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Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 17.971.564-3

SINDICATO DOS EMPRESÁRIOS E PRODUTORES EM
ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANÁInteressado:

Solicitação

Ofício no 05/2021- SEPED

A Sua Excelência o Senhor
João Evaristo Debiasi 
Secretário  de  Estado  da  Comunicação  Social  e  da

Cultura

Sr. Secretário, 

Ao  cumprimentá-lo  e  em  atenção  ao  pedido  dos
representantes  circenses  e  teatrais  itinerantes  do
Paraná, propomos 'ad argumentandum' à V. Ex.a que
parte do prêmio objeto do Edital Trilhando o Paraná seja
pago antecipadamente à primeira apresentação, frente
à  necessidade  destes  proponentes  em arcar  com os
custos iniciais de produção e a ausência de capital de
giro  nas  empresas  culturais  em  razão  da  pandemia
corrente.   

Limitado ao exposto e agradecendo antecipadamente
a atenção dispensada, subscrevemo-nos,

Gehad Hajar
Presidente do SEPED-PR
Sindicato dos Empresários e Produtores em
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Inserido ao protocolo 17.971.564-3 por: Gehad Ismail Hajar em: 12/08/2021 13:25.



Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA

GABINETE DO SECRETARIO

Protocolo: 17.971.564-3
Assunto: Solicitação

SINDICATO DOS EMPRESÁRIOS E PRODUTORES EM
ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANÁInteressado:

13/08/2021 17:52Data:

I. Por meio do Ofício 05/2021 - SEPED é apresentada solicitação a respeito
do Edital Trilhando o Paraná.

II. Encaminha-se à DTC para conhecimento e manifestação.

Fabianne Gusso Mazzaroppi Winkelmann
Assessoria Técnica - SECC

DESPACHO
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA

DIRETORIA TÉCNICA DE CULTURA

Protocolo: 17.971.564-3
Assunto: Solicitação

SINDICATO DOS EMPRESÁRIOS E PRODUTORES EM
ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANÁInteressado:

16/08/2021 09:10Data:

À CAC para análise em conjunto com o Núcleo de Licitações, Contratos e
Convênios.

Att.

Elietti S. Vilela
Diretora de Cultura

DESPACHO
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Nota Técnica nº 058/2021 - Coordenação de Ação Cultural - CAC

Data: 31 de agosto de 2021.

Eprotocolo: 17.971.564-3

Assunto: Solicitação a respeito do Edital Trilhando o Paraná.

Recebido a solicitação formalizada por meio do eprotocolo nº 17.971.564-3 e

devidamente processado. Analisado o seu mérito, apresenta-se a seguinte manifestação,

com base na análise do pedido e providências adotadas pela Secretaria de Estado da

Comunicação Social e da Cultura, SECC.

1. Relatório:

Em 16/08/2021, a Coordenação de Ação Cultural recebeu por meio do eprotocolo nº

17.971.564-3, ofício encaminhado pelo presidente do Sindicato dos Empresários e

Produtores em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná (SEPED-PR), Sr. Gehad

Hajar, com a solicitação de modificação no Edital de Concurso Nº 001/2021 - Trilhando pelo

Paraná - Arte e Manifestação Popular.

A seguir encontra-se presente trecho referente à solicitação:

“Ao cumprimentá-lo e em atenção ao pedido dos representantes circenses e teatrais itinerantes do

Paraná, propomos 'ad argumentandum' à V. Ex.a que parte do prêmio objeto do Edital Trilhando o

Paraná seja pago antecipadamente à primeira apresentação, frente à necessidade destes proponentes

em arcar com os custos iniciais de produção e a ausência de capital de giro nas empresas culturais em

razão da pandemia corrente.”

2. Parecer

Cabe a esta Coordenação apontar que o Edital Trilhando pelo Paraná visa ao

incentivo de companhias e/ou grupos paranaenses, de modo a oferecer ao público em geral

acesso à cultura e ações que contribuam para a ampliação e o fortalecimento das políticas

de circulação de espetáculos no Estado, em consonância ao Plano Estadual de Cultura.

Além do mais, busca incentivar a retomada para empresas de Circo-Teatro e Pavilhão a fim

de mitigar os impactos da pandemia.
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Em relação aos prazos de pagamento do Edital, em que se faz necessário executar

o serviço e receber depois, estão de acordo o que dispõe a Lei Federal 4.320/64, que trata

de regras gerais de Direito Orçamentário e Financeiro:

“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular
liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo
por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1°. Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.” (grifou-se)

Nessa linha, dispõe a Lei Federal de Licitações:

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo (...), e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(…)

XIV - condição de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela;

(...)

§ 3º. Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigação
contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes,
bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de
documento de cobrança.” (grifou-se)

A Lei de Licitações Estadual nº 15.608/2007 também:

"Art. 112 (...) § 7º. A forma de pagamento poderá ser alterada por imposição de circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação
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ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens
ou execução de obra ou serviço".

Neste caso, portanto, devido ao exposto, entende-se como inviável a antecipação do

pagamento.

Ressaltamos também que o recurso para o pagamento do Edital é Federal,

pactuado por meio de Convênio, com isso temos cronograma de execução para cumprir

para que o recurso possa chegar até os agentes culturais do Paraná.

Pelo exposto, percebe-se não ser possível alteração do acordado, bem como não

havendo tempo suficiente para realização de tal feito a fim de se cumprir o cronograma no

plano de trabalho ajustado com a União.

Cabe ressaltar: no que diz respeito aos prazos de execução, conforme aponta o

terceiro parágrafo do preâmbulo, ainda não há data definida:

“O período de execução do objeto está previsto para 2021, a ser definido e divulgado em

resolução futura, podendo ser prorrogado, caso o cenário da pandemia Covid-19 persista,

baseada nas recomendações da Secretaria de Estado da Saúde e Governo do Estado do

Paraná e para o enfrentamento à pandemia.”

3. Conclusão e encaminhamento

Após análise do solicitado pelo Sindicato dos Empresários e Produtores em

Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná (SEPED-PR) sobre o Edital Trilhando pelo

Paraná, a Coordenação de Ação Cultural (CAC) entende não ser possível atender as

solicitações realizadas.

O prazo de execução e o pagamento em mais de uma parcela se mantêm

impossibilitados de alteração, pelas razões acima expostas, porém já levando em

consideração que o Edital prevê alteração de prazos de realização das apresentações, caso

a crise sanitária da Covid-19 se agrave e continuemos impossibilitados de realizar

espetáculos de forma segura à população.
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Encaminha-se para apreciação da presente nota técnica pela Diretoria de Cultura,

da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, para posterior comunicação

ao recorrente.

É a informação.

Gabriel Kio de Campos Koseki

Técnico da Coordenação de Ação Cultural

______________
Ciente e de acordo;

Encaminha-se a presente Nota Técnica para o Diretoria de Cultura, da Secretaria de Estado
da Comunicação Social e da Cultura para análise.

Atenciosamente,

Curitiba, data da assinatura eletrônica.

Atenciosamente,

Mariana Souza Bernal

Chefe da Coordenação de Ação Cultural
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Protocolo: 17.971.564-3 
Interessado: SINDICATO DOS EMPRESÁRIOS E PRODUTORES EM 
ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANÁ 
Assunto: Solicitação – Referente ao Edital Trilhando pelo Paraná 
 

 
DESPACHO DCC 

  
  

 Trata-se de análise relacionada ao expediente de Ofício nº 05/2021, 

encaminhado a esta Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, 

pelo Sindicato dos Empresários e Produtores em Espetáculos de Diversões no 

Estado do Paraná - SEPED-PR, com proposta de alteração pelo pagamento 

antecipado à primeira apresentação do objeto a que se refere o Edital Trilhando 

Pelo Paraná. 

 

 Encaminhado à Coordenação de Ação Cultural e Economia Criativa – 

CACEC, esta se manifestou por meio de Nota Técnica nº 05/2021 (mov. 5), 

informando não ser possível o atendimento da solicitação realizada pelo 

SEPED-PR, pois se trata de recurso decorrente de Convênio com o Governo 

Federal, em que o Programa, seu Edital e seu cronograma foram aprovados 

pelo órgão federal, bem como, de acordo com a disposição da Lei Federal nº 

4.320/64 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal, e Lei Estadual de Licitações – Lei Estadual nº 15.608/07, o 

pagamento antecipado não pode ser realizado. 

 

 S.M.J., encaminhamos o presente para deliberação superior, pelo 

encaminhamento de resposta ao Solicitante nos termos da Nota Técnica nº 

058/2021 - CACEC. 

 

Curitiba, data de assinatura digital. 

 

 Elietti de Souza Vilela 
 Diretora de Cultura 
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COTA SGC 

 

Ciente e de acordo. 

Encaminhe-se ofício em resposta ao Solicitante, para envio com a Nota 

Técnica nº 058/2021-CACEC. 

 

Curitiba, data da assinatura eletrônica. 

 

Luciana Casagrande Pereira Ferreira 
Superintendente Geral da Cultura 
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Ofício 139/2021 SECC/SGC                         Curitiba, data da assinatura eletrônica 
 
 
 Prezado Senhor Presidente,  
 

Venho por meio deste, encaminhar resposta referente ao eprotocolo nº 
17.971.564-3, por meio do qual o Sindicato dos Empresários e Produtores em 
Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná (SEPED-PR), solicitou em Ofício nº 
05/2021-SEPED, a modificação na forma de pagamento do Edital de Concurso nº 
001/2021 - Trilhando pelo Paraná - Arte e Manifestação Popular.  

 
Tal solicitação segue respondida por meio da Nota Técnica nº 058/2021, 

anexa ao presente, elaborada pela Coordenação de Ação Cultural e Economia 
Criativa - CACEC.  

 
Em análise realizada pela Coordenação com a Assessoria Técnica de 

Licitações Contratos e Convênios (AT/LCC), observa-se que a solicitação não é 
cabível diante dos prazos de pagamento do Edital, em que se faz necessário 
executar o serviço e receber depois, de acordo o que dispõe a Lei Federal 4.320/64, 
que trata de regras gerais de Direito Orçamentário e Financeiro; em consonância à 
Lei de Licitações Estadual nº 15.608/2007, bem como, por se tratar de recurso 
decorrente de Convênio com o Governo Federal, em que o Programa, seu Edital e 
seu cronograma foram aprovados pelo órgão federal. 

 
Sendo o propósito, subscrevo-me, apresentando cordiais saudações. 
 
 

 
Luciana Casagrande Pereira 

Superintendente Geral da Cultura  
 
 
 
 

Prezado Senhor 
Gehad Hajar 
Presidente do Sindicato dos Empresários e Produtores em Espetáculos de 
Diversões no Estado do Paraná 
Nesta Capital 
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Christianne Lunardelli Salomon
Gabinete - Superintendência Geral da Cultura
Assessora 
SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA

41 3321.4705 - 41 98819-0006
christiannesalomon@secc.pr.gov.br
Rua Ebano Pereira, 240  
Centro | Curitiba | 80410240

Christianne Lunardelli Salomon
Gabinete - Superintendência Geral da Cultura
Assessora 
SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA

41 3321.4705 - 41 98819-0006
christiannesalomon@secc.pr.gov.br
Rua Ebano Pereira, 240  
Centro | Curitiba | 80410240

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Superintendencia de Cultura do Parana" <sgcultura@secc.pr.gov.br>

Para: contato@seped.org

Data: 16/02/2022 10:12 (agora)

Assunto: Re: Ofício 139.2021 SGC/Pr e Nota Tecnica 058/CAC

Anexos:
Oficio139.202117.971.5643RespostaasolicitacaodaentidadeSEPEDPR.pdf (193.07 KB)
NotaTecnica058.2021CAC17.971.5643SolicitacaoarespeitodoEditalTrilhandooParana.docx
(1).pdf (301.9 KB)

   Segue a nota Técnica.

   Att, 

Em 15/02/2022 às 18:50 horas, "Superintendencia de Cultura do Parana"
<sgcultura@secc.pr.gov.br> escreveu:

   Prezado Senhor Gehad Hajar,
 
   Segue em forma de anexo ofício da SGC/PR.
 
   Cordialmente, 
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