GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Fomento à Cultura
Edital ProAC nº 25/2016
Prazo de inscrição: de 27 de junho de 2016 até 10 de
agosto de 2016

Retificação
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

EDITAL Nº 25/2016 DO PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL
“CONCURSO DE APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS
CULTURAS NEGRAS NO ESTADO DE SÃO PAULO”

A SECRETARIA DA CULTURA retifica o Edital (alínea „b‟ do item „13.1‟ e Cláusula
Segunda do Modelo de Contrato), publicado no D.O.E. de 24/06/2016, por motivo
de erro formal. Portanto, onde lê-se:
XIII. DO PAGAMENTO
13.1. Os valores do prêmio serão depositados pela Secretaria da Cultura na “contacorrente”, no Banco do Brasil, em conformidade com o Decreto Estadual nº
55.357/2010, nas seguintes condições:
a) 1ª parcela: 70% (setenta por cento) após assinatura do contrato com o
proponente, no exercício de 2016, no montante de R$28.000,00 (vinte e oito
mil reais).
b) 2ª parcela: 30% (trinta por cento) no montante de R$14.000,00 (quatorze
mil reais), após a comprovação da conclusão do objeto por meio do Termo
de Recebimento Definitivo a ser expedido pelo servidor responsável da
Secretaria da Cultura, nos termos da Cláusula Sétima do Contrato - Anexo
III.
(...)
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
O valor total do presente contrato é de R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo
R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) referente ao exercício de 2016 e R$14.000,00
(quatorze mil reais) referente ao exercício de 2017. No presente exercício o valor
onerará o subelemento econômico PT 13392121819860000 / ND. 339031-01,
devendo o restante onerar recursos orçamentários futuros, se efetivamente
consignados valores a esse título.
Leia-se:
XIII. DO PAGAMENTO
13.1. Os valores do prêmio serão depositados pela Secretaria da Cultura na “contacorrente”, no Banco do Brasil, em conformidade com o Decreto Estadual nº
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55.357/2010, nas seguintes condições:
a) 1ª parcela: 70% (setenta por cento) após assinatura do contrato com o
proponente, no exercício de 2016, no montante de R$28.000,00 (vinte e oito
mil reais).
b) 2ª parcela: 30% (trinta por cento) no montante de R$12.000,00 (doze mil
reais), após a comprovação da conclusão do objeto por meio do Termo de
Recebimento Definitivo a ser expedido pelo servidor responsável da
Secretaria da Cultura, nos termos da Cláusula Sétima do Contrato - Anexo
III.
(...)
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
O valor total do presente contrato é de R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo
R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) referente ao exercício de 2016 e R$12.000,00
(doze mil reais) referente ao exercício de 2017. No presente exercício o valor
onerará o subelemento econômico PT 13392121819860000 / ND. 339031-01,
devendo o restante onerar recursos orçamentários futuros, se efetivamente
consignados valores a esse título.
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