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 GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE CULTURA 

FUNDO DE ARTE E CULTURA   EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2016   O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte e, em conformidade com o Fundo de Arte e Cultua de Goiás, torna 
pública a realização do processo seletivo de credenciamento de profissionais 
avaliadores/peritos para prestação de serviços especificados no objeto deste 
edital, através dos recursos do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, e com 
observância das disposições da Lei Estadual nº 15.633/2006, Decreto nº 
7.610/2012, Lei Estadual nº 17.928/2012, Lei Estadual nº 18.021/2013 e Lei 
Federal nº 8.666/1993.  
 

1. OBJETO 
1.1 O presente edital tem por finalidade o credenciamento de pessoas 
físicas, para o acréscimo do banco de pareceristas do Estado de Goiás, 
observadas as necessidades do Fundo de Arte e Cultura do Estado de 
Goiás, de nacionalidade brasileira nata ou  naturalizados ou  estrangeiro, 
para  exercerem as atividades de análise e emissão de parecer técnico dos 
projetos culturais inscritos para seleção de apoio financeiro dos Editais do 
Fundo de Arte e Cultura de Goiás – FUNDO CULTURAL, por meio desta 
Secretaria de Educação, Cultura e  Esporte, a ser aberto oportunamente, 
conforme áreas descritas no Anexo I do Edital, a fim de subsidiar as decisões 
deste órgão. 
 
2. DAS FASES DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 
2.1 - O credenciamento será composto de três fases: 

a) Inscrição; 
b) Análise; 
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c) Seleção. 
 
3 - DA INSCRIÇÃO 
3.1. A inscrição deverá ser feita no site 
www.fundoculturalgoias.seduce.go.gov.br 
3.2 O interessado deverá enviar para o e-mail  
pareceristas@seduce.go.gov.br, solicitação de inscrição, com os seguintes 
documentos digitalizados em extensão PDF e no tamanho máximo de 10MB: 

a) ficha de inscrição disponível para download no site 
www.fundoculturalgoias.seduce.go.gov.br, devidamente preenchida e assinada; 

b) RG e CPF; 
c) Registro Nacional do Estrangeiro – RNE - se for o caso; 
d) cópia do comprovante de residência com nome do interessado 

(apenas documentos emitidos por órgãos oficiais, como conta de luz, água, 
telefone, arrecadação de impostos, entre outros); 

e) documentos que comprovem a experiência na área que pretende 
atuar como parecerista: portfólio com publicações, links para vídeos, fotos, 
reportagens, e outros conteúdos; 

f) termo     de     Credenciamento     disponível     para     download     
no     site www.fundoculturalgoias.seduce.go.gov.br devidamente preenchido e 
assinado; 

g) certificado ou diploma que comprove a escolaridade. 
h) declarações de instituições reconhecidas na área cultural sobre 

contratações e serviços prestados na área de interesse e execução em 
análise e emissão de parecer; 
3.3 - Não serão aceitos documentos enviados de forma diversa daquela 
determinada no item 3.2. 
3.4 - Cada parecerista poderá inscrever-se para até 03 (três) das áreas 
previstas no Anexo 01, podendo ser credenciado nas três (03), e deverá 
demonstrar a capacidade técnica para cada uma delas através de documentos 
(item 3.2, “e”), bem como informar a ordem de preferência. 
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3.5 – Inscrições incompletas serão indeferidas. 
3.6 - O calendário de atividades deste Edital seguirá as datas abaixo, podendo 
vir a sofrer alterações por decisão da Secretaria de Educação,Cultura e 
Esporte: 
 
ETAPA ATIVIDADE DATA 

A INSCRIÇÕES 23/09/2016 a 07/10/2016
B ANÁLISE DOCUMENTAL 10/10/2016 a 20/10/2016
C RESULTADO DE HABILITAÇÃO 27/10/2016
D RECURSO 28/10/2016 a 07/11/2016
E DIVULGAÇÃO DE CREDENCIADOS 14/11/2016

 
4 - DA COMISSÃO 
4.1- A Comissão de credenciamento será composta por 05 (cinco) membros 
da SEDUCE, nomeados para este fim pelo (a) Titular da Secretaria de Estado 
de Educação, Cultura e Esporte. 
4.2. A comissão de seleção dos pareceristas convocados será composta por 
03 (três) membros e respectivos suplentes, indicados pelo (a) Titular da 
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte e por todos membros 
titulares do Conselho Estadual de Cultura e será publicado no Diário Oficial 
do Estado de Goiás, através de portaria e na imprensa local e em jornal de 
grande circulação (Lei nº 17.928/12, art.32, I). 
 

5 – DA HABILITAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA SELEÇÃO 
Habilitação. 
5.1. As inscrições passarão, inicialmente, por um processo de triagem em 
que será verificado o atendimento às regras do Edital, a saber: 
5.2. Preenchimento de todos os campos do formulário, com informações 
válidas. 
5.3.  Envio da documentação obrigatória. 
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5.4.  Será verificada a afinidade de cada diploma ou certificado apresentado 
com as áreas culturais indicadas pelo interessado para atribuição de 
pontuação 
5.5. Não serão credenciados aqueles que obtiverem pontuação total inferior 
a 35 pontos, conforme item 5.6.4. 
5.6. Os inscritos serão credenciados de acordo com a pontuação obtida 
pela análise da qualificação técnica, titulação e experiência e classificados por 
níveis, a seguir: 
5.6.1. Experiência na área cultural: 
 

Experiência na área cultural Pontuação 
Igual ou superior a 10(dez) anos 20 pontos 
Superior a 05(cinco) anos e inferior a 10
(dez) anos 

10 pontos 

Superior a 02(dois) anos e inferior a 05 
(cinco) anos 

05 pontos 

 
5.6.2. Nível de escolaridade: 
 

FORMAÇÂO PONTUAÇÃO 

Doutorado em área cultural 25 pontos 
Doutorado 22 pontos 
Mestrado em área cultural 20 pontos 
Mestrado  15 pontos 
Graduação em área cultural 13 pontos 
Graduação 10 pontos 
Nível Médio ou equivalente 08 pontos 

 
5.6.3. O candidato que comprovar: 
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Experiência em Análise 
de projetos 

Pontuação 

 
Comprovação de experiência 
(parecerista/avaliador) na análise de 
projetos culturais em editais ou 
concursos na área cultural nos 
últimos 05 (cinco) anos.  

Será atribuído 05 pontos por cada participação em 
comissões de análise, até o total de 35 (trinta) pontos. 

 
5.6.4. A aferição da classificação do parecerista dar-se-á mediante o nível de 
qualificação: 

Nível I De 35 a 50 pontos 
Nível II De 51 a 65 pontos 
Nível III De 66 a 80 pontos 

 
5.7. Nos casos em que os candidatos obtiverem a mesma quantidade de 
pontos, serão utilizados, na ordem que se segue, os seguintes critérios de 
desempate: 

a) Maior pontuação em análise de projetos culturais; 
b) Maior pontuação em experiência profissional na área cultural; 
c) O que possuir maior idade. 

 
5.8 A lista dos habilitados se r á  publicada no site eletrônico 
www.fundoculturagoias.seduce.go.gov.br. 
5.9 Caberá recurso do resultado da habilitação no prazo de 05 (cinco) dias 
a contar da publicação no site eletrônico do Fundo Cultural. 
5.10 O recurso deverá ser enviado através do e-mail: 
pareceristas@seduce.go.gov.br,  com. O formulário de recurso disponível para 
download no site  www.fundoculturalgoias.seduce.go.gov.br; 
5.11. Após a análise dos recursos, será publicado no Diário Oficial do 
Estado de Goiás e no site do Fundo Cultural, através de portaria e na 
imprensa local e em jornal de grande circulação o resultado final dos 
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candidatos credenciados no banco de dados de pareceristas do Estado de 
Goiás. 
  
Seleção. 
5.12. Os pareceristas credenciados serão selecionados pelo Conselho 
Estadual de Cultura e por 03 (três) membros da SEDUCE, e convocados para 
avaliar projetos culturais a partir do maior nível de qualificação (Nível III, Nivel 
II e Nível I) 
5.13. A convocação será mediante a abertura dos editais do Fundo Cultural 
2016 baseado no número de projetos habilitados a serem avaliados, publicado 
no site do Fundo Cultural www.fundoculturalgoias.seduce.go.gov.br  
5.14. O (a) credenciado(a) convocado(a) para contratação deverá atender à 
convocação no prazo de 5 (cinco) dias.  
5.15. O não atendimento à convocação no prazo estipulado ou a situação de 
irregularidade ou inadimplência implicará na convocação do credenciado 
imediatamente qualificado no somatório de pontos. 
 
6 - DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO PARA RECEBIMENTO DE 
PROJETOS 
6.1 - O credenciado não poderá receber projetos para apreciação quando: 

a) houver interesse, direto ou indireto, por si ou qualquer de seus 
parentes, consangüíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro 
grau, no resultado do projeto a ser examinado; 

b) tiver participado como colaborador na elaboração do projeto  ou  
tenha trabalhado na instituição proponente nos últimos dois anos, aplicando-se 
a mesma regra em relação ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

c) estiver litigando judicial ou administrativamente com a proponente; 
ou o seu respectivo cônjuge ou companheiro; 
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6.2. Estando presente uma ou mais das situações acima, o credenciado deverá 
imediatamente comunicar o fato à credenciante e, restituindo-lhe o(os) 
projeto(s) para o(s) qual(is) se declara impedido ou suspeito, informando as 
causas de seu impedimento ou suspeição, sob pena de aplicação das 
sanções previstas no item 10 deste Edital, a critério da autoridade competente, 
após devida motivação. 
 
7 – DO CREDENCIAMENTO 
7.1 Apenas estarão aptos a receber processos os pareceristas que cumprirem 
os requisitos apresentados nos itens anteriores, que tenham assinado o Termo 
de Credenciamento constante no site www.fundoculturalgoias.seduce.go.gov.br 
e apresentados os seguintes documentos: 

a) Cópia autenticada da inscrição  de   contribuinte   no   Regime   Geral   
da Previdência Social - INSS e no cadastro de contribuintes do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN; 

b) Certidão Negativa de Débitos com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal. 

c) Comprovação de regularidade com o TST – Tribunal Superior do 
Trabalho/Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, podendo ser 
impressa a partir do sítio eletrônico www.tst.jus.br/certidao.  

d) Certidão Negativa de Débitos do INSS/Contribuições Previdenciárias: 
www.receitafazenda.gov.br; 

e) conta bancária em nome do  (a) credenciado(a), obrigatoriamente na 
Caixa Econômica Federal – CEF, em atendimento ao disposto no art. 4º, da Lei 
Estadual nº 18.364/2014; 

f) Pis/Pasep. 
 
7.2 O credenciamento do parecerista não vincula a administração na 
utilização de seus serviços, considerando-se que o aproveitamento dos 
serviços depende da demanda de projetos inscritos em posterior processo de 
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seleção a ser aberto pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e 
Esporte. 
7.3 O credenciamento do parecerista não o obriga a aceitar a convocação pela 
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte para atuar, estando a 
sua contratação condicionada a sua livre aceitação, que deverá ser 
manifestada – positiva ou negativamente - por escrito, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas a contar do ato convocatório. 
 
8 – DA DISTRIBUIÇÃO E DO PAGAMENTO 
8.1 Não haverá repetição de convite para um(a) mesmo(a) credenciado(a), até 
que sejam contemplados(as) todos(as) os(as) credenciados(as) na mesma 
área, afim de garantir  a impessoalidade e imparcialidade, e em atenção ao 
inciso V, art. 32, da Lei Estadual nº 17.928/12. 
 8.2 Os projetos deverão ser analisados de acordo com as regras e critérios 
de avaliação fixados pelos respectivos Editais do Fundo de Arte e Cultura para 
o qual o parecerista foi convidado. 
8.3 Fica expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em 
relação à tabela adotada. 
8.4 O valor da remuneração para os trabalhos de avaliação dos projetos 
culturais do Fundo cultural será de no mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) e no 
máximo R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para os trabalhos de 
avaliação dos projetos a partir do quadro a seguir: 
 
Número de projetos analisados Valor Total (BRUTO) a ser pago 
1 até 10 projetos R$ 1.000,00 
11 até 20 projetos R$ 2.000,00 
21 até 30 projetos R$ 3.000,00 
Acima de 30 projetos R$ 3.500,00 
 
8.5 Sobre os pagamentos serão retidos na fonte os impostos cabíveis; 
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8.6 Enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação, nenhum 
pagamento será efetuado ao credenciado. Esse fato não será gerador de 
direito a reajustamento de preços ou a correção monetária. 
8.7. As avaliações dos projetos serão realizadas em Goiânia. 
8.8 O parecerista avaliará os projetos em plataforma on-line do Fundo Cultural, 
devendo conter a assinatura do mesmo nas  atas de avaliação. 
 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
9.1 - O parecerista credenciado deverá cumprir o prazo de entrega dos 
pareceres do conjunto dos projetos submetidos à sua análise, definidos no 
Edital do Fundo Cultural para o qual for convocado, a contar do recebimento do 
material. 
9.2 – O parecerista se obriga a observar as regras e critérios de avaliação 
definidos nos Editais do Fundo Cultural para o qual foi selecionado. 
9.3 O credenciado se obriga a informar, motivadamente, a impossibilidade de 
receber projetos em virtude de suspeição ou impedimento previstos no item 6 
deste Edital. 
9.4 O credenciado deverá atualizar anualmente o seu cadastro junto à 
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte. 
9.5 Os pareceres deverão ser formulados em língua portuguesa, observados os 
princípios da clareza,  objetividade,  coesão  e  coerência  que  devem  reger  a 
redação de textos técnicos. 
 
10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1 Pela inexecução ou execução parcial do parecer e se constatada a não 
veracidade de algumas das informações prestadas, o credenciado estará 
sujeito às seguintes penas, as quais podem ser cumulativas, facultado o 
contraditório e a ampla defesa: 

a) advertência escrita; 
b) suspensão temporária das atividades relativas ao objeto do 

credenciamento; 
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c) descredenciamento; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. 
e) Na eventualidade de aplicação de descredenciamento em virtude de 

irregularidade cometida pelo credenciado, respeitados o contraditório e ampla 
defesa, aquele a quem se impôs tal penalidade ficará impedido de novamente 
se credenciar, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos, conforme dispuser o 
edital. 

 
10.2 Para efeito deste Edital, inexecução ou execução parcial do parecer 
significam:  

 a) entrega de parecer incompleto, ou seja, em contrariedade ao que 
dispõe o subitem 8.7; 

   b) entrega do parecer técnico pelo credenciado fora dos prazos 
estipulados. 

 
10.3 A sanção prevista na letra "c" do subitem 10.1 poderá também ser 
aplicada aos profissionais que, por  serem  partes  em  contratos  regidos  
pela  Lei  nº 8.666/93 ou de terem vínculo com a Administração Pública: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por  meios  
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do 
concurso. 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar ou firmar 
compromisso com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
10.4 O prazo para exercício do direito de contraditório/ampla defesa será de 
05 (cinco) dias a partir da notificação. 
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11 DA SUSPENSÃO E DESCREDENCIAMENTO 
11.1 O descredenciamento poderá ser solicitado a qualquer tempo, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias por escrito. 
11.2 Se a prestação do serviço for considerada insatisfatória pelo 
credenciante, poderá ocorrer o descredenciamento, mediante prévia 
comunicação escrita ao credenciado, assegurando-lhe o contraditório e a 
ampla defesa 
 
12 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
12.1 A despesa decorrente do fornecimento do objeto deste contrato corre 
à conta dos recursos do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. 
 
13 DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
13.1 A vigência do cadastramento será de 60 (sessenta) meses a partir da 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período. 
 
14 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DECISÕES PROFERIDAS PELA 
COMISSÃO JULGADORA 
14.1 O presente Edital poderá ser impugnado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás e no site do 
Fundo Cultural; 
14.2 Competirá à SEDUCE deliberar acerca das impugnações apresentadas. 
14.3 Contra o resultado final proferido pela Comissão Julgadora poderá o 
interessado interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data 
de sua publicação, conforme estabelecido no quadro do item 3.6 deste Edital, 
via e-mail para o seguinte endereço: pareceristas@seduce.go.gov.br. 
14.4 O recurso interposto com base no item anterior será julgado pela 
SEDUCE, dentro do prazo previsto no quadro do item 3.6 deste Edital e o 
resultado será publicado no site www.fundoculturalgoias.seduce.go.gov.br. 
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15 DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
15.1 Depois de decidido todos os recursos, o resultado final será homologado 
por ato do(a) Titular da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte. 
 
16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 Não será concedida nenhuma forma de indenização pela não utilização 
dos serviços do parecerista credenciado e não convocado. 
16.2 Os casos omissos serão decididos pela SEDUCE, com observância na 
Lei 8.666/1993. 
 
17 – ANEXOS 
17.1 Integram este Edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I  ÁREAS CULTURAIS E PERFIS PROFISSIONAIS; 
b) ANEXO II DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É SERVIDOR PÚBLICO DO 

ESTADO DE GOIÁS; 
c) ANEXO III TERMO DE CREDENCIAMENTO; 
d) ANEXO IV FICHA DE INSCRIÇÃO  

 
 
 

Goiânia, 20 de setembro de  2016. 
 
 
 

Tatiana Marcelli Faria  
 Gerente de Licitações, Contratos e Convênios 
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ANEXO I  ÁREAS CULTURAIS E PERFIS PROFISSIONAIS   1. Áreas Culturais  1.1 As áreas culturais em que o credenciado manifestará interesse em atuar são as 
seguintes: 
 2. CIRCO 
2.1.. Circo social/educativo (capacitação/formação) 
2.2. Grupos Circenses 
2.3. Eventos em Circo  3. TEATRO 
3.1. Teatro de Palco 
3.2. Teatro de Rua 3.3. Eventos em Teatro 
3.4 Narrativa Oral Cênica (contação de histórias) 3.5. Manifestações Dramáticas Populares e Cortejos 3.6. Formação em Teatro.  4. DANÇA 
4.1. Dança Popular 4.2.Dança e Memória 
4.3. Danças Cênicas 4.4. Videodança 
4.5. Eventos em Dança 4.6. Formação em Dança 
 5. ARTES VISUAIS 
5.1. Pintura 
5.2. Escultura 5.3. Gravuras 
5.4. Desenho 5.5. Instalações 5.6. Fotografia 
5.7 Videoarte 
5.8. Salão de Arte 
5.9. Formação em Artes Visuais. 
 6. AUDIOVISUAL 
6.1. Capacitação, Formação e Pesquisa 
6.2. Difusão 6.3. Distribuição Audiovisual 
6.4. Eventos 6.5. Infraestrutura Audiovisual 
6.6. Multimídia 
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6.7. Preservação/Restauração Audiovisual 
6.8. Produção Cinematográfica (curta, média e longa metragem) 6.9. Produção Radiofônica 5.10. Produção Televisiva (programas não seriados) 
6.10. Roteiro.  7. DIVERSIDADE CULTURAL 
7.1. Cultura Matriz Africana 7.2. Cultura Hip Hop 
7.3. Temática LGBTT 7.4. Design 
7.5. Festas Populares 7.6. Folguedos da Cultura Tradicional 7.7. Capoeira 
7.8. Carnaval, Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos 7.9. Gastronomia de Interesse Cultural 
7.10.Moda e Vestuário de Interesse Cultural 7.11.Artesanato 7.12.Startups 
7.13.Fab Labs 7.14.Mídia Digital 
7.15.Software 7.16. Games 7.17.Novas Mídias 
7.18 Mídias Sociais  8. TRANSVERSALIDADE DA CULTURA 
8.1. Cultura e Educação 
8.2. Cultura e Juventude 8.3. Cultura e Gênero 
8.4. Cultura e Acessibilidade  9. MÚSICA 
9.1. Música Erudita 
9.2. Música  9.3. Eventos 9.4. Formação em Música.  10. LITERATURA 
10.1. Acervo Bibliográfico 10.2. Arquivo 
10.3. Biblioteca 10.4. Edição de Livros 
10.5. Evento Literário 10.6. Literatura 10.7. Leitura 
10.8. Obras de Referência 10.9. Periódicos  11. PATRIMONIO CULTURAL 
11.1. Patrimônio Material 
11.2. Patrimônio Imaterial 11.3. Patrimônio Museológico 
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11.4. Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico 
  
 

ANEXO II      DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É SERVIDOR/A PÚBLICO DO ESTADO DE 
GOIÁS  

  À Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte    DECLARAÇÃO    Eu,   
  ,            residente            e            domiciliado/a            à            

rua nº         ,    
bairro:                     ,    CEP                          ,    Cidade        portador(a)    do    RG

                                    e CPF                                           _, DECLARO para os 
devidos fins que não sou servidor (a) público do Estado de Goiás.     

____________________________________ 
Data e assinatura
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  ANEXO III  MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2016 
  Termo de credenciamento de pessoas físicas 

ou jurídicas para atuar como 
PARECERISTAS na seleção de projetos 
aptos a receberem apoio financeiro da 
Secretaria de Estado de Educação, 
Cultura e Esporte – SEDUCE/GO. 

  
O ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e 
Esporte, inscrita no CNPJ nº 01.409.705/0001-20, com sede na Av. Anhanguera, nº 7.171, Qd. 
R-1, Lt. 26, Setor Oeste, neste ato representado pela Secretária de Estado de Educação, 
Cultura e Esporte, RAQUEL FIGUEIREDO ALESSANDRI TEIXEIRA, brasileira, casada, 
professora doutora, RG nº 1.716.752 – 2ª via e CPF/MF sob o nº 101.693.421-15, doravante 
denominado simplesmente CREDENCIANTE, e o (a) ________________________________, 
pessoa física _______________________________________, inscrito (s) no CPF sob o nº 
_________________, doravante denominada simplesmente CREDENCIADO(A),  tem justo e 
acordado este Termo de Credenciamento,  de conformidade com o Edital de Credenciamento 
nº 001/2016 – SEDUCE/GO, e, com a Lei Estadual nº 15.633/2006, Decreto Estadual nº 
7.610/2012, Lei Estadual nº 17.928/2012, Lei Estadual nº 18.021/2013 e Lei Federal nº 
8.666/1993, e, suas alterações, e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 O presente termo tem por objeto o credenciamento de pessoas físicas, e jurídicas, de 
nacionalidade brasileira, natos ou naturalizados e estrangeiros, para emissão de 
PARECERES TÉCNICOS sobre projetos culturais inscritos nos Editais do Fundo de 
Arte e Cultura de Goiás de seleção pública com apoio da Secretaria de Estado de 
Educação,Cultura e Esporte – SEDUCE/GO, serviços estes que serão prestados 
junto a estrutura do credenciado (a), nos termos descritos no edital, com início em                  
e término em                        _. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 
O prazo de vigência do credenciamento será de 60 (sessenta) meses, podendo ser 
prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do(a) CREDENCIADO(A), 
por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses (art. 57, II, da 
Lei Federal nº 8.666/93). 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 
Para os serviços realizados e entregues até o prazo informado nos editais do 
Fundo Cultural, o pagamento será efetuado até  o segundo mês subsequente, 
sendo que os valores pagos pelos serviços estão descritos na tabela abaixo: 
 Serviços Quantidade Valor Bruto (R$) TOTAL 

Parecer de Seleção xxx 3.500,00  
   PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será efetuado na conta bancária em nome 
do (a) credenciado(a), obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal – CEF, em 
atendimento ao disposto no art. 4º, da Lei Estadual nº 18.364/2014. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento somente será efetuado após comprovação 
de que o(a) credenciado(a) está em dia com as obrigações perante o   Sistema   de   
Seguridade   Social,   mediante   a   apresentação   das   Certidões Negativas de 
Débitos como o INSS, FGTS, Fazenda Nacional, Estadual e Municipal.  

4 CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
I –  O  credenciamento  caracteriza  uma  relação  contratual  de  prestação  de 
serviços;  
II- O(A) CREDENCIADO(A) deverá manter, durante a vigência deste Termo, as 
condições de habilitação exigidas para sua celebração. 
III –É vedada ao CREDENCIADO(A), sob pena de rescisão deste Termo, a 
contratação de público no Estado CREDENCIANTE, sob qualquer título, ou ocupante 
de cargo eletivo, ou com registro oficial de candidatura a cargo no Estado de Goiás; 
IV - Também é vedada a transferência dos direitos e obrigações decorrentes deste  Termo. 
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CLÁUSULA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO 
O CREDENCIANTE reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente a 
prestação dos serviços pelo(a) credenciado(a), podendo proceder o 
descredenciamento, em casos de negligência, imperícia, imprudência e 
descumprimento contratual, verificada em processo administrativo específico, com 
garantia do contraditório e da ampla defesa. 

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO 
A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes hipóteses:  a) pela ocorrência de seu termo final;  b) por solicitação do(a) CREDENCIADO(A);  c) por acordo entre as partes;  d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de 
descumprimento de condição estabelecida no edital ou no Termo de 
Credenciamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca sede do Município CREDENCIANTE para dirimir 
dúvidas oriundas deste Termo, quando não solvidas administrativamente.  
Assim estando convencionado, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 

Goiânia, ..... de ..................... de 2016.    CREDENCIANTE   RAQUEL FIGUEIREDO ALESSANDRI TEIXEIRA  
Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esporte 

                                                           
 CREDENCIADO(A) 
  
___________________________________________________ 
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ANEXO IV 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 1 - IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO: 
 
1. DADOS PESSOAIS 
 Nome:  
 Nome Social: (se for o caso)  
 CPF:  
 Carteira de Identidade  
 Data de Nascimento  
 Estado Civil  
 Gênero  
 Naturalidade  
 Nacionalidade  
 Endereço:  
 Bairro  
 Cidade  
 
2. INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 
2.1 Nível de Escolaridade 

 [   ] Médio completo      [   ] Superior Completo   [   ] Mestrado   [   ] Doutorado  
 

2.2 Áreas de Conhecimento (Indicar até três áreas conforme ANEXO I)  
 

 a)  
 b)  
 c)  
   

2.3 Experiência Profissional: (destacar    as    principais    atividades 
desenvolvidas na sua carreira) 

  
  
   

 
Declaro serem verdadeiras as informações constantes da presente ficha de inscrição, 
ciente das cominações administrativas, cíveis e criminais decorrentes da eventual 
falsidade do conteúdo. 
 
 
Local, 
Data.    

Assinatura do Candidato CPF: 


