, DIVX, WMA e MP4, ou indicação de postagem de 
vídeos na internet, fotos de apresentações/ensaios, material gráfico/impresso 
(mínimo 03 materiais) contendo a formação atual dos integrantes da atração; 
declarações de Associações de classe/moradores ou documentos de órgãos 
governamentais correspondentes aos dados apresentados, comprovando as 
principais apresentações do Grupo/Artista ou Agremiação durante seu período de 
existência. 
 
b.1. É obrigatório a apresentação de proposta contendo: descrição da proposta, 
número de integrantes e vídeo de apresentação/ensaio. 
 
 
b.2. A Comissão de Avaliação Artística poderá promover diligências destinadas à 
comprovação da documentação apresentada, solicitando outros documentos que 
julgar necessários. 
 
c) Termo de Responsabilidade caso haja participação de menores de 18 anos nas 
apresentações, devidamente assinado pelos pais e/ou responsáveis legais, 
conforme modelo do ANEXO V, acompanhado das cópias autenticadas dos 
documentos dos menores e dos responsáveis legais. 
 
d) Justificativa de Preço de mercado, por meio de documentação comprobatória 
(em caso de contratos privados: notas fiscais autenticadas ou notas fiscais 
eletrônicas; em caso de contratos públicos: cópia autenticada dos empenhos ou 
notas fiscais eletrônicas) relativa a pelo menos 03 (três) apresentações anteriores 
todas com características semelhantes, que tenham ocorrido há no máximo 03 
(três) anos da data de inscrição, sendo pelo menos 02 (duas) públicas. 
  
e) O Proponente que não apresentar a comprovação de cachê no valor solicitado, 
ficará sujeito a alteração da proposta, levando-se em consideração o valor 
constante no item 7.3 desta convocatória. 
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5.3. DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO ARTÍSTICA 
 
Os critérios a serem aplicados para a Habilitação Artística dos Projetos inscritos 
serão: 
 
a) Histórico Artístico: será avaliada a trajetória do Artista, Grupo ou da Agremiação 
por meio dos documentos fornecidos: material de áudio e vídeo, matérias de 
jornais, panfletos e qualquer outro tipo de comprovação apresentada, que mostre a 
atividade profissional do Artista, Grupo ou Agremiação (Pontuação de 1 a 5); 
 
b) Representatividade/Reconhecimento Popular: será avaliada a visibilidade 
conquistada, a consolidação do trabalho apresentado no histórico artístico e a 
representatividade dentro do Ciclo Cultural. (Pontuação de 1 a 5); 
 
c) Qualidade Artística (Pontuação de 3 a 10): será avaliado o artista, grupo ou 
agremiação, considerando: 
 
c.1) Técnica (Pontuação de 1 a 5); 
c.2) Elementos que caracterizam a modalidade (Pontuação de 1 a 5); 
 
5.3.3 A pontuação final por critério avaliado será definida pela média aritmética dos 
pontos atribuídos pelos avaliadores. 
 
5.3.4 Serão inabilitados os Projetos que obtiverem a pontuação inferior a 11 
(onze), na forma descrita no item anterior desta Convocatória. 
  
5.3.5. Após a fase de habilitação e julgamento dos recursos, se inicia a fase de 
divulgações dos habilitados.  
 
5.3.6. As propostas serão selecionadas respeitando o critério do Mérito Artístico e 
Cultural para o Calendário de eventos de Goiana, 2020. 
 
5.3.7. A listagem com as propostas habilitadas será divulgada no portal 

http://www.goiana.pe.gov.br e na sede da SECRETARIA DE TURISMO E 

DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL. 

5.3.8. As propostas habilitadas não terão necessariamente sua participação 
assegurada nas programações do calendário de eventos de Goiana, 2020. 
 
5.3.9. Fica a cargo da SECRETARIA DE TURISMO, E DESENVOLVIMENTO 
ARTISTICO CULTURAL, observar a viabilidade da execução dos serviços 
artísticos e a adequação orçamentária das propostas que atendam as exigências 
deste edital. 
 
 
 
 

http://www.goiana.pe.gov.br/
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DESCRIÇÃO DATAS 

Período de inscrições de Propostas e entrega de documentos 17 a 23 de Dezembro de 2019 e 

 26 de Dezembro de 2019. 

Avaliação Artística das Propostas 23 a 26 de Dezembro de 2019. 

Divulgação dos aprovados na Avaliação Artística no Diário 

Oficial da Prefeitura de Goiana. 

27 de Dezembro de 2019. 

Período Recursal 30/12/2019 e 02/02/2020 – 

exclusivamente 

Resultado Final dos Habilitados 03/01/2020 

 

5.3.10. A programação do Calendário de eventos de 2020 constante no item 1 
desta convocatória será definida conforme item 5.3.9, além da cota destinada a 
convidados como dispõe o item 5.5.  
 
5.4. Serão considerados desistentes os proponentes que não se manifestarem a 
respeito da adequação financeira ou não chegarem a um consenso quanta a data 
de apresentação e valor negociado.  
 
5.5. A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E 
CULTURAL reservará uma cota de até 40% (quarenta por cento) do total das 
programações do Calendário de eventos de Goiana 2020, para convidar artistas e 
grupos que porventura não estiverem inscritos neste edital.  
 
5.6 O Proponente e a Contratada se obrigam a manter, durante a execução 
contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 
Convocatória, em especial a regularidade fiscal. 
 
5.7 Será realizada a verificação da Regularidade Fiscal das atrações contratadas 
antes do início de cada Programação Oficial através de consulta aos meios 
eletrônicos disponíveis; caso não comprove a regularidade será dada ciência ao 
Habilitado da impossibilidade de sua contratação, tendo o mesmo direito ao prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de comprovação da sua Regularização 
Fiscal. Findado esse prazo, a atração não poderá se apresentar na programação 
em questão. 
 
5.8 Os proponentes que não cumprirem todas as exigências desta Convocatória 
ficarão impedidos de realizar apresentações nas festividades previstas no 
Calendário de Eventos 2020, até a completa adequação a Convocatória. 
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6. DO ORÇAMENTO 

6.1 Os recursos financeiros, para contratação dos Artistas selecionados nesta 

Convocatória, decorrem da dotação própria do orçamento do Município de Goiana. 

7. DOS VALORES DOS CACHÊS ARTÍSTICOS 

7.1. Para fins deste edital, fica estipulado o valor máximo de R$ 300.000,00 
(Trezentos mil reais), não sendo possível, sob nenhuma hipótese, a contratação 
artística que ultrapasse esse valor.  
 
7.2. Os proponentes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, terão de comprovar os 
valores dos cachês através de Contratos, Notas Fiscais ou Empenhos compatíveis 
com o valor solicitado, considerando o item 5.3.1.  
 
7.3. Excepcionalmente, os artistas que não apresentarem as comprovações de 
cachê exigidas, ficarão submetidas aos limites de cachê a seguir propostos:  
 
a) nota de habilitação artística entre 11 e 14, poderão ter o valor do cachê máximo 
de R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
b) nota de habilitação artística acima de 14, poderão ter o valor máximo de cachê 
de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).  
 
7.4. No caso da apresentação de comprovantes em valores diferentes, o cachê 
será negociado a partir da média simples das comprovações.  
  
7.5. No caso de proposta de preço em valor superior às comprovações de cachê, 
ou no caso de proposta inédita sem históricos anteriores, o proponente deverá 
apresentar uma justificativa circunstanciada, além de um orçamento detalhado em 
planilha que expresse a composição de todos os custos unitários, para ser 
analisada conforme item 5.3.9.  
 
8. DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO  
 
8.1. As atrações selecionadas para a programação do Calendário de eventos 2020  
assinarão um Termo de Compromisso (Anexo II) com a SECRETARIA DE 
TURISMO, E DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL, que formalizará 
as responsabilidades das partes, especialmente quanto à prestação de contas, 
ficando condicionada a execução da atividade cultural à efetiva assinatura do 
referido instrumento jurídico.  
 
8.1.1. O não cumprimento das exigências, contidas nos Anexo VIII, IX e X poderá 
acarretar na rejeição da Prestação de Contas e, conseqüentemente, o não 
pagamento da apresentação artística.  
 
8.2. Os selecionados terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 
envio do e-mail ou contato, via telefone, para se pronunciar quanto a 
contraproposta ou termo de aceite, bem como, enviar toda a documentação para a 
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efetivação da contratação. Caso esse prazo não seja cumprido, outra atração, que 
estiver na linha sucessória será chamada. As referidas documentações estão 
descritas nos anexos III (documentação de pessoa jurídica) e IV (documentação 
de pessoa física).  
 
8.3. Os pagamentos dos serviços prestados serão realizados, ordinariamente, em 
até 30 dias após o término dos eventos. 
 
9. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
9.1 A Contratada deverá apresentar a prestação de contas da apresentação 
realizada na forma a seguir: 
  
9.1.1 Nota Fiscal, acompanhada de registros fotográficos impressos e registros em 
vídeo (amador ou profissional) com no mínimo 03 (três) minutos de duração, em 
até 15 (quinze) dias contados da solicitação pelo Contratante. 
 
9.1.2 Os registros de que trata os itens 9.1.1 serão de responsabilidades da 
Prefeitura Municipal de Goiana e na sua ausência, deverá ser apresentado 
relatório com atesto do servidor responsável pela fiscalização da festividade 
quando as apresentações ocorrerem nos Polos Oficiais. 
  
9.2 A filmagem e as fotos deverão registrar o público presente, local e festividade. 
  
9.3 As imagens deverão ser nítidas de forma que seja possível identificar a 
participação dos integrantes da Atração Artística e do público presente. 
 
9.3.1 Caso as imagens enviadas impossibilitem a identificação da apresentação, 
serão aplicadas as penalidades contidas no item 10 desta convocatória. 
  
9.4 Caso seja constatada nas imagens fornecidas (foto/vídeo) que a quantidade de 
músicos/integrantes dos Grupos, Orquestras, Agremiações e demais contratados, 
encontram-se divergentes com a informada na ficha de inscrição, o proponente 
ficará sujeito às penalidades descritas no item 10 desta convocatória e na 
legislação pertinente. 
  
9.5 A entrega do material solicitado no item 8.1.1 poderá ser realizada através de 
pendrive, ou CD/DVD, na sede da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento 
Artístico e Cultural, no horário de 8:00h às 16:00h. 
 
9.6 O não cumprimento de todas as exigências contratuais poderá acarretar o não 
pagamento da apresentação artística, além das sanções previstas no item 9 e na 
Lei nº 8.666/93. 
 
9.7 O Contratado deverá cumprir com todas as exigências do Edital e do Contrato, 
em especial a regularidade fiscal, inclusive a Prestação de Contas, durante toda a 
vigência contratual. 
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9.8 No caso de restar impossibilitada a realização de qualquer apresentação em 
decorrência de caso fortuito ou força maior, fica CONTRATANTE isenta do 
pagamento ou de quaisquer verba indenizatória em conformidade com o Art. 393 
do Código Civil Brasileiro. 
 
9.8.1 Não ocorrendo a apresentação por culpa comprovada da CONTRATANTE, 
será pago a título de ressarcimento, um percentual de 40% incidente do valor 
individual da apresentação, referente aos custos efetivamente realizados e 
comprovados pela CONTRATADA. 
 
10. DAS PENALIDADES 
 
10.1 A apresentação de documentação falsa pelo Proponente, quando de sua 
inscrição e durante todos os atos referentes a esta Convocatória, acarretará a 
automática nulidade da inscrição, sem prejuízo das demais penalidades previstas 
na Lei e neste instrumento convocatório, garantido a ampla defesa e o 
contraditório. 
 
10.2 Os Contratados ficarão sujeitos às penalidades abaixo, em conformidade com 
o estabelecido no artigo 87 da Lei 8.666/93, pelo descumprimento das obrigações 
assumidas: 
 
a) Advertência; 
b) Multa de até 20% (dez por cento) do valor do Contrato pelo descumprimento de 
qualquer obrigação prevista nesta Convocatória ou Contrato; não podendo esse 
ônus ser repassado para o artista e/ou Agremiação no caso de ser representado. 
c) Suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração Municipal de 
Goiana por até 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade (impedimento) de licitar ou contratar com a 
Administração Pública, conforme inciso IV do Art. 87, da Lei Federal 8.666/93. 
 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
11.1 Qualquer Proponente participante desta Convocatória poderá recorrer ao 
Secretário de Turismo, Desenvolvimento Artístico e Cultural dos atos decisórios no 
prazo da até 05 (cinco) dias úteis, contados da divulgação do ato no Diário Oficial. 
 
11.1.1 O recurso deverá ser entregue em documento escrito, no protocolo do 
Gabinete da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Artístico e Cultural, no 
horário de 8:00h às 16:00h. 
 
11.2 Os recursos apresentados serão avaliados e respondidos no prazo de 01 
(Um) dias úteis após o prazo final para apresentação dos recursos. 
 
11.3 São irrecorríveis as decisões tomadas pelo Secretário de Turismo, 
Desenvolvimento Artístico e Cultural em relação aos recursos apresentados, não 
se admitindo, portanto, recurso de recurso. 
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 A presente Convocatória e seus Anexos ficarão à disposição dos 
interessados no site da Prefeitura de Goiana na página da Secretaria de Turismo, 
Desenvolvimento Artístico e Cultural, e no endereço eletrônico 
www.goiana.pe.gov.br. 
 
12.2 A inscrição do Proponente implicará a prévia e integral concordância com 
todas as normas desta Convocatória. 
 
 
 

Goiana, 11 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 

Sebastião Gadelha de Araújo 
Secretário de Turismo, Desenvolvimento Artístico e Cultural 

http://www.goiana.pe.gov.br/

