
ANEXO VII DO EDITAL 

 

Diretrizes para elaboração do Plano de Trabalho – Envelope II:  

 

A proposta deve contemplar, no mínimo: 

 

1 – DA PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA: 

 

a) Discriminação das apresentações e demais serviços a serem realizados pela 

Orquestra que serão oferecidos à população; 

 

b) O total de apresentações previstas não poderá ser inferior a 90 

apresentações por ano. 

 

c) A proposta deverá também observar o número mínimo de apresentações por 

série, tal como descrito abaixo: 

06 Apresentações anuais da Série “Concertos Sinfônicos” 

06 Apresentações anuais da Série “Pré-estreia” 

07 Apresentações anuais da Série “Quarta Clássica”. 

07 Apresentações anuais da Série “Quinta Clássica”. 

02 Apresentações anuais da Série “Famílias” 

02 Apresentações anuais da Série Sinfônica no Parque 

06 Apresentações anuais da Série “Concertos Especiais”. 

04 Apresentações anuais da Série “Espírito Santo – Concertos 

Itinerantes”, nos diversos municípios do Estado do Espírito Santo. 

15 Apresentações anuais da Série “Orquestra nas Escolas” voltadas para 

alunos da Rede Pública 

08 Apresentações anuais da Série “Concertos Didáticos” voltadas para 

alunos da Rede Pública. 

 

d) A proposta deverá prever, ao menos, a participação de 15 solistas por ano 

em apresentações realizadas pela a OSES, dentre os seguintes critérios: 

I) Pelo menos 02 (dois) solistas de renome internacional 

II) Pelo menos 13 (treze) solistas de renome nacional 

 

e) A proponente deverá prever em sua proposta a participação em 

apresentações de ao menos 8 maestros convidados por ano, dentre os 

seguintes critérios: 

I) 02 (quatro) maestros de renome internacional 

II) 06 (seis) maestros de renome nacional 

 

f) A proponente deverá manter um corpo de músicos mínimo de 69 músicos, 

sendo, no mínimo: 3 flautas, 3 oboés, 3 clarinetes, 3 fagotes, 05 trompas, 3 



trompetes, 3 trombones, 01 tuba, 04 percussões, 01 harpa, 09 primeiros 

violinos, 09 segundos violinos, 08 violas, 08 violoncelos e 06 contrabaixos. 

 

g) O Cronograma de implantação dos serviços discriminados no Anexo Técnico 

I da Minuta do Contrato deste Edital; 

 

 

2 – DA PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA: 

 

a) Indicar a sistemática econômico-financeira para a operacionalização dos 

serviços propostos. 

 

b) Na proposta a ser apresentada, deverá ser assegurada a composição 

mínima de músicos na Orquestra, conforme alínea “f” do item 1 deste Anexo. 

 

c) O Plano de Trabalho deverá estar formatado nas planilhas fornecidas pela 

Secretaria em MS-Excel e deverá ser apresentado em meio eletrônico (mídia 

digital), acompanhado por uma via já impressa em papel. As informações 

adicionais e/ou explicações deverão ser apresentadas em formato de texto 

podendo ser impresso, mas deverá vir, necessariamente, por meio digital. 

 

d) Toda documentação impressa, deverá vir organizada, preferencialmente, em 

pasta A-Z. 

 

e) O limite máximo de orçamento previsto, para os primeiros 12 (doze) meses 

de operação da orquestra é de R$ 6.175.547,57 (seis milhões, cento e setenta 

e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) de 

CUSTEIO. 

 

f) O valor acima apontado refere-se às despesas das atividades de 

gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços culturais 

relacionados ao presente Edital. 

 

g) O orçamento máximo previsto para INVESTIMENTO no primeiro ano de 

operação da orquestra é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 

correspondentes ao valor destinado à aquisição de instrumentos, mobiliário. 

 

h) Poderá ser concedido, desde que requerido pela entidade vencedora do 

certame e a critério da Secretaria Estadual da Cultura, um período de até 90 

(noventa) dias, antecedendo o início das atividades, para a Organização Social 

se preparar para assumir a Gestão da Orquestra.  

 



i) O período a qual se refere o item anterior é denominado Período de 

Transição e corresponde aos primeiros 90 (noventa) dias após a assinatura do 

Contrato de Gestão. 

 

j) Neste período, teremos dois gestores dentro da OSES: (a) O primeiro, 

responsável pela operacionalização da orquestra, realizado pela administração 

direta (SECULT) que estará arcando com os custos da atividade neste período; 

(b) O segundo, realizado pela Organização Social vencedora do Edital de 

Seleção, que utilizará esse período para realizar todos os procedimentos 

necessários (contratação de pessoal, aquisições, treinamentos, pactuações, 

disponibilização de agendas e outros) para assumir a gestão da orquestra logo 

após o encerramento dos 90 dias. 

 

k) A entidade participante do certame que necessitar de repasse financeiro 

para atender as demandas decorrentes do período de transição, deverá 

requerer um adiantamento de parte do valor do primeiro mês para ser utilizado 

no referido período, não devendo este ser superior a 5% (cinco por cento) do 

valor destinado a primeira parcela. 

 

l) O requerimento se dará através do preenchimento das Planilhas destinadas 

para apresentação das Propostas Orçamentárias da OSES. A Entidade que 

desejar solicitar o adiantamento, especificado no parágrafo anterior, deverá 

elaborar sua proposta com a projeção para os 12 (doze) meses de plena 

atividade e para o mês referente ao período de Transição (Planilha 2 – 

Cronograma Orçamentário Financeiro Mensal do Período), uma vez que no 

período de transição será adiantado parte do valor a ser utilizado no primeiro 

mês.  

 

m) A entidade que julgar não necessário o adiantamento para utilizar no 

período de Transição deverá apresentar sua Proposta Orçamentária e de 

atividades apenas para os 12 (doze) meses, desconsiderando, portanto, a 

coluna correspondente ao Período de Transição existente nas Planilhas para 

apresentação das Propostas Orçamentárias e de Atividades da OSES. 

 

n) Não havendo o período de transição, o valor correspondente a esse período, 

caso a entidade tenha optado pelo adiantamento, será repassado a 

CONTRATADA juntamente com a primeira parcela referente ao mês do 

contrato.  

 

o) Na elaboração da proposta técnica, a entidade deverá observar o disposto 

no item 4.1.13 do Anexo I (Minuta do Contrato).  


