
CONCURSO Nº 22/2021 - SECULT/GO EDITAL PARA SELEÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS

O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás, doravante
SECULT-GO, torna pública a realização de processo de seleção de Atrações Artísticas - Edital de
Seleção de Atrações Artísticas - Concurso nº 22/2021 - SECULT/GO, que contemplará propostas de
pessoas físicas e jurídicas de direito privado, para apresentação no XX Canto da Primavera – Mostra
Nacional de Música, que acontecerá no município de Pirenópolis/GO, entre os dias 30 de novembro
a 05 de dezembro de 2021, nos termos estabelecidos no Convênio nº 894371/2019 do Ministério do
Turismo – Secretaria Especial de Cultura e nas condições e exigências estabelecidas no Edital e em
seus Anexos, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 202017645000643 e de
acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à matéria.

OFICINA - RECURSOS INABILITADOS

Nome Proponente Personalidade
Jurídica

Situação

Paulo Dantas de Paiva Júnior
PF

Em desacordo com o Edital, item 10.9 – “Para links que
possuam senhas de acesso, estas deverão ser

informadas no momento da inscrição. A comissão não
poderá entrar em contato com os proponentes para

obter a senha de acesso, devendo a proposta ser
inabilitada.”, e

10.12. “A entrega da proposta (momento em que o
proponente clica em ENVIAR, no sistema de inscrição)
implicará aceitação integral e irrestrita das condições
estabelecidas no Edital, não cabendo questionamentos
posteriores. Após o envio da proposta, não será mais
permitido alterar ou anexar novas informações ou
documentos, em qualquer momento do certame, na
proposta inscrita.”

Ines Adriana Jimenez Castellanos PF A proponente enviou um comprovante de endereço em
nome de terceiro e não apresentou a declaração – em

desacordo com Edital, item 10.3 “c”

Não apresentou o Plano de Aula/Oficina – em
desacordo com Edital, item 10.3 “k”


