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PORTARIA Nº 367, de 16 de dezembro de 2022
Dispõe sobre o Planejamento Estratégico 
da Secretaria de Estado da Cultura e dá 
outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA CULTURA, nos termos do Decreto nº 9.528, de 07 de 
outubro de 2019, que lhe confere poderes de Secretário de Estado;

CONSIDERANDO a necessidade do aprimoramento do 
planejamento e da gestão estratégica desta Secretaria de Estado 
da Cultura;

CONSIDERANDO a importância da conscientização dos 
servidores por meio do esclarecimento das diretrizes estratégicas 
para o alcance de objetivos comuns e

CONSIDERANDO a necessidade do aperfeiçoamento 
contínuo dos serviços ofertados à sociedade e o atendimento aos 
anseios desta, resolve:

Art. 1º Fica instituído o Planejamento Estratégico da 
Secretaria de Estado da Cultura, que define as estratégias de 
atuação do órgão para o período de 2022 - 2026.

Art. 2º São componentes básicos do Planejamento 
Estratégico da Secretaria de Estado da Cultura:

I - Identidade Institucional - Missão, Visão e Valores;
II - Objetivos Estratégicos;
III - Iniciativas;
IV - Indicadores.

Art. 3º Para o disposto nesta Portaria entende-se por:
I- Identidade: é o conhecimento da essência da 

organização, determinando sua atuação, com base na reflexão 
acerca de sua missão, de sua visão e de seus valores;

II- Missão: representa a razão de ser da organização e 
o seu papel na sociedade;

III- Visão: é a imagem com a qual a Secretaria de 
Estado da Cultura se vê até 2023, o alvo a ser alcançado em 
longo prazo;

IV- Valores: correspondem aos atributos e às virtudes 
que guiam os comportamentos, as atitudes e as decisões de 
gestores e servidores;

V- Objetivos Estratégicos: são metas a serem 
alcançadas, com vistas a concentrar os esforços de todos os 
servidores da Secretaria de Estado da Cultura;

VI- Iniciativas e ações estratégicas: agrupamento de 
programas, projetos e ações estratégicas prioritários para a 
implementação do direcionamento estratégico;

VII- Indicadores: são fundamentais na estruturação e 
acompanhamento de qualquer plano estratégico. É por meio do 
acompanhamento de indicadores que se mensura o alcance dos 
objetivos estratégicos.

Art. 4º A identidade organizacional é assim composta:
I - Missão: executar a política estadual de 

desenvolvimento da cultura, bem como zelar pela conservação 
do patrimônio histórico, cultural e artístico do Estado;

II - Visão: ser referência de capacidade em prover 
serviços qualificados, de apoio à formulação e implementação 
de planos, programas e projetos, expandindo e aprofundando o 
acesso à cultura e às artes, na sociedade goiana;

III - Valores: difusão, descentralização, acessibilidade, 
transparência, compromisso e equidade.

Art. 5º A Secretaria de Estado da Cultura fundamenta-se 
em quatro perspectivas assim delineadas: orçamentário e financeiro; 
processos internos, apoio e gestão; processos finalísticos e 
sociedade

Art. 6º Constituem-se objetivos estratégicos:
a) OE1. Ampliar o acesso e expandir a cultura a todas 

as esferas e camadas sociais do estado e, também, em nível 
nacional e internacional;

b) OE2. Fomentar a proteção e conservação do 
patrimônio cultural;

c) OE3. Promover e apoiar os artistas goianos, a 
cultura tradicional e os eventos cívicos;

d) OE4. Estimular a economia criativa e a 
sustentabilidade da cultura em Goiás;

e) OE5. Melhorar e sistematizar a gestão por processos 
e consolidar o Programa de Compliance Público;

f) OE6. Gerir a informação e fomentar o conhecimento;

g) OE7. Ofertar concurso específico à Pasta e capacitar 
agentes culturais;

h) OE8. Melhorar e qualificar as estruturas prediais, 
materiais, tecnológicas e de acessibilidade;

i) OE9. Aumentar a cota orçamentária/financeira e a 
captação de recursos;

j) OE10. Remodelar a gestão dos ativos imobilizados 
(espaços culturais), objetivando sua autosustentabilidade/
manutenção;

Art. 7º Cabe à Superintendência de Gestão Integrada - 
SGI, nos termos do Decreto nº 9.528, de 07 de outubro de 2019, 
coordenar a elaboração e a implementação do planejamento 
estratégico da SECULT, bem como o acompanhamento e a 
avaliação de seus resultados.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, devendo ser encaminhada e amplamente divulgada a 
todas as unidades integrantes desta Secretaria.
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AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, 
torna público o resultado de julgamento da documentação da 
habilitação, referente ao processo 2022.1764.500.2640, do tipo 
Menor Preço, Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário, 
Objeto: Contratação de serviços técnicos de arquitetura e de 
engenharia para executar obra de restauração na Paróquia Catedral 
Sant’ana, localizada na praça Tasso de Camargo, esquina com Rua 
25 de julho, 80, na cidade de Goiás - GO. Empresas HABILITADAS: 
1-  Construtora Biapó LTDA, CNPJ: 25.078.452/0001-17; 2- 
Marsou Engenharia LTDA, CNPJ: 01.278.335/0001-39. Empresa 
INABILITADA: 1- Officina D’Arte e Construções LTDA, CNPJ: 
29.458.468/0001-06, por descumprir os itens 3.6, 3.7, 11.0.1 e 
Qualificação Técnica do edital. As informações poderão ser 
obtidas no sitio eletronico https://www.cultura.go.gov.br/con-
venios-contratos/licitacoes-e-contratacoes/184-licitacao-e-contra-
tos/3266-tomada-de-pre%C3%A7os-2022.html.  Em respeito aos 
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, e nos termos do art. 
109, I, a, da Lei Federal nº 8.666/93, abre-se o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contados a partir da Publicação deste ato, para que os 
interessados se manifestem.
Goiânia, 16 de dezembro de 2022.

Rosana Caetano Ramos Brenner
Presidente - CPL

Leonardo Camilher Machado Xavier Bicalho
Membro - CPL

Maria Gorete da Silva
Membro - CPL
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AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, 
torna público o resultado de julgamento da documentação da 
habilitação, referente ao processo 2022.1764.500.2640, do tipo 
Menor Preço, Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário, 
Objeto: Contratação de serviços técnicos de arquitetura e de 
engenharia para executar obra de restauração na Paróquia Catedral 
Sant’ana, localizada na praça Tasso de Camargo, esquina com Rua 
25 de julho, 80, na cidade de Goiás - GO. Empresas HABILITADAS: 
1-  Construtora Biapó LTDA, CNPJ: 25.078.452/0001-17; 2- 
Marsou Engenharia LTDA, CNPJ: 01.278.335/0001-39. Empresa 
INABILITADA: 1- Officina D’Arte e Construções LTDA, CNPJ: 
29.458.468/0001-06, por descumprir os itens 3.6, 3.7, 11.0.1 do 
Edital e Qualificação Técnica do projeto básico. As informações 
poderão ser obtidas no sitio eletronico https://www.cultura.go.gov.
br/convenios-contratos/licitacoes-e-contratacoes/184-licitacao-
-e-contratos/3266-tomada-de-pre%C3%A7os-2022.html.  Em 
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