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Edital n° 01/2019 – Lei de Incentivo a Cultura 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – SECULT, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade CONCURSO, nos 

termos deste Edital e seus anexos. 

Processo: 77087303 de 28/01/2019 

Data da abertura das inscrições: 09 de setembro de 
2019 

Hora da abertura: 09h (horário de 
Brasília) 

Data de encerramento das inscrições: 20 de 
setembro de 2019 

Hora de encerramento: 18h 
(horário de Brasília) 

Retirada do Edital (portal/SISTEMA): http://www.goiania.go.gov.br e na sede da SECULT 

SETORES RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO 

Diretoria: Diretoria de Políticas e Eventos Culturais 

Gerência: Gerência de Projetos Culturais 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Fonte de Recursos: 

Dotação orçamentária: 2019.2001.13.292.0018.2106.33504300.100.501 

Dotação compactada:  2019 2001 0036 

Valor Total Estimado: R$ 4.450.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) 

LEGISLAÇÃO APLICADA 

Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração Pública; 
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda 
todas as suas alterações; 

Lei Federal nº 8.429, de 02/06/1992: Dispõe sobre os Atos de Improbidade Administrativa 
Instrução Normativa RFB Nº 1548, de 13/02/2015 e alterações posteriores: Dispõe sobre o Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF); 
Lei Municipal nº 7.957, de 06/01/2000: Institui incentivo fiscal em favor de pessoas físicas e jurídicas de 

direito privado, para a realização de projetos culturais; 
Decreto Municipal n° 2.871, de 26/11/2015: Regulamenta a Lei municipal n° 7.957 de 2000; 

Lei municipal nº 8.154, de 16/01/2003: Revoga a Lei nº 6.353, de 05 de dezembro de 1985, que criou o 
Conselho Municipal de Cultura e dá outras providências; 

Decreto Municipal nº 2.596, de 22/09/2003: Regulamenta a Lei nº 8.154, de 16 de janeiro de 2003, que 
dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura e dá outras providências. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT, DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA 

Telefone: (62) 3596-6700 E-mail: culturagab@hotmail.com 

Endereço: Avenida Parque Atheneu n° 1.477 – Parque Atheneu – Goiânia, Goiás - CEP: 74893- 020 

Horário de Atendimento: Das 09h às 12h; das 14h às 18h. 

DOM Eletrônico             Edição Nº 7092, de 10 de julho de 2019. Página 82 de 326

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



2 

Secretaria Municipal de Cultura 

Secretaria Municipal de Cultura 
Avenida Parque Atheneu n° 1.477 – Parque Atheneu – Goiânia - CEP: 74893-020 

 Contato: (62) 3596-6700 

2

EDITAL N° 01/2019 – LEI DE INCENTIVO A CULTURA 

A Secretaria Municipal da Cultura de Goiânia comunica que estará aberto, no período de 
09 de setembro de 2019 a 20 de setembro de 2019, o prazo para inscrição, do concurso de 
seleção de projetos culturais, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 1993 e legislação 
correlata em consonância com a Lei municipal nº 7.957 de 06 de janeiro de 2000 e alterações 
posteriores, em conjunto com a legislação e atos normativos correlatos. 
Nestes termos, o montante destinado a este edital é de R$ 4.450.000,00 (quatro milhões, 
quatrocentos e cinquenta mil reais), sendo que 10% deste valor é destinado aos processos em 
grau de recurso. 

I. OBJETO DO CERTAME 

1. Constitui objeto deste edital a seleção de projetos de caráter estritamente artístico-cultural,
que tenham por objetivo promover a criação, produção e difusão artística e cultural, a 
preservação e difusão do patrimônio histórico, artístico e cultural bem como o estímulo ao 
amplo conhecimento dos bens e valores culturais. 

II. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

1. Para efeito deste Edital consideram-se:

1.1. – Proponente: pessoa física ou jurídica de direito privado, com domicílio no 
Município de Goiânia há no mínimo 36 (trinta e seis) meses, diretamente responsável 
pelo projeto cultural a ser beneficiado pelo incentivo municipal; 

a) Pessoa física – Com no mínimo 3 (três) anos completos de domicílio no
Município de Goiânia e no mínimo de 1 (um) ano de atuação cultural comprovada, 
até o mês de maio de 2019; 
b) Pessoa Jurídica com Fins Lucrativos - Com no mínimo de 3 (três) anos de
abertura, tendo como atividade, em que o objeto corresponda às atividades 
culturais deste edital, com inscrição ativa e regular no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica da Secretaria da Receita Federal do Brasil  [cartão CNPJ], e no 
mínimo 02 (dois) anos de atuação cultural comprovada; 
c) Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos - Com no mínimo de 03 (três) anos de
abertura e cadastramento na Receita Federal, com atividade principal ou secundária 
cultural descrita no cartão CNPJ, e no mínimo de 1 (um) ano de atuação cultural 
comprovada; 

1.2. Incentivador: a pessoa física ou jurídica, contribuinte do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISSQN ou do Imposto Predial e Territorial Urbano − IPTU no 
Município de Goiânia que venha a transferir recursos, mediante doação ou patrocínio, 
em apoio a projetos culturais apresentados na forma deste Edital. 

2. Não poderão ser proponentes (participantes):

2.1. Agentes Públicos vinculados à Secretaria Municipal de Cultura - SECULT. 

2.1.1. Entende-se por agente público: 
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a) todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na entidade 
mencionada no item “2.1”; 
b) exemplificativamente, nos termos da alínea “a”, acima, são agentes públicos,
proibidos de serem proponentes neste edital: servidores públicos estatutários, 
servidores públicos celetistas, titulares de cargos em comissão, conselheiros 
municipais que oficiem perante a SECULT, trabalhadores voluntários e sem 
remuneração, estagiários, e qualquer outro que oficie na SECULT; 

2.2. Qualquer agente público do Município de Goiânia que tenha qualquer poder de 
intervenção ou ação sobre o andamento deste certame; 

2.3. Qualquer parente natural ou por afinidade, em linha reta ou colateral, até o 3º 
(terceiro) grau, dos agentes públicos indicados nos pontos “2.1” e “2.2”. 

2.4. Proponentes de projetos anteriormente aprovados na Lei de Incentivo à Cultura do 
Município de Goiânia, ainda em fase de execução. 

2.5. Proponentes que tenham qualquer pendência relativa ao Certificado de Incentivo 
Fiscal a Projeto Cultural - CIFPC anteriormente concedido, assim como projetos com 
prestação de contas não homologadas, até o início das inscrições deste Edital. 

2.6. Os agentes públicos indicados nos pontos “2.1” e “2.2” e seus parentes, natural ou 
por afinidade, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro) grau, são proibidos de 
constar de Ficha Técnica dos projetos apresentados para seleção. 

2.7. Não serão aceitos projetos de pessoas jurídicas que tenham em seu quadro diretivo 
sócio unipessoal, sócios ou associado/s – dirigente/s parente natural ou por afinidade, 
em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro) grau, dos agentes públicos indicado nos 
subpontos “2.1” e “2.2” acima. 

III. NÃO SERÃO ACEITOS PROJETOS DE:

1. Cunho político-partidário, esportivo, institucional, que veiculem propaganda de produtos,
marcas, instituições, empresas, governos (exceto o do Município de Goiânia), países, igrejas, 
dentre outros. 

2. Festas beneficentes.

3. Eventos promovidos por escolas (Ensino Fundamental, Ensino Médio, Cursinhos,
Universidades), academias de formação artística e similares, quando em benefício exclusivo 
das próprias. 

4. Conteúdos que tratem de temas não relacionados diretamente com atividades artísticas e
culturais. 

5. Conteúdos sectários ou segregacionistas relativo a credo, gênero, raça, etnia, sexualidade e
gênero. 
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IV. DA CONTRAPARTIDA SOCIAL E DO PRODUTO CULTURAL

1. Os projetos culturais serão compostos por produto cultural e contrapartida social, sendo
que, o produto cultural é o objeto do projeto e a contrapartida social são as ações culturais 
gratuitas ofertadas para a comunidade. 

2. Todos os projetos deverão conter proposta de contrapartida social, consistente na realização
das atividades voltadas às artes e à cultura, que deverão evidenciar coerência com o conteúdo 
do objeto do projeto, priorizando a realização de ações junto à população. 

3. A proposta de contrapartida social é a ação a ser desenvolvida de forma a contribuir para a
descentralização de produtos culturais, a democratização do acesso a bens culturais e à 
formação de novas plateias. 

4. As ações de contrapartida social deverão ser pautadas pela garantia de acesso a população
às atividades ofertadas, bem como deverão ser comunicadas antecipadamente a Secretaria 
Municipal de Cultura, via Gerência de Projetos Culturais, informando quais são as ações 
previstas de contrapartida social, quando serão realizadas e todos os detalhes pertinentes à 
realização das atividades. 

5. Se em qualquer uma de suas etapas, o projeto cultural resultar em evento ou série de
eventos em que o acesso ao público seja controlado através de convites ou comercialização de 
ingressos, o proponente obriga-se a destinar ingressos ou convites, correspondentes a 10% 
(dez por cento) do público esperado, para segmentos de comunidades com dificuldade de 
acesso a bens culturais; 

6. Se em qualquer uma de suas etapas, o projeto cultural resultar em cursos, palestras,
seminários ou quaisquer tipos de eventos semelhantes, o proponente obriga-se a assegurar a 
participação gratuita da comunidade e ou da rede local de ensino, de forma que o número 
destes seja no mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do total de participantes. 

7. É de responsabilidade do proponente a distribuição do produto cultural e o cumprimento da
contrapartida social, que deverá ser comprovada na prestação de contas. Quando o produto 
cultural for físico e puder ser fracionado, como CD`s, DVD`s, livros, filmes, entre outros, 
10% (dez por cento) do total deverão ser destinados a SECULT. 

8. O proponente de projeto cultural obriga-se a cumprir todas as metas, objetivos e atividades
elencadas e especificadas no projeto aprovado, sendo que tais ações serão condições 
essenciais para a aprovação do produto final. 

9. O produto final deve obrigatoriamente corresponder ao que foi proposto no projeto
aprovado, sendo que, para qualquer alteração deverá ser encaminhada previamente à 
Gerência de Projetos Culturais o respectivo pedido devidamente justificado para análise 
e, caso não haja alteração na essência do projeto apresentado, nem acarrete em prejuízo ao 
produto final esperado, o pedido de alteração poderá ser aprovado. 

10. A Secretaria Municipal de Cultura, não se responsabiliza por direitos autorais que
porventura o proponente venha a contratar com produtoras ou similares ou ceder a 
estas, devendo o proponente arcar com eventuais reparações ou indenizações que vierem 
a ser cobradas em decorrência do uso de imagens, publicações de obras, filmes, teatros, 
pesquisas, entre outros, decorrentes do objeto do projeto. 
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11. Nos termos do artigo 3°, inciso II da Lei n° 7.957/2000, para execução do projeto deverão
ser aplicados no mínimo 50% (cinquenta por cento) do orçamento total no município de 
Goiânia. 

V. DOS PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CULTURAL 

1. Ao proponente é facultada a apresentação de 01 (um) projeto cultural visando à obtenção
do incentivo objeto deste edital.  

1.1. Todo proponente deverá apresentar: requerimento de inscrição; formulário de 
apresentação do projeto cultural; planilha de orçamento físico – financeiro; planilha de 
execução orçamentária do projeto; plano básico de divulgação; plano de distribuição e 
comercialização de produto cultural; termo de responsabilidade; curriculum vitae do 
proponente e pessoas que constam na ficha técnica do projeto; Ações culturais 
realizadas pelo proponente de acordo com o artigo 6º da Lei 7.957 de 2000 com 
alterações posteriores e Orientação para documentação complementar; 
obrigatoriamente seguindo os modelos de planilhas que seguem anexas a este 
edital. 

2. Para fins de verificação do cumprimento no item “1”, deste capítulo será considerada como
dubiedade de proposta, por simulação, aquelas apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas 
nas seguintes condições: 

2.1. Que sejam sócias ou associadas na mesma pessoa jurídica; 

2.2. Que sejam sócias ou associadas de fato, em sociedades irregulares ou de fato. 
Consideram-se como associados em sociedade de fato, dentre outros casos possíveis, 
membros do mesmo núcleo familiar (casal, com vínculo por casamento civil ou 
religioso e ainda por união estável; assim como pais e filhos). 

2.3. Instituições impedidas de participar neste Edital. 

3. Para inscrição, o proponente deverá apresentar a documentação relacionada no Capítulo VI
deste edital. 

4. O projeto cultural deverá ser apresentado em 02 (duas) vias, em papel A4, digitado. O
sistema de encadernação a ser utilizado deverá seguir o padrão de pasta com duas perfurações 
e grampos tipo trilho, unindo todo o volume, entregue em envelope lacrado. 

5. O projeto cultural deverá ser composto em volume único, com as folhas numeradas
sequencialmente e rubricadas pelo proponente na parte inferior da página, obedecendo à 
ordem dos itens, abaixo discriminados, podendo a numeração ser manuscrita a caneta. 

6. No ato da inscrição, o proponente deverá apresentar 03 (três) vias do REQUERIMENTO
DE INSCRIÇÃO (anexo I) para pessoa física ou para pessoa jurídica, devidamente assinada. 

a) A primeira via deverá ser encadernada junto com o projeto.
b) A segunda via deverá ser colada na parte externa do envelope.
c) A terceira via deverá ser entregue ao funcionário da Gerência de Projetos Culturais,
que efetuará o registro da inscrição. 
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7. Após o ato de inscrição do projeto cultural, não será permitido anexar novos documentos
ou informes. 

8. Para concorrer, os projetos culturais deverão contemplar em sua linha de ação pelo menos
um dos seguintes itens abaixo: 

a) a formação, a qualificação, a requalificação e o aprimoramento artístico e técnico de
indivíduos, grupos e produções artístico-culturais; 
b) a valorização da diversidade cultural e da produção simbólica das comunidades,
considerando as especificidades da cidade e de seu povo; 
c) as atividades culturais de caráter inovador, a pesquisa e a experimentação em novos
suportes, plataformas, mídias e linguagens artístico-culturais; 
d) programas e projetos de caráter permanente, que propiciem o desenvolvimento
artístico-cultural em diversos territórios da cidade e que comprovem a realização de 
atividades continuadas e ininterruptas, por um período mínimo de 03 (três) anos; 
e) a ocupação descentralizada dos espaços culturais (convencionais ou não
convencionais) e logradouros públicos, bem como a circulação dos bens, serviços e 
conteúdos culturais; 
f) a difusão, a informação e a divulgação de bens, serviços e conteúdos culturais
(publicações, registros etnográficos, registros de audiovisual e/ou sonoros, resultados de 
criações e pesquisas, acervos arquivísticos, bibliográficos, fílmicos, fotográficos, 
fonográficos ou museológicos adquiridos, restaurados e/ou objeto de conservação, 
dentre outros) e dos bens imóveis que sejam objeto de proteção, intervenção ou de 
preservação previstos neste edital; 
g) a manutenção de espaços culturais e a programação cultural de entidades sem fins
lucrativos, de direito privado, de caráter cultural e que valorizem a diversidade; 
h) o acesso, a fruição e a formação de público; 
i) o apoio, a promoção e a valorização do patrimônio histórico, cultural e artístico, em 
suas instâncias materiais e imateriais, bem como sua disponibilização a toda população; 
j) a difusão do conhecimento e das expressões tradicionais e populares da cidade;
k) Projetos que promovam conteúdo artístico-cultural; vinculado a valorização da
cultura LGBT (Lesbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais); 
l) Projetos que promovam conteúdo artístico-cultural; vinculado à valorização da
cultura negra, indígena e cigana. 
m) o incremento da cadeia produtiva da cultura, incluindo a produção, 
profissionalização, distribuição, circulação e comercialização de bens e serviços 
artístico-culturais; 
n) a ocupação efetiva dos espaços culturais (convencionais ou não convencionais) e dos
logradouros públicos; 
o) a democratização do acesso ao bem cultural;
p) acessibilidade aos portadores de deficiências: física, visual, auditiva e outras;
q) ações que contemple criança e juventude.

VI. DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO CULTURAL

1. Do local de inscrição:

1.1. O projeto cultural, bem como toda a documentação exigida deverá ser apresentado 
em 01 (uma) via impressa por meio físico, protocolado pessoalmente no Setor de 
Protocolos da Secretaria Municipal da Cultura de Goiânia ou enviado por SEDEX, 

entre os dias 09 de setembro de 2019 e 20 de setembro de 2019, em envelope 
endereçado à Gerência de Projetos Culturais – Secretaria Municipal de Cultura, no 
seguinte endereço: Avenida Parque Atheneu n° 1.477 – Parque Atheneu – Goiânia –  
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CEP: 74893-020, dentro de envelope lacrado e identificado. O projeto cultural 
constará em 03 (três envelopes): 1 (um) envelope com a documentação de  

habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, lacrado e devidamente 
identificado; 1 (um) segundo envelope, com o projeto cultural, também lacrado e 
identificado; sendo que, os 2 (dois) envelopes, supramencionados, deverão estar 
contidos dentro de 1 (um) terceiro envelope. O proponente é responsável pelo 
conteúdo do envelope encaminhado. (ver capítulo V). 

1.2. Será permitida a inscrição por terceiros, desde que munidos de procuração pública 
(registrada em cartório) ou particular com firma reconhecida do outorgante. 

2. Na parte externa do primeiro, segundo e terceiro envelope enviados pelos Correios ou
protocolizado pessoalmente deverão constar a informação que se trata de envelope de 
documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica ou envelope com  

projeto cultural; ou envelope com os envelopes de documentação de habilitação jurídica, 
fiscal, trabalhista e técnica e envelope com projeto cultural.  

2.1. Na parte externa do primeiro, segundo e terceiro envelope enviados pelos 
Correios ou protocolizados pessoalmente deverão constar, em etiqueta impressa, 
além do disposto no ponto “2” anterior, os seguintes dados: 

EDITAL Nº 01/2019 

Secretaria Municipal da Cultura de Goiânia 
Lei Municipal de Incentivo à Cultura. 
Endereço: Avenida Parque Atheneu n° 1.477 – St. Parque Atheneu –  Goiânia - 
CEP: 74893-020. 

Proponente:_____________________________________________________ 

Projeto Cultural:_________________________________________________ 

Segmento:______________________ Módulo:_________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

___________________________________________CEP:________________ 

Telefone: _________________________Celular________________________ 

Email: _________________________________________________________ 

3. Deverão constar no envelope da documentação de habilitação jurídica, fiscal,
trabalhista e técnica, os seguintes documentos: 

3.1. PROPONENTE - PESSOA FÍSICA: 

a) Cópia simples e legível, frente e verso, de documento oficial de identidade (RG,
CNH, CARTEIRA DE CONSELHO PROFISSIONAL RECONHECIDO); 

DOM Eletrônico             Edição Nº 7092, de 10 de julho de 2019. Página 88 de 326

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



8 

Secretaria Municipal de Cultura 

Secretaria Municipal de Cultura 
Avenida Parque Atheneu n° 1.477 – Parque Atheneu – Goiânia - CEP: 74893-020 

 Contato: (62) 3596-6700 

8

b) Cópia simples e legível, frente e verso, do cartão de CPF do proponente, da Certidão
Impressa de CPF ou documento de identidade emitido por órgão oficial que conste o nº 
do CPF do proponente; 
c) Cópia simples e legível do comprovante de domicílio no município de Goiânia há no
mínimo 3 (três) anos, por meio de documentos idôneos, sendo pelo menos 01 (um) 
comprovante datado há mais de 03 (três) anos e 01 (um) comprovante com endereço de 
datas atuais (últimos 3 meses). Serão aceitos documentos em nome de terceiros, 
desde que justificado a termo, com a assinatura do apresentante e duas testemunhas 
devidamente qualificadas com nome completo, endereço, documento de identidade 
oficial e CPF; 
d) Para comprovação de residência no Município de Goiânia, no período estipulado
por este Edital, é necessário uma declaração de próprio punho, assinada pelo 
proponente, lembrando que a falsa declaração pode caracterizar o crime de 
falsidade ideológica, com pena de até 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses e multa; 
e) Comprovação no mínimo de um ano de atividade cultural, através de material de
jornal, material gráfico (cartaz, folder, etc.) ou qualquer comprovação de projetos 
aprovados por meio desta Lei nos últimos dois anos (certificado, prestação de contas 
final, etc.). 

3.2. PROPONENTE - PESSOA JURÍDICA: 

a) Cópia simples e legível da documentação do proponente, quais sejam: ato
constitutivo da pessoa jurídica, juntamente com a última alteração, se for o caso, ou ato 
constitutivo consolidado, em qualquer caso, devidamente registrado no serviço de 
registro competente, com declaração de autenticidade aposta por serviço de registro 
público; 
b) Cópia simples e legível, frente e verso, do documento oficial de identidade (Carteira
Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade expedida por órgão oficial estadual, 
conselho profissional, reconhecido pela administração pública federal) do representante 
da pessoa jurídica, com poderes para assumir direitos e obrigações em nome da própria; 
c) Cópia simples legível do CPF ou da certidão de CPF, do representante legal,
independente da apresentação do documento oficial de identidade, exceto se neste, 
também constar o número do CPF; 
d) Certidão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com no
mínimo 3 (três) anos de abertura; 
e) Comprovação de atividade cultural, conforme Lei de Incentivo, através de material de
jornal, material gráfico, (cartaz, folder, etc.), qualquer comprovação de projetos 
aprovados em função da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Municipal 7.957 de 2000 e 
alterações) nos últimos 02 (dois) anos (certificado, prestação de contas final, etc). 

4. O sistema de encadernação a ser utilizado deverá seguir o padrão de pasta com duas
perfurações e grampos tipo trilho, unindo todo o volume, visando facilitar a manipulação do 
projeto e sua futura avaliação. 

VII. DO PROJETO

1. As inscrições serão homologadas pela Gerência de Projetos Culturais - GPC, que avaliará
os aspectos formais referentes à regularidade fiscal, jurídica e trabalhistas; além dos relativos 
aos envelopes dos projetos protocolados. 

2. Após a homologação dos projetos (análise documental), a Gerência de Projetos Culturais -
GPC encaminhará os próprios para a Comissão de Projetos Culturais – CPC proceder à  
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análise de mérito cultural, análise que a supracitada câmera deverá fazer em até 30 (trinta) 
dias, após o recebimento dos projetos homologados. 

3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente,
por sorteio, em ato público, para o qual todos os concorrentes empatados serão convocados. 

4. Não haverá outro critério de desempate além do indicado no ponto “4” anterior.

5. Os proponentes que tiverem seus projetos classificados devem manter no decorrer do
certame a sua situação de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, sendo que poderá ser 
solicitada a qualquer momento, novas vias das certidões de regularidade. 

6. A comunicação aos proponentes de que trata o item anterior será realizada através de
publicação de aviso no prédio da Secretaria Municipal de Cultura e no Diário Oficial do 
Município. 

7. Serão convocados os proponentes cujos projetos, respeitada a ordem classificatória,
atendam aos quantitativos de projeto por área, eventualmente estabelecidos pela CPC, 
segundo as regras definidas neste Edital. 

8. Inclui-se nessa exigência, a comprovação, pelo representante legal da pessoa jurídica, da
legalidade da representação, quando esta não for evidente no conteúdo do Contrato Social, 
mediante a apresentação da documentação hábil a comprovar a titularidade destes direitos (ata 
de assembleia geral, procuração ou outros documentos equivalentes). 

9. Caso algum proponente convocado não apresente os documentos e informações no prazo
estabelecido no Edital ou os apresente de modo irregular ou incompleto, será este 
desclassificado, determinando nova publicação convocando outro proponente classificado, 
respeitadas a ordem sequencial decrescente antes mencionada e os mesmos procedimentos 
acima especificados. 

VIII. DA DOCUMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO MÉRITO CULTURAL

1. Todos os projetos deverão evidenciar, de forma clara, o seu caráter prioritariamente
artístico-cultural. 

2. Deverão ser juntados apenas o currículo do proponente, do responsável pela execução do
projeto e dos demais componentes obrigatórios da equipe do projeto, com no máximo 03 
(três) laudas cada um, destacando a formação e/ou trajetória profissional relacionada à 
atividade que o participante irá desempenhar no projeto. 

3. É necessário juntar ao projeto, a seguinte documentação, por segmento cultural:

3.1. CIRCO – Montagem, temporada, circulação, pesquisa artística, residência, 
programa de atividades que inclua apresentações ou ações formativas como oficinas e 
workshops, festival, mostra, encontro, conferência, simpósio, seminário. 

a) Texto ou roteiro do espetáculo;
b) Ficha técnica do projeto, relacionando os nomes e funções dos componentes do grupo
e os nomes e funções de outros artistas e técnicos que participarão do projeto; 
c) Currículo do diretor e dos principais integrantes do grupo ou do projeto;
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d) Termo de Compromisso de participação assinado pelos membros da equipe de
produção e pelos integrantes do grupo, além dos artistas convidados, quando for o caso, 
que já tenham sido confirmados; 
e) Descrição e/ou ilustração de cenário, figurino, adereços e equipamentos circenses;
f) Comprovação da cessão/autorização de direitos autorais e de imagem incidentes sobre
as obras de terceiros a serem utilizados no projeto (condicionado a aprovação); 
g) Informações complementares que o proponente julgar necessárias para a elucidação
do projeto, como por exemplo, gravações em DVD contendo outros trabalhos recentes 
do grupo ou artistas envolvidos. 
h) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.1.1. Projetos de produção de DVDs com finalidade de registro de espetáculos 
circenses devem observar o disposto na área do Audiovisual. 

3.2. DANÇA – Montagem, temporada, circulação, pesquisa artística, residência, 
programa de atividades que inclua apresentações ou ações formativas como oficinas e 
workshops, festival, mostra, encontro, conferência, simpósio, seminário. 

a) Descrição das ações artísticas e culturais a serem realizadas (projeto de montagem,
estrutura cênica: cenários, figurinos, iluminação); 
b) Ficha técnica completa;
c) Cartas de anuência e currículo dos principais profissionais de criação envolvidos;
d) Declaração de ciência e anuência de eventuais detentores de direito autoral,
(condicionada a aprovação do projeto) 
e) Indicação dos possíveis locais onde serão feitas as apresentações;
f) Descrição do espaço físico a ser realizado o evento;
g) Projetos de montagem e pesquisa artística deverão apresentar informações detalhadas
sobre a concepção, curadoria, programação, convidados especiais, metodologia; 
h) Descrição de público-alvo;
i) Descrição de procedimentos de elaboração/avaliação de seus resultados;
j) Plano de circulação, apontando os locais onde se pretende realizar as apresentações;
k) Projetos de circulação e temporada se obrigam a apresentar registros fotográficos e
audiovisuais do trabalho em questão, além de clipping; 
l) Eventos e programações deverão apresentar e justificar seu eixo curatorial, com cartas
de interesse e adesão de artistas e profissionais previamente convidados; 
m) Informações adicionais que possam acrescentar dados e contribuir efetivamente para
compreensão e análise do projeto; 
n) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.2.1. Projetos de produção de DVDs com finalidade de registro de espetáculos de 
dança devem observar o disposto na área do Audiovisual. 

3.3. TEATRO – Montagem, circulação, pesquisa artística, residência, temporada, 
programa de atividades que inclua apresentações ou ações formativas como oficinas e 
workshops, festival, mostra, encontro, conferência, simpósio, seminário. 

a) Descrição das ações artísticas e culturais a serem realizadas (projeto de montagem,
estrutura cênica: cenários, figurinos, iluminação); 
b) Ficha técnica completa;
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c) Cartas de anuência e currículo resumido dos principais profissionais de criação
envolvidos; 
d) Declaração de responsabilidade ou autorização de eventuais detentores de direito
autoral; 
e) Indicação dos possíveis locais onde serão feitas as apresentações;
f) Descrição do espaço físico a ser realizado o evento
g) Descrição de público-alvo;
h) Descrição de procedimentos de elaboração/avaliação de seus resultados;
i) Projetos de circulação e temporada deverão prever o mínimo de 05 apresentações em
espaços culturais de interesse público sediados no Município; 
j) Plano de circulação, apontando os locais onde se pretende realizar as apresentações;
Projetos de circulação e temporada se obrigam a apresentar registros fotográficos e 
audiovisuais do trabalho em questão, além de clipping; 
k) Eventos e programações deverão apresentar e justificar seu eixo curatorial, com
cartas de interesse e adesão de artistas e profissionais previamente convidados; 
l) Outras informações adicionais que possam acrescentar dados e contribuir
efetivamente para compreensão e análise do projeto; 
m) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.3.1. Projetos de produção de DVDs com finalidade de registro de espetáculos de 
teatro devem observar o disposto na área do Audiovisual. 

3.4. ARTES VISUAIS 

3.4.1. No caso de produção de exposição (individual ou coletiva): 

a) Currículo do proponente (recomenda-se no máximo 02 laudas) acompanhado de
matérias de jornais e revistas, cartazes, folders, entre outros materiais relativos às 
atividades desenvolvidas pelo proponente; 
b) Currículo dos demais profissionais, artistas, curadores e técnicos envolvidos no
projeto (recomenda-se no máximo 02 laudas cada); 
c) Quando se tratar de mostra coletiva, apresentar carta de anuência assinada pelos
integrantes do projeto, que indique o proponente como seu representante, com o intuito 
de comprovar ciência de todas as partes envolvidas; 
d) Memorial descritivo com apresentação detalhada de objetivo e justificativa do
projeto, incluindo descrição de público-alvo, previsão do local de realização da 
exposição/evento e período da exposição (recomenda-se no máximo 02 laudas); 
e) Especificações, esboço(s) do(s) trabalho(s) a ser(em) produzidos(s) na forma de
croquis e/ou fotos, texto e/ou outros; 
f) Portfólio com fotos coloridas de pelo menos 05 (cinco) trabalhos já realizados ou a
serem apresentados na mostra, no formato 15 x 21 cm, afixadas/coladas em papel ofício  
(formato A4), informando ainda o título (quando houver), materiais e técnicas 
utilizadas, dimensão e ano de realização da obra; 
g) Cronograma de trabalho que contemple todas as etapas e atividades programadas
para realização do projeto (pré- produção, produção, exposição e pós-produção), 
incluindo o período previsto para exposição; 
h) No caso em que o projeto proposto contemplar qualquer forma de publicação de
trabalho de terceiros, o proponente deverá apresentar cartas de cessão dos direitos 
autorais; 
i) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 
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3.4.2. No caso de produção de evento (seminários, residências de artistas, encontros, 
conferências, workshops): 
a) Currículo do proponente (recomenda-se no máximo 02 laudas) acompanhado de
matérias de jornais e revistas, cartazes, folders, entre outros materiais relativos às 
atividades desenvolvidas pelo proponente; 
b) Currículo dos demais profissionais envolvidos no projeto (recomenda-se no máximo
02 laudas cada); 
c) Memorial descritivo com apresentação detalhada de objetivo e justificativa do
projeto, incluindo tipologia do evento e suas principais características (recomenda-se no 
máximo 02 laudas); 
d) Estrutura necessária para a execução do evento, com especificação de materiais e
equipamentos a serem utilizados; 
e) Cronograma de trabalho que contemple as principais etapas e atividades para
realização do projeto (pré-produção, produção e pós-produção); 
f) Nos casos em que o projeto proposto contemplar qualquer forma de publicação que
inclua a reprodução do trabalho de terceiros, o proponente deverá apresentar carta de 
cessão dos direitos autorais; 
g) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.5. AUDIOVISUAL 

3.5.1 Para Produção de filmes: 

a) Descrição da concepção artística da obra;
b) Roteiro ou pré-roteiro;
c) Apresentar filmografia do diretor e anexar, em formato DVD, 01 (um) exemplar de
produto já realizado. No caso de diretores iniciantes, substituir por 01 (um) exemplar de 
produto audiovisual que comprove participação do proponente em outra função 
profissional; Storyboard (apenas para animações); 
d) Ficha técnica do filme;
e) Cartas de anuência e currículos simplificados dos principais envolvidos no projeto;
f) Declaração de cessão de direitos autorais, quando for o caso;
g) Informações das apresentações/exibições que serão realizadas a título de
contrapartida social, informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.5.2. Para Apoio à exibição: 

a) Descrição da concepção do projeto;
b) Programação completa;
c) Curadoria responsável;
d) Condições logísticas viabilizando a exibição, com carta de anuência;
e) Metas, estratégias de realização, público-alvo e possíveis parcerias;
f) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.5.3. Para Projetos de formação: 

a) Descrição da concepção do projeto;
b) Currículos dos principais envolvidos, detalhando as informações sobre os
responsáveis pelos conteúdos ministrados, com cartas de anuência; 
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c) Ementas dos cursos ou oficinas ministradas, incluindo referências teóricas e/ou
materiais utilizados; 
d) Conteúdo programático e ou metodologia;
e) Condições logísticas viabilizando as atividades de formação, com carta de anuência;

f) Metas, estratégias de realização, público-alvo e possíveis parcerias;
g) Informações das atividades que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.5.4. Para Festivais e Mostras: 

a) Descrição da concepção do projeto;
b) Programação completa;
c) Curadoria responsável;
d) Condições logísticas que viabilizam o festival/mostra, com carta de anuência;
e) Metas, estratégias de realização, público-alvo e possíveis parcerias;
f) Cartas de anuência e currículos dos principais artistas envolvidos;
g) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo.  

3.6. ABRANGÊNCIA CULTURAL: 

a) Ficha técnica, carta de anuência (se for o caso) e currículos dos principais envolvidos
no projeto; 
b) Histórico com comprovação de atividades, que qualifique o proponente para pleitear
recursos solicitados. 
c) Croquis de figurinos, fantasias e adereços, se for o caso;
d) Descrição da concepção do projeto;
e) Programação completa;
f) Curadoria responsável (se houver);
g) Condições logísticas que viabilizam o projeto, com carta de anuência se for o caso;
h) Metas, estratégias de realização, público-alvo e possíveis parcerias;
i) Cartas de anuência e currículos dos principais artistas envolvidos.
j) Descrição de procedimentos de elaboração/avaliação de seus resultados;
k) Informações do produto cultural que será realizado a título de contrapartida social,
informando aspectos formais e materiais da contrapartida, que permitam uma análise 
qualitativa e quantitativa. 

3.7. LITERATURA 

a) Ficha técnica;
b) Currículo dos principais profissionais envolvidos no projeto (autor, designer gráfico,
editor/editora, ilustrador); 
c) Cartas de anuência dos principais profissionais envolvidos no projeto;
d) Declaração de cessão de direitos autorais (se aplicável);
e) Para livros ou qualquer outro projeto editorial, é necessária a apresentação de texto
integral a ser publicado, encadernado em espiral; 
f) Os livros de arte ou livros fotográficos também deverão incluir boneco com proposta
do projeto gráfico; 
g) Obras que contenham ilustrações devem apresentar pelo menos uma e o indicativo
das demais ilustrações; 
h) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 
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3.8. MÚSICA 

3.8.1 Para Produção de CD/Álbum musical, deverão ser apresentados: 

a) Gravação no formato MP3 de demonstração (DEMO) em CD, com todas as músicas
do repertório a ser gravado, devidamente fixado/preso ao projeto cultural; 
b) Ficha técnica completa, contendo o nome de músicos, arranjador e diretor musical;
c) Currículo de músicos, arranjador e diretor musical;
d) Cartas de anuência de músicos, arranjador e diretor musical;
e) Relação nominal de todas as músicas que farão parte do repertório com as
respectivas letras e autorias (no caso de canções). Quando for música instrumental, 
apresentar partitura e nome do autor; 
f) Autorização de direito autoral para as obras de terceiros (condicionada a aprovação
do projeto); 
g) Especificar valores separados de gravação, mixagem e masterização;
h) Especificar valor da prensagem com características do produto;
i) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.8.2. Para Produção de DVD, deverão ser apresentados: 

a) Gravação de todas as músicas em CD e vídeos (DEMO) em DVD com três músicas
do repertório gravadas, devidamente fixado/preso ao projeto cultural; 
b) Ficha técnica completa contendo o nome de músicos, arranjador, diretor musical e
diretores de filmagem e edição e Cartas de anuência de todos; 
c) Currículo de músicos, arranjador, diretor musical e diretores de filmagem e edição;
d) Cartas de anuência de músicos, arranjador, diretor musical e diretores de filmagem e
edição; 
e) Relação nominal de todas as músicas que farão parte do repertório com as
respectivas letras e autorias (no caso de canções). Quando for música instrumental, 
apresentar partitura; 
f) Autorização de direito autoral para as obras de terceiros, (condicionada a aprovação
do projeto); 
g) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.8.3 Para Produção de videoclipe, deverão ser apresentados: 

a) Roteiro;
b) Gravação no formato MP3 em CD e/ou vídeo de demonstração (DEMO) em DVD,
com a música a ser gravada, devidamente fixado/preso ao projeto cultural; 
c) Ficha técnica completa contendo o nome de músicos, arranjador, diretor musical e
diretores de filmagem e edição; 
d) Currículo de músicos, arranjador, diretor musical e diretores de filmagem e edição;
e) Cartas de anuência de músicos, arranjador, diretor musical e diretores de filmagem e
edição; 
f) Nome da música, letra e autoria (no caso de canções). Quando for música
instrumental, apresentar partitura e nome do autor; 
g) Autorização de direito autoral, se for o caso, (condicionada a aprovação do projeto);
h) Orçamento em papel timbrado de estúdio contendo valores separados de gravação,
mixagem e masterização, sonorização, filmagem e edição; 
i) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 
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3.8.4 Para circulação/temporada (shows, concertos, concertos didáticos ou performances 
de outra natureza), deverão ser apresentados: 

a) Ficha técnica completa da equipe contendo o nome de músicos, arranjador e diretor
musical; 

b) Currículo de músicos, arranjador e diretor musical;
c) Cartas de anuência de músicos, arranjador e diretor musical;
d) Repertório pretendido das apresentações musicais;
e) Plano de circulação, apontando os locais onde se pretende realizar as apresentações;
f) Orçamento papel timbrado da empresa de sonorização;
g) Rider Técnico e Mapa de Palco, de Som e de Luz;
h) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.8.5 Para Festival não competitivo e Mostra, deverão ser apresentados: 

a) Ficha técnica completa dos profissionais envolvidos;
b) Carta de anuência e breve currículo dos principais envolvidos;
c) Curadoria de seleção de grupos musicais com currículo;
d) Descrição de público-alvo;
e) Indicação do espaço ou local a ser realizado o festival;
f) Descrição das principais atrações com currículo;
g) Orçamento em papel timbrado da sonorização do evento;
h) Indicar possíveis parcerias;
i) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.8.6 Para Festival competitivo, deverão ser apresentados: 

a) Ficha técnica completa dos profissionais envolvidos;
b) Carta de anuência e breve currículo dos principais envolvidos;
c) Curadoria da banca examinadora com currículo;
d) Descrição de público-alvo;
e) Carta de anuência do espaço em que será realizado o festival;

f) Estratégia de realização e metodologias de avaliação;
g) Programação do evento;
h) Orçamento em papel timbrado da sonorização do evento;

i) Detalhamento da premiação;
j) Regulamento ou edital que regerá o certame. É obrigatória a divulgação em jornal de
grande circulação no Município, com antecedência mínima de 45 dias da data de 
encerramento das inscrições; 
k) Indicar o valor da premiação e especificar e as condições tributárias;
l) Indicar possíveis parcerias;
m) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.8.7 Para Eventos, oficinas, cursos, workshops etc., deverão ser apresentados: 

a) Título, ementa, carga horária e programação do evento;
b) Número previsto e perfil de alunos;
c) Conteúdo programático e recursos didáticos necessários;
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d) Ficha técnica completa dos envolvidos;
e) Breve currículo dos coordenadores e professores;
f) Carta de anuência dos coordenadores e professores ministrantes;
g) Indicação do espaço a ser realizado o evento;

h) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.8.8 Para Encontros, congressos, conferências, palestras, seminários e simpósios, 
deverão ser apresentados: 

a) Título, ementa e programação do evento;
b) Número previsto e perfil do público-alvo;
c) Ficha técnica completa dos envolvidos;
d) Carta de anuência dos professores ministrantes com respectivos currículos;
e) Indicação do espaço a ser realizado o evento;
f) Informações das apresentações que serão realizadas a título de contrapartida social,
informando o provável local das apresentações e o público alvo. 

3.9. 3º SETOR DE AÇÃO E INSTITUIÇÕES CULTURAIS 

a) Ficha técnica;
b) Currículo dos principais profissionais envolvidos no projeto (autor, designer
gráfico, editor/editora, ilustrador); 
c) Cartas de anuência dos principais profissionais envolvidos no projeto;
d) Declaração de cessão de direitos autorais (se aplicável);
e) Conteúdo programático para oficinas e recursos didáticos;
f) Alvarás de regularidade de funcionamento junto aos órgãos competentes;
g) Obras que contenham ilustrações devem apresentar pelo menos uma e o
indicativo das demais ilustrações; 
h) Informações da contrapartida social, informando a programação e o público
alvo; 
i) Licenças e alvarás para construções e reformas em bem imóvel;
j) Documentos que comprovem a propriedade pública do bem imóvel e a
autorização do gestor público responsável, não sendo permitida a edificação em 
imóveis de propriedade privada. 

4. Serão inabilitados e não pontuados na análise de Mérito Cultural os projetos
que: 

4.1. Não atendam à documentação obrigatória, referentes a cada segmento, constante do 
“Capítulo VIII”, ponto “3” do presente Edital; 

4.2. Tenha menos de 50% (cinquenta por cento) de seu orçamento total aplicado neste 
Município; 

4.3. Cujo orçamento extrapole o valor máximo previsto por módulo em cada área; 

4.4. Tenham previsão de início anterior à divulgação do resultado final, publicado no 
Diário Oficial do Município de Goiânia, prevista neste edital; 
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4.5. Não tenha a assinatura do proponente nos campos determinados do 
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO CULTURAL; 

4.6. Incorram em alguma das situações elencadas no "Capítulo V”, ponto "2", subpontos 
"2.1.", “2.2.” e “2.3.”, deste edital; 

4.7. Não atendam a qualquer norma deste edital, além das especificadas nos subpontos 
acima 

IX. DA NATUREZA DOS PROJETOS E DO VALOR DO INCENTIVO

1. Poderão ser inscritos projetos que contenham em seus objetivos, exclusivamente ações e
atividades artísticas e culturais para as áreas adiante elencadas, a serem realizados no 
município de Goiânia, sendo o respectivo incentivo limitado aos valores máximos indicados, 
ainda que o projeto vise a concretização de mais de um produto. 

2. A escolha do módulo mais apropriado para a execução do projeto deve, necessariamente,
manter coerência com as despesas previstas na planilha de custos. 

2.1. CIRCO: 

Modulo Valor Quantidades Ações previstas 

I Até R$ 30 mil 2 

Pesquisa artística; Montagem ou 
Apresentação de números; 

Residência; conferência, simpósio, 
seminário. 

II Até R$ 15 mil 3 
Mostra de Artes Circenses; 

Oficinas; Intercâmbio cultural; 

III Até R$ 60 mil 1 

Montagem de espetáculo; 
Festivais; Compra de Lona ou 

manutenção de espaços. 

2.2. TEATRO: 

Modulo Valor Quantidades Ações previstas 

I Até R$ 20 mil 4 

Montagem, pesquisa 
artística, residência, 

programa de atividades 
que inclua apresentações 

ou ações formativas 
como oficinas, 

workshops, encontro, 
simpósio e seminário. 

II Até R$ 30 mil 3 

Montagem, pesquisa 
artística, residência, 

programa de atividades 
que inclua apresentações 

ou ações formativas 
como oficinas, 

workshops, encontro, 
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simpósio e seminário. 

III Até R$ 40 mil 3 
Montagem, temporada, 
circulação ou mostra. 

V Até R$ 60 mil 3 
Montagem, temporada, 
circulação ou festival. 

2.3. DANÇAS: 

Modulo Valor Quantidades Ações previstas 

I Até R$ 20 mil 2 

Montagem, pesquisa artística, 
residência, programa de 

atividades que inclua 
apresentações ou ações 

formativas como oficinas, 
workshops, encontro, simpósio e 

seminário. 

II Até R$ 30 mil 2 

Montagem, pesquisa artística, 
residência, programa de 

atividades que inclua 
apresentações ou ações 

formativas como oficinas, 
workshops, encontro, simpósio e 

seminário. 

III Até R$ 45 mil 2 

Montagem, pesquisa artística, 
residência, programa de 

atividades que inclua 
apresentações ou ações 

formativas como oficinas, 
workshops, encontro, simpósio e 

seminário. 

IV Até R$ 60 mil 1 
Montagem, temporada, 
circulação ou festival. 
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2.4. ARTES VISUAIS: 

Modulo Valor Quantidades Ações previstas 

I Até R$ 15 mil 3 
Ações de formação, 

exposições individuais ou 
coletivas, produção de 
eventos: seminários, 

residências de artistas; 
encontros; workshops, etc. 

II Até R$ 30 Mil 2 

III Até R$ 45 Mil 1 

IV Até R$ 60 Mil 2 

V Até R$ 20 Mil 2 

Livros de Arte e Fotografia VI Até R$ 30 Mil 1 

VII Até R$ 40 Mil 1 

2.5. AUDIOVISUAL: 

Modulo Valor Quantidades Ações previstas 

I Até R$ 10 Mil 1 

Apoio a Exibição (Programação 
de Cineclubes, etc.). II Até R$ 15 mil 1 

III Até R$ 20 mil 1 
Projetos de Formação (Cursos, 

Oficinas, etc.). 
IV Até R$ 30 mil 1 

V Até R$ 40 mil 1 
Produtos Audiovisuais 

(realização de filmes de todos 
os gêneros e variados suportes); 

Festivais e Mostras. 

VI Até R$ 50 mil 1 

VII Até R$ 60 mil 5 
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2.6. ABRANGÊNCIA CULTURAL 

 

Modulo Valor 
Quantidades Ações previstas 

I Até R$ 10 mil 3 
Cultura Popular, folclore, Folia de 

Reis; Catira, etc... 

II Até R$ 15 mil 1 Artesanato 

III Até R$ 15 mil 3 Capoeira; Hip Hop; 

IV Até R$ 15 mil 3 Congadas 

V 
Até R$ 

20.000,00 
3 

Quadrilha junina - acima de 40 
componentes 

VI 
Até R$   

30.000,00 
2 

Quadrilha Junina - acima de 60 
componentes 

VII 
Até R$ 

20.000,00 
2 

Blocos de carnaval 

VIII 
Até R$ 

45.000,00 
2 

Escola de samba 

IX 
Até R$ 

45.000,00 
2 

Festivais, Mostras e outras de 
Cultura Regional Goiana 

X 
Até 

R$10.000,00 
10 

Microprojetos de pequeno valor 
ou projetos de iniciantes 

XI 
Até R$ 

20.000,00 
6 

Musica Religiosa 

XII 
Até R$  

30.000,00 
2 

Outros eventos Religiosos 

XIII 
Até R$ 

15.000,00 
2 

Web Sites 
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2.7. SEGMENTO - 3º SETOR DE AÇÃO E INSTITUIÇÕES CULTURAIS 

Modulo Valor Quantidades Ações previstas 

I Até R$ 40 Mil 3 

Escolas de Artes 
Contratação de Professores 

Mínimo de 04 professores, 
2h/aula por semana Durante 5 
meses. 

II R$ 60 Mil 2 

Espaços Culturais Multiuso 

Criação de espaços para 
apresentações Culturais 
DIVERSAS (Teatro, Dança, 
Música, Cine Clube) 

III Até R$ 25 Mil 4 

Adaptações Físicas para 
Espaços 

(EX: Construção de Palco, 
Colocação de maquinaria, 
Tratamento acústico, Aquisição 
de Acervos ou/e equipamentos de 
exposição, Adaptações Físicas 
para Salas de Aula, Piso, Forro, 
Divisórias, Janelas, Climatização, 
elétrica, hidráulica, outros 

2.8. LITERATURA: 

Módulo Valor Quantidades Ações previstas 
I 

Até R$ 15 mil
2 Concurso literário; incentivo a 

leitura e pesquisa; produção e 
difusão de saberes. 

II 
Até R$ 15 mil

10 
Publicação Literária sem ilustração. 

III 
Até R$ 20 mil

6 Publicação literária com ilustração; 
Ebooks (livro digital), e áudio livro 

IV 
Até R$25 Mil

3 Circulação ou feiras literárias, 
encontros e oficinas. 

V 
Até R$30 Mil

2 Festival e certames literários; 
promoção e formação de novos 

autores e leitores. 
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2.9. MÚSICA: 

Modulo Valor Quantidades Ações previstas 

I Até R$ 15 mil 1 
Produção de EP, com até 06 

Músicas. 

II Até R$ 30 mil 9 Produção de álbum musical 

III Até R$ 60 mil 2 Produção de álbum (DVD) 

IV Até R$ 45 mil 1 Mostra 

V Até R$ 60 mil 1 Mostra 

VI Até R$ 10 mil 2 Gravação de Vídeo Clip 

VII Até R$ 20 mil 1 Gravação de Vídeo Clip 

VIII Até R$ 45 mil 1 Festivais Competitivos 

IX Até R$ 50 mil 1 Festivais Competitivos 

X Até R$ 50 mil 1 Circulação ou Temporada 

XI Até R$ 20 mil 1 

Encontro; Congressos; 
Conferências; Palestras; 

Seminários; oficinas, 
Simpósios. 

X. DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 

1. Os projetos culturais inscritos neste edital passarão por 02 (duas) etapas de avaliação:

1.1. – 1º Etapa - Habilitação Técnica, Jurídica, Fiscal e Trabalhista, nos termos da Lei 
8.666 de 1993 em conjunto com a Lei 7.957 de 2000, de competência da Gerência de 
Projetos Culturais; 

1.2. – 2º Etapa - Análise e Julgamento, a cargo da Comissão de Projetos Culturais – 
CPC; da qual cabe recurso em única instância ao Conselho Municipal de Cultura - 
CMC. 

2. A etapa de Habilitação consiste na conferência e certificação do processo de inscrição, a ser
realizada pela Gerencia de Projetos Culturais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. 

2.1. - Serão HABILITADOS os projetos culturais inscritos, cuja documentação do 
Projeto Cultural tenha sido apresentada em conformidade com as exigências deste 
edital.  
2.2. - Serão INABILITADOS os projetos culturais inscritos que incorram nas situações 
a seguir discriminadas: 
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a) ausência de qualquer dos documentos exigidos na Documentação do projeto;
b) projetos manuscritos;
c) projetos incompletos (ausência de páginas constantes do formulário);
d) ausência de qualquer dos currículos mencionados na equipe principal;
e) ausência de assinaturas do proponente nos campos determinados do Formulário para
Apresentação de Projetos Culturais; 
f) inscrição com postagem de SEDEX posterior à data limite de inscrição;
g) inscrição de dois ou mais projetos. Nesta situação, será considerado apenas o
primeiro apresentado, sendo os demais inabilitados; 
h) Proponente pessoa física ou jurídica, proponente de projeto cultural anteriormente
proposto e selecionado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que não tenha 
prestado contas do(s) projeto(s) ou que tenha tido a(s ) prestação(ões) indeferida(s) e 
não a regularizou até a data de encerramento de inscrições previstas no presente Edital. 

2.3. A relação dos projetos culturais INABILITADOS na Etapa de Habilitação será publicada 
no Diário Oficial do Município e ainda, concomitantemente, no Hall da Secretaria Municipal 
de Cultura. 

3. A etapa de Avaliação do mérito cultural, de competência da Comissão de Projetos Culturais
– CPC tem como finalidade selecionar os projetos culturais a serem contemplados, bem como
aprovar os recursos a eles destinados, definidos neste edital. 

3.1. O proponente, cujo projeto tenha sido inabilitado pela Gerência de Projetos 
Culturais, na Etapa de HABILITAÇÃO (análise documental), poderá recorrer da 
decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação no Diário Oficial do 
Município, mediante recurso dirigido ao Conselho Municipal de Cultura - CMC, que 
analisará o pedido, emitindo parecer em caráter definitivo. 

3.2. A Secretaria Municipal de Cultura divulgará o resultado com a aprovação ou 
rejeição do projeto, através de publicação no Diário Oficial do Município, e apresentará 
suas justificativas ao proponente, por via postal registrada. 

XI. TABELA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Os projetos culturais avaliados pela Comissão de Projetos Culturais, receberão de 0 (zero) a
100 (cem) pontos. 

2. Para avaliação da proposta cultural pela CPC- Comissão de Projetos Culturais utilizará os
critérios de avaliação dos projetos elencados na Lei de incentivo a cultura e suas alterações e 
pontuadas de acordo com a tabela de pontuação para projetos culturais elaboradas pelo CMC 
Conselho Municipal de Cultura para este certame e receberão de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
respaldando-se nos seguintes critérios: 
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CRITÉRIO ITEM DE AVALIAÇÃO NOTA MÁXIMA 

I - a clareza e 
qualidade das 

propostas 
apresentadas 

Descrição de forma de 
avaliação dos resultados 

5 

Objetividade do Projeto. 6 

Especificação do Produto final. 10 

Descrição detalhada 
orçamentária do produto ou 

serviço cultural. 
5 

Coerência do plano básico de 
divulgação com os objetivos do 

projeto. 
5 

II - a capacidade 
técnica e a experiência 

dos realizadores; 

Capacidade técnica dos 
realizadores. 

6 
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Experiência artística dos 
realizadores. 

4 

III - a relevância 
cultural do projeto 
para a Cidade de 

Goiânia. 

Valorização da cena cultural 
para a cidade 

15 

IV - a compatibilidade 
do orçamento 

Coerência do orçamento com 
valor de mercado para recursos 

humanos. 
6 

Coerência do orçamento com 
valor de mercado para produtos 

ou serviços. 
6 

V - a correta 
adequação na relação 
entre prazos, recursos 

e pessoas envolvidas no 
projeto; 

Compatibilidade entre os 
objetivos e as estratégias de 

realização do projeto 
7 

VI - a contrapartida 
social e/ou os 

benefícios sociais e 
culturais com a 

realização do projeto 

Alcance social e cultural do 
projeto. 

6 

VII - o efeito 
multiplicador e a 

geração de empregos 
ocasionados pela 

atividade; 

Efeito multiplicador e a geração 
de empregos diretos e indiretos, 

5 
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VIII - a participação 
da comunidade e a 
acessibilidade da 

população de baixa 
renda; 

Ações que prevejam 
acessibilidade e/ou inclusão 

4 

IX - o atendimento de 
áreas culturais com 

menores possibilidades 
de desenvolvimento 

com recursos próprios; 

O atendimento de áreas 
culturais com menores 

possibilidades de 
desenvolvimento com recursos 

próprios 

4 

X - a dificuldade de 
sustentação econômica 

do projeto no 
mercado; 

Dificuldade de sustentação 
econômica no mercado 

2 

XI - a valorização de 
projetos de ação 

continuada que não se 
restrinjam a um 

evento ou a uma obra. 

Ação continuada e seus 
desdobramentos 

4 

TOTAL MÁXIMO DA NOTA 100 

XII. DO JULGAMENTO DOS PROJETOS CULTURAIS

1. A análise e o julgamento dos projetos culturais ocorrerão no prazo de até 30 (trinta) dias a
contar, do envio dos projetos habilitados pela GPC à CPC, podendo haver prorrogação a 
critério do Secretário Municipal de Cultura. 

2. O julgamento da Comissão de Projetos Culturais será motivado pelos critérios de
pontuação estabelecidos Capítulo XI do edital. 

3. O resultado com a relação dos projetos culturais contemplados será publicado no Diário
Oficial do Município, e afixado, no mural do hall da Secretaria Municipal de Cultura, 
respeitando a ordem decrescente de pontuação em suas respectivas áreas.  

A Secretaria Municipal de Cultura apresentará suas justificativas ao proponente, quanto ao 
resultado de aprovado ou reprovado por via postal registrada. 

4. Após a habilitação na 2ª Etapa - Análise e Julgamento, os proponentes (pessoa física ou
pessoa jurídica) deverão apresentar, sob pena de desclassificação, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis contados a partir da publicação do resultado da 2ª etapa, as seguintes Certidões negativas 
de débitos: 

a) Com as fazendas públicas federal, do Estado de Goiás e do Município de Goiânia;
b) De regularidade do FGTS (apenas pessoa jurídica);
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
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5. O proponente, cujo projeto tenha sido INABILITADO, na fase de julgamento do
mérito cultural, poderá recorrer da decisão no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados 
da publicação no Diário Oficial do Município, mediante recurso único, dirigido ao 
Conselho Municipal de Cultura, em única instância, que analisará o pedido, emitindo 
parecer definitivo. 

6. O proponente que não apresentar a documentação descrita no ponto “4” e alíneas, deste
Capítulo, no prazo estabelecido neste Edital, terá a aprovação de seu projeto cancelada. 

7. A apresentação de declarações, informações ou quaisquer documentos irregulares ou falsos
implicará no cancelamento do projeto e a anulação de todos os atos dele decorrentes, em 
qualquer época, sem prejuízo das medidas e sanções administrativas e judiciais cabíveis. 

XIII. DOS REMANEJAMENTOS DE DESPESAS

1. Somente será permitido o remanejamento de despesas entre os itens de orçamento do
projeto cultural, após autorização expressa da Gerencia de Projetos Culturais. 

2. Os remanejamentos não poderão implicar aumento do valor aprovado para as etapas
relativas aos custos administrativos, de divulgação e de captação, sob pena de não aprovação 
das contas. 

3. Os remanejamentos não poderão recair sobre itens do orçamento que tenham sido retirados
pela Comissão de Projetos Culturais, na aprovação do projeto. 

4. Não poderá haver inclusão de novos itens orçamentários, ainda que não altere o orçamento
total aprovado. 

XIV. DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

1. O Proponente que comprovadamente agir com dolo, fraude, desvio ou simulação na
aplicação dos recursos destinados ao Projeto Cultural está sujeito a aplicação de multa 
correspondente a dez vezes do valor incentivado.  

2. O Proponente que utilizar indevidamente ou desviar para outra finalidade os recursos
destinados ao Projeto Cultural, além da multa descrita no artigo anterior, ficará impedido de 
participar a qualquer título de novos projetos com o incentivo da Lei n° 7.957/00, pelo prazo 
de 02 (dois) anos. 

3. Ao Proponente que embora apresente o produto cultural, descumpra as especificações
técnicas do projeto aprovado na sua execução, será aplicada multa de 1% (um por cento) a 2%  

(dois por cento) sobre o valor do incentivo ao projeto e o impedimento de figurar como 
participante de novos projetos pelo prazo de 01 (um) ano. 

3.1. Caberá a Gerência de Projetos Culturais – GPC, por ato ratificado pelo Secretário 
Municipal de Cultura, definir o percentual da multa a ser aplicada ao Proponente. 

4. Ao Proponente que executar o projeto fora do prazo de 210 (duzentos e dez) dias corridos,
contados do fim da validade do Certificado de Incentivo Fiscal a Projeto Cultural - CIFPC ou 
deste prazo mais a prorrogação de 90 (noventa) dias, na hipótese de prorrogação de prazo por  
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ato do Secretário Municipal de Cultura, será aplicada multa no percentual de 1% (um por 
cento) e suspensão pelo período de 01 (um) ano de qualquer benefício da Lei n° 7.957/00.  

XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A Comissão de Projetos Culturais – CPC tem autonomia na análise técnica e decisória,
quanto à seleção dos projetos apresentadas, incluindo para desclassificar projetos que não 
atendam requisitos mínimos exigidos no presente Edital, quanto ao mérito cultura; 

2. Após o encerramento das inscrições, a Gerência de Projetos Culturais – GPC, terá o prazo
de 15 (quinze) dias para apresentar os resultados da 1ª fase – da análise documental, referente  
a habilitação técnica, jurídica, fiscal e trabalhista, informando os projetos classificados e 
divulgando a lista dos projetos, através da afixação de edital no mural do hall da Sede da 
Secretaria Municipal de Cultura – SECULT, concomitantemente com a publicação no Diário 
Oficial do Município; 

3. Após a entrega das certidões e da validação documental dos aprovados, a Gerência de
Projetos Culturais – GPC terá o prazo de 03 (três) dias úteis para divulgação do resultado 
final, via publicação no Diário Oficial do Município, e no mural da SECULT [no hall da 
Secretaria Municipal de Cultura]. 

4. O proponente deverá informar através de correspondência à Secretaria Municipal da
Cultura de Goiânia, entregue na Gerência de Projetos Culturais – GPC, a data, o local e o 
horário do lançamento do produto cultural, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.  

5 O ato de inscrição implica na autorização da utilização das informações e imagens do 
proponente e projeto para ações de comunicação da Secretaria Municipal de Cultura de 
Goiânia.  

6. O proponente deve manter cadastro atualizado junto à Gerência de Projetos
Culturais da Secretaria Municipal da Cultura de Goiânia até a aprovação final da 
prestação de contas do projeto, sob pena de incorrer nas sanções previstas em lei.  

7. O ato de inscrição do proponente na Lei de Incentivo da Secretaria Municipal de
Cultura de Goiânia implica na plena e expressa aceitação das normas constantes neste 
Edital e a inobservância delas implica no indeferimento do projeto.  

8. A qualquer tempo a Secretaria Municipal da Cultura de Goiânia poderá exigir do
proponente a apresentação de documentos referentes ao projeto, conforme legislação vigente.  

9. A logomarca da SECULT, da Lei de Incentivo a Cultura e da Prefeitura Municipal de
Goiânia deverá ser aplicadas nos produtos viabilizados pela Lei Municipal de Cultura (CDs, 
DVDs, Livros, catálogos etc.), bem como em todo material de divulgação dos projetos 
apoiados pelo mesmo mecanismo de incentivo à cultura. Para tanto, o proponente deverá ter 
aprovação prévia do layout junto a Gerência de Projetos Culturais – GPC. 

10. O valor máximo permitido para o custeio do serviço de captação de recursos, no projeto,
não poderá ultrapassar 5% (cinco por cento) do valor solicitado pelo proponente. 

a) É vedado ao agenciador efetuar contrapartida ou repasse, a qualquer título, de valores
monetários ao investidor; 
b) É vedado ao proponente receber remuneração de agenciador em seu próprio projeto.
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11. O valor máximo permitido para o custeio do serviço de elaboração de projeto cultural não
poderá ultrapassar 5% (cinco por cento) do valor solicitado pelo proponente, no projeto. 

12. O valor total do item “Divulgação” da planilha de orçamento não poderá ultrapassar 20%
(vinte por cento) do valor total do projeto. 

13. Os custos com as atividades administrativas do projeto, tais como remuneração de pessoal
administrativo e seus encargos sociais, telefonia fixa/móvel, contabilidade, aluguel, materiais 
de consumo e expediente, não poderão ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do projeto. 

14. Os projetos não aprovados poderão ser retirados na Secretaria Municipal da Cultura de
Goiânia até 60 (sessenta) dias após a publicação da análise dos recursos. Após este prazo os 
mesmos serão doados para reciclagem. 

15. Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pela Secretaria Municipal de
Cultura de Goiânia, por ato do Secretário Municipal de Cultura. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, aos 08 dias do mês de julho de 2019. 

Kleber Adorno 
Secretário de Cultura 
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Edital 01/2019 - ANEXO I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

Proponente 

Nome do Projeto CPF/CNPJ 

Categoria 
Pessoa Física        Pessoa Jurídica com fins lucrativos        Pessoa Jurídica sem fins lucrativos 

Área: 
Subárea: 
Módulo: 
Carteira de Identidade Data de emissão Órgão expedidor 

Telefone Tel. Celular Fax 

Endereço eletrônico (e-mail) 

Endereço residencial 

Município UF CEP 

RESUMO DO PROJETO: Descrever o que deseja realizar de forma clara e sucinta em no máximo 5 linhas. 

Pelo presente,
 (nome do Proponente pessoa física ou jurídica)

vem requerer a inscrição do projeto em epígrafe, com vistas à obtenção dos incentivos fiscais previstos na 
Lei de Incentivo a Cultura, declarando estar ciente e de acordo com as normas constante do Edital. 

Goiânia, de        de 2019. 

____________________________________________________________ 

Proponente (Nome Completo e legível) 

________________________________________________________ 

Assinatura do Proponente ou Responsável 
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Edital 01/2019 - ANEXO II 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO CULTURAL 
NA LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA 

Projeto: 
Proponente: 

INFORME A AREA 
INFORME A SUB-AREA 
MÓDULO

INFORME OS VALORES DECLARADOS NA PLANILHA DE ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO 
VALOR TOTAL DO PROJETO: 
R$ 

VALOR PLEITEADO PELA LEI DE INCENTIVO: 
R$ 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

P
E

S
S

O
A

 J
U

R
ÍD

IC
A

 

Instituição/Razão Social CNPJ 

Conforme Estatuto/ Contrato Social 

 Sem fins lucrativos  Com fins lucrativos 

Endereço 

Município UF CEP 

Telefone da Instituição Fax da Instituição Site da Instituição 

Nome do Representante Legal C.P.F. 

Carteira Identidade Data de emissão Órgão expedidor 

Telefone  Tel. Celular Endereço eletrônico (e-mail) 

Cargo ou Função 

Endereço residencial 

Município UF CEP 

P
E

S
S

O
A

 F
ÍS

IC
A

 

Nome CPF 

Carteira de Identidade Data de emissão Órgão expedidor 

Telefone Tel. Celular Fax 

Endereço eletrônico (e-mail) Profissão 

Endereço residencial 

Município UF CEP 
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Edital n° 01/2019 – ANEXO III 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 
(O QUE - descrever o que deseja realizar, detalhando as ações do projeto) 

OBJETIVOS DO PROJETO 
(PARA QUE - indicar o que pretende alcançar com a realização do projeto) 

JUSTIFICATIVA CULTURAL E ARTÍSTICA DO PROJETO 
(POR QUE - Esclarecer, sob seu ponto de vista, as circunstâncias, os valores e os méritos alcançáveis que 
justificam a realização do projeto. Quais os sinais de transformações artísticas, os diferenciais e os valores 

esperados?) 

PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA SOCIAL 
(Ação a ser desenvolvida pelo projeto de forma a contribuir para a descentralização cultural e a 

democratização do acesso a bens culturais e sua qualidade revelada diretamente na relação público - 
produto cultural) 
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ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

(COMO – descrever procedimentos, metas, resultados, desdobramentos e outras manobras importantes, para 
execução do projeto) 

Goiânia,              de     de     2019 .

______________________________________ 

Assinatura do proponente 
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1) O valor desta planilha deve ser igual ao valor total do orçamento do projeto previsto (Anexo II)
2) O proponente deverá prestar contas apenas dos recursos oriundos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Município de Goiânia.

Goiânia,              de     de        2019. 

______________________________________ 
Assinatura do proponente 

Edital 01/2019 - ANEXO IV 
Projeto:        
Proponente: 

PLANILHA DE ORÇAMENTO FÍSICO – FINANCEIRO 
(Descrever todos os recursos previstos para execução do projeto) 

Fonte de receita Quantidade Valor em R$ 

Lei de Incentivo Municipal 
Recurso Próprio do Proponente 
Outras leis de incentivo  
Patrocínios 
Permutas 
Doações 
Comercialização 
Bilheteria 
Outras fontes (especificar) 
Previsão total de receita 
Previsão total de despesa 
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44 PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

45 Datas Previstas: INÍCIO:   TÉRMINO: 46 Duração Prevista: MESESou  SEMANAS 

47 Edital 01/2019 - ANEXO V 
PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO 

(Desenvolvimento na aplicação dos recursos) 

48 Meta 49 Etapa 

ou Fase 

50 Especificação 

(Meta/ Etapa ou Fase/ Atividades) 

51 Duração 
(Etapa ou 
Fase) 

52 Indicador Físico 

(Atividade) 

55 Custos (R$) 

(Atividade) 

58 - Encargos 62- Custo 
total da 
etapa ou 
fase 

53 Unid. 54 Qtd. 56 
Unitário 

57 Total 59 

INSS 

60 

IRRF

61 
ISS 

SOMA 

63 TOTAL GERAL (R$):

Obs.: esta pagina poderá ser reproduzida quantas vezes forem necessárias.                  Goiânia,            de      de     2019. 

Assinatura do proponente 
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Goiânia,              de de       2019. 

_________________________________________ 
Assinatura do Proponente 

Edital 01/2019 - ANEXO VI 
Projeto:        
Proponente: 

PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO  
(Enumerar peças, veículos e mídias a serem utilizadas na divulgação) 

Comprometo-me a fazer constar os Créditos do Município de Goiânia e da Lei de incentivo a Cultura em todos os produtos, releases, peças gráficas e de 
propaganda à mídia e divulgação do projeto supracitado, de acordo com o que determina a legislação e conforme abaixo especificado.  

(Plano de Divulgação investindo um mínimo de 5% dos recursos previstos) 

Peça de Divulgação Tamanho/Duração 
Posição da Logomarca do Município 

de Goiânia e da Lei de Incentivo. 
Posição da Logomarca do 

Patrocinador 
Conforme Manual de Identificação 
Visual 
Conforme Manual de Identificação 
Visual 
Conforme Manual de Identificação 
Visual 
Conforme Manual de Identificação 
Visual 
Conforme Manual de Identificação 
Visual 
Conforme Manual de Identificação 
Visual 
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Goiânia,              de de       2019. 
Assinatura do Proponente

Edital 01/2019 - ANEXO VII 
Projeto: 
Proponente: 

PLANO DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO CULTURAL 

(Descrever quantidades e formas de distribuição dos produtos relativos ao projeto – sejam gratuitos, sejam comercializáveis) 

 NOME DO EVENTO / PRODUTO Nº de Exemplares/ 
Ingressos 

QUANTIDADE TOTAL DISPONÍVEL Valor Unitário (R$) Receita Prevista (R$) 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TOTAL PARA A VENDA 

Preço 
Normal 

Preço 
Promocional

Venda 
Normal 

Venda 
Promocional 

PATROCINADORES OUTROS 

Venda 
Normal 

Venda 
Promocional

SUBTOTAL

 NESTE CAMPO ESPECIFIQUE O PÚBLICO A SER BENEFICIADO COM 

A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Receita Total Prevista (R$) (venda normal + venda Promocional) 
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Edital 01/2019 - ANEXO VIII 
Projeto:
Proponente: 

TERMO DE RESPONSABILIDADE e DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

O proponente acima identificado compromete-se em especial a: 

I. Realizar o projeto cultural incentivado, obrigando-se a veicular e a divulgação e promoção dos 
projetos incentivados e seus produtos, a referência explícita ao Município de Goiânia através do 
texto “Apoio Institucional do Município de Goiânia”, e à Lei Municipal de Incentivo à Cultura 
através do termo “Goiânia: Incentivo à Cultura – Lei Municipal”, nos produtos resultantes dos 
projetos incentivados, bem como em quaisquer atividades e materiais relacionados à sua 
difusão, divulgação, promoção e distribuição, conforme Manual de Identificação Visual 
fornecido pela Secretaria Municipal de Cultura; 

II. Cumprir as exigências previstas nas Leis 7.957/00, 8.146/02, Decretos regulamentadores e este
Edital;

III. Permitir o livre acesso e colaborar com os membros da CPC e os agentes do Escritório de
Projetos responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização da execução;

IV. Aplicar no Município de Goiânia o mínimo de 50% (cinquenta por cento), do orçamento total;

VI. Cumprir os prazos:

      - validade do CIFPC: 180 dias para captação; 

      - prazo de execução do projeto: 210 dias; se necessário, solicitar prorrogação por um único 

período de 90 dias no prazo máximo de 30 dias antes do término do prazo de execução do 

projeto;  

- prestar contas até 30 dias após o término do prazo de execução do projeto.  

V. Concordar com a utilização de seus dados e documentações para o Cadastro de Artistas e 
Agentes Culturais da Secretaria Municipal de Cultura, a ser utilizado na permanente integração 
deste Órgão com a classe artística de Goiânia. 

Por fim, declara, sob as penas da lei, que as informações e os dados constantes do projeto apresentado e 
de seus eventuais anexos expressam a verdade, passando a assinar o presente termo. 

Goiânia,           de              de        2019.

______________________________________

  Assinatura do Proponente 
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Goiânia,              de     de 2019. 

______________________________________    
Assinatura do Proponente 

Edital 01/2019 - ANEXO IX 
Projeto:        
Proponente: 

CURRICULUM VITAE DO PROPONENTE  
(Conciso, em uma lauda) 
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Secretaria Municipal de Cultura 

Secretaria Municipal de Cultura 
Avenida Parque Atheneu n° 1.477 – Parque Atheneu – Goiânia - CEP: 74893-020 
Contato: (62) 3596-6700 - culturagab@hotmail.com 

Goiânia,              de de   2019. 

______________________________________ 
Assinatura do proponente 

Edital 01/2019 - ANEXO X 
Projeto:        
Proponente: 

Ações culturais realizadas pelo proponente nos últimos três anos  
(listar principais e acrescentar comprovantes) 
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Secretaria Municipal de Cultura 

Secretaria Municipal de Cultura 
Avenida Parque Atheneu n° 1.477 – Parque Atheneu – Goiânia - CEP: 74893-020 
Contato: (62) 3596-6700 - culturagab@hotmail.com 

Edital 01/2019 - ANEXO XI 

Orientação para documentação complementar 

Deverão ser apresentados, obrigatoriamente, para todos os projetos, os seguintes documentos: 

Publicação: Texto final, Especificação gráfica da publicação** e Termo de Compromisso relativo à 
catalogação bibliográfica e registro na Fundação Biblioteca Nacional, informações sobre o tipo de papel, 
gramatura, n de cores, dimensões (capa e miolo) e n de páginas (miolo).   

Pesquisa: Metodologia de pesquisa; 

Oficina: Conteúdo programático; 

Artes Visuais: Memorial descritivo da(s) obra(s) ou foto(s) da(s) obras; 

Cinema e Vídeo 
Ficção: Roteiro em tratamento adiantado (com divisão de cenas, diálogos e textos completos).  
Documentário: Pré - roteiro com previsão de estrutura, esboço de textos e lista de possíveis depoimentos.  
Animação: Storyboard com previsão de traço e enquadramentos, acompanhado de diálogo e textos 
completos.; 

Gravação de discos ou espetáculos musicais: CD - demonstração com todas as músicas do repertório, bem 
como a relação nominal das mesmas, com suas respectivas letras e autores, e quando for música 
instrumental, sua partitura.  

Artes Cênicas 
Teatro: Texto do espetáculo e Concepção do espetáculo***. 
Dança: Concepção do espetáculo***. 
Ópera: Resumo do Libreto; CD - demonstração (com amostra da música) e Concepção do espetáculo***. 
Circo: Concepção do espetáculo***.   

- Concepção do espetáculo:  

Descrição e desenvolvimento da ideia geradora da encenação, podendo abordar aspectos como: espaço 
cênico pretendido para a encenação, contexto histórico, época e local da ação, estrutura formal da 
encenação, gênero, estilo, número de atores, bailarinos, performers. Informações sobre usos de cenário, 
figurinos, iluminação e música (trilha sonora). 

Importante:  

Caso algum dos anexos obrigatórios não possa ser apresentado, o proponente deve redigir 
justificativa sob o título “Justificativa para não apresentação de .... (informar qual o 
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