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SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E I N O VA Ç Ã O

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

E X T R ATO S DE INSTRUMENTOS C O N T R AT U A IS

I N S T R U M E N TO : Contrato nº 337/2021/HUPE. PA RT E S : UERJ/HUPE
e PMH - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. OBJETO:
Aquisição de material de laboratório para o Laboratório de Hormônios
do HUPE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO DA DES-
PESA: Pregão Eletrônico nº 310/2021. VALOR: R$ 4 11 . 8 6 8 , 0 0 (qua-
trocentos e onze mil oitocentos e sessenta e oito reais). N.E:
2021NE03389. FISCAIS: CLÁUDIO TEIXEIRA MAIA - matrícula nº
32.107-5 e PAULO ROBERTO DA SILVA RANGEL - matrícula nº
25.446-6. GESTOR: ANA LÚCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ma-
trícula nº 34.166-9. NOMEAÇÃO: Portaria nº HUPE/SEI/781/2021. DA-
TA DA ASSINATURA: 18 de novembro de 2021. FUNDAMENTO DO
ATO: Processo nº SEI-260008/005351/2020.

INSTRUMENTO: Contrato de Comodato vinculado ao Contrato nº
337/2021/HUPE. PARTES: UERJ/HUPE e PMH - PRODUTOS MÉDI-
COS E HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Cessão em comodato de
equipamento conforme Edital. DATA DA ASSINATURA: 18 de novem-
bro de 2021. FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº SEI-
260008/005351/2020.

Id: 2354581

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA
E I N O VA Ç Ã O

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AV I S O S

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 352/2021

A UERJ torna público que a licitação para aquisição de BOLSAS,
EQUIPOS ETC, anteriormente marcada para 04/11/2021 às 10h, FICA
ADIADA PARA 01/12/2021 às 10h. Proc. nº SEI-260007/010031/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 422/2021

A UERJ torna público que realizará no dia 01/12/2021 às 10h, a li-
citação para aquisição de KIT DE VERTEBROSPLASTIA. Proc. nº
SEI-260008/006606/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 423/2021

A UERJ torna público que realizará no dia 01/12/2021 às 10h, a li-
citação para aquisição de ETIQUETAS, ETC. Proc. nº SEI-
260008/008136/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 424/2021

A UERJ torna público que realizará no dia 01/12/2021 às 14h, a li-
citação para aquisição de PLACA CIRÚRGICA, ETC. Proc. nº SEI-
260008/006340/2021.

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo 04 ao Contrato nº 013/2019. PA R T E S :
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF e
ACF da Silva Ltda. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do
Contrato nº 013/2019, relativo à contratação de empresa especializada
no fornecimento e distribuição de refeições prontas: almoço e jantar
(com bebidas e sobremesa). PRAZO: Pelo presente instrumento fica
prorrogado o prazo de vigência do contrato por 33 (trinta e três) dias,
passando a data de vencimento do contrato para 20/12/2021. VA L O R :
Sem alteração de valor. DATA DA ASSINATURA: 16/11/2021. FUN-
DAMENTO: art. 57, inciso I e, por analogia, no inciso II, da Lei nº
8.666, de 1993 e suas alterações. PROCESSO Nº SEI-
260009/000590/2020.

Id: 2354484

Secretaria de Estado de Transportes

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES

E LOGÍSTICA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

I N S T R U M E N TO : Contrato Central nº 013/PRESI/2021.
PA R T E S : Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Lo-
gística - CENTRAL e a YHWH ENGENHARIA EIRELI.
O B J E TO : Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de engenharia visando o fornecimento e instalação de telas
de proteção nas 04 (quatro) fachadas que compôem o Complexo de
Barão de Mauá situado na Avenida Francisco Bicalho, s/nº, São Cris-
tóvão, RJ., conforme autorização do Diretor-Presidente.
VA L O R : O valor total do presente Contrato é de R$ 337.400,80 (tre-

Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

E D I TA L

EDITAL DE CHAMADA EMERGENCIAL DE PREMIAÇÃO Nº 01/2020
“RETOMADA CULTURAL RJ”, PROCESSO Nº SEI-
180007/001205/2020 QUE DISPÕE SOBRE A PREMIAÇÃO FINAN-
CEIRA PARA PROPOSTAS DE PRODUÇÕES CULTURAIS REALI-
ZADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

A COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DE ELABORAÇÃO E EDI-
TA I S E ANÁLISE DE PROJETOS CULTURAIS DO FUNDO ESTA-
DUAL DE C U LT U R A - COMISEAP, instituída pela Resolução nº 167,
de 15 de setembro de 2021 e a SECRETÁRIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, considerando a Lei Federal nº
14.150, de 12 de maio de 2021, o Decreto Federal nº 10.751, de 22
de julho de 2021, a Lei Estadual nº 9.394, de 10 de setembro de
2021, o Decreto Estadual nº 47.814, de 28 de outubro de 2021 e o
Processo nº 180007/002543/2021, que dispõe sobre a destinação dos
recursos não utilizados provenientes da Lei Aldir Blanc mediante apro-
vação dos membros do Comitê Gestor e autorizo da autoridade su-
perior, resolvem tornar público o chamamento dos projetos suplentes
habilitados no Edital de Chamada Emergencial de Premiação nº
01/2020 “Retomada Cultural RJ”, por ordem de maior pontuação da
classificação geral, após esgotadas as vagas destinadas as regiões,
conforme subitem 11.7 do referido edital; como também o chamamen-
to do proponente SAIDEIRA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTU-
RAIS LTDA-ME, em cumprimento a decisão judicial proferida nos au-
tos do Processo Judicial nº 0298170-20.2020.8.19.0001 e consignada
no Processo Administrativo nº 180007/000992/2021, complementando
o resultado final dos projetos habilitados para a fase de classificação
e seleção, publicado em DOERJ nº 227-B - parte I de 09 de dezem-
bro de 2020, páginas 09 a 30:

1 - Suplentes habilitados para envio de documentação necessária à
contratação no prazo de 10(dez) dias corridos, conforme subitem 13.1
do Edital:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2021

A UERJ torna público que realizará no dia 01/12/2021 às 14h, a li-
citação para aquisição de CATETER DIAGNÓSTICO. Proc. nº SEI-
260008/005762/2021.

Conforme Decretos nº 45.109/2015 e nº 45.680/2016. Editais e ane-
xos disponíveis no site: www.compras.rj.gov.br.

Id: 2354325

Categoria: A

Código Título Proponente CNPJ Região Média
3901 Cassino do Sol Brayann Ivanovick Ie-

zhov Bessa Elvas de
Sá

30.604.355/0001-50 Metropolitana I
(Capital)

88,5

Categoria: B

Código Título Proponente CNPJ Região Média
3088 Livro Mágico Teatro e Companhia

Produção de Eventos
Ltda.

12.893.552/0001-55 Metropolitana I
(Capital)

92,67

2 - Proponente habilitado em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do Processo nº
0298170-20.2020.8.19.0001, para envio de documentação necessária à contratação no prazo de 10(dez)
dias corridos, conforme subitem 13.1 do Edital:

Categoria: B

Código Título Proponente CNPJ Região Média
5215 Negra Palavra |

Solano Trindade
Saideira Produções

Artísticas E Culturais
Ltda-Me

19.297.606/0001-69 Metropolitana I
(Capital)

96,83

Id: 2354599

zentos e trinta e sete mil quatrocentos reais e oitenta centavos), VI-
GÊNCIA: O prazo total de execução dos serviços será de 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço
DATA DE ASSINATURA: 17/11/2021.
A U TO R I Z A Ç Ã O : Processo nº SEI-100006/001237/2021.

Id: 2354696

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

E D I TA L

EDITAL DE CHAMADA EMERGENCIAL DE PREMIAÇÃO Nº 04/2020 “FOMENTA FESTIVAL RJ”,
PROCESSO Nº SEI-180007/001242/2020 QUE DISPÕE SOBRE A PREMIAÇÃO FINANCEIRA DE FES-
TIVAIS REALIZADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

E D I TA L

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2021 “C R E D E N C I A M E N TO
DE PARECERISTAS” QUE DISPÕE SOBRE SELEÇÃO E CREDEN-
CIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA COMPOSIÇÃO DE BAN-
CO DE PARECERISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTU-
RA E ECONOMIA CRIATIVA.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, representado pela Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa - SECEC, torna público que,
devidamente autorizado pela Senhora Secretária de Estado de Cultura
e Economia Criativa e Presidente do Comitê Gestor do Fundo Esta-
dual de Cultura, ora denominada Autoridade Superior, na forma do
disposto no processo administrativo nº SEI-180008/000112/2021 e
deste instrumento, será realizado processo de seleção de abragência
nacional com a finalidade de credenciar pessoas físicas como pare-
ceristas para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos
culturais no âmbito dos editais de chamada pública da SECEC, com
recursos do Fundo Estadual de Cultura, com fundamento no § 1º do
Art. 39, da Lei nº 7.035, de 07 de julho de 2015, e na Lei Estadual nº
8.266, de 26 de dezembro de 2018, além das demais disposições le-
gais aplicáveis e das condições da presente Chamada Pública.

1 - DAS DEFINIÇÕES

1.1 - Para efeito desta Chamada Pública adotam-se as seguintes de-
finições:

a) “C A N D I TA D O ”: Pessoa Física que comprove qualificação e atuação
profissional na área da Cultura há, no pelo menos, 03 (três) anos,
residente e domiciliada em território brasileiro, maior de 18 (dezoito)
anos, na data da submissão da INSCRIÇÃO.

b) “INSCRIÇÃO”: Formalização, através de documentos e informações
apresentados à SECEC, realizada exclusivamente através da platafor-
ma Desenvolve Cultura: http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura que
confirmem atuação e qualificação do C A N D I D ATO .

c) “PARECERISTA CREDENCIADO”: C A N D I D ATO S habilitados e
com o processo de credenciamento finalizado, que serão inclusos no
BANCO DE PARECERISTAS da SECEC.

d) “BANCO DE PARECERISTAS”: lista com as classificações por
área e com a classificação geral dos PA R E C E R I S TA S CREDENCIA-
DOS ao final do processo deste Edital.

1.2 - Serão selecionados C A N D I TA D O S com qualificação e experiên-
cia comprovada nas áreas culturais de: música, dança, teatro, circo,
audiovisual, leitura e literatura, museu e memória, patrimônio cultural,
artes plásticas e visuais, moda e gastronomia; tendo como parâmetro
a Lei Estadual nº 8.266, de 26 de dezembro de 2018.

A COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DE ELABORAÇÃO E EDITAIS E ANÁLISE DE PROJETOS
CULTURAIS DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - COMISEAP, instituída pela Resolução nº 167, de
15 de setembro de 2021 e a SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, con-
siderando a Lei Federal nº 14.150, de 12 de maio de 2021, o Decreto Federal nº 10.751, de 22 de julho
de 2021, a Lei Estadual nº 9.394, de 10 de setembro de 2021, o Decreto Estadual nº 47.814, de 28 de
outubro de 2021 e o processo nº 180007/002543/2021, que dispõe sobre a destinação dos recursos não
utilizados provenientes da Lei Aldir Blanc mediante aprovação dos membros do Comitê Gestor e autorizo
da autoridade superior, resolvem tornar público o chamamento dos projetos suplentes habilitados no Edi-
tal de Chamada Emergencial de Premiação nº 04/2020 “Fomenta Festival RJ”, por ordem de maior pon-
tuação da classificação geral, após esgotadas as vagas destinadas as regiões, conforme subitem 11.7 do
referido edital e respeitando o resultado final dos projetos habilitados para a fase de classificação e se-
leção, publicado em DOERJ nº 227-B - parte I de 09 de dezembro de 2020, páginas 02 a 09:

1. Suplentes habilitados para envio de documentação necessária à contratação no prazo de 10(dez) dias
corridos, conforme subitem 13.1 do Edital:

Categoria: A

Código Título Proponente CNPJ Região Média
4598 Patrick Nunes

Pereira
Patrick Nunes Pe-

reira
31.964.582/0001-50 Serrana e Bai-

xadas Litorâ-
neas

88

Categoria: B

Código Título Proponente CNPJ Região Média
720 Festival de Ati-

vação Urbana
Ampliativo Eventos

Ltda.
14.272.821/0001-91 Metropolitana I (Ca-

pital)
95

Id: 2354600

2 - INTRODUÇÃO

2.1 - As inscrições deverão ser formalizadas atendendo as premissas
descritas neste regulamento.

2.2 - A presente Chamada Pública será regida pelos princípios da le-
galidade, finalidade, moralidade administrativa, proporcionalidade, im-
pessoalidade e eficiência.

2.3 - A presente Chamada Pública e seus anexos estarão disponíveis
para consulta no endereço eletrônico da SECEC: www.cultu-
r a . r j . g o v. b r.

2.4 - As retificações desta Chamada Pública, por iniciativa oficial, as-
sim como os pedidos de esclarecimentos, serão publicadas em todos
os veículos em que se deu a publicação originária.

2.5 - Eventuais impugnações à presente Chamada deverão ser en-
caminhadas para o endereço eletrônico: credenciamentodepareceris-
tas@cultura.rj.gov.br, devidamente justificadas, até o quinto dia útil an-
terior ao término do prazo de inscrição.

2.5.1 - Decairá do direito de impugnar a Chamada Pública perante a
Administração aquele que não o fizer no prazo estabelecido no item
2.5. As impugnações posteriores a essa data não terão efeito de re-
curso.

2.5.2 - Somente serão aceitas as impugnações na forma do item
2.5.

2.5.3 - Caberá à Autoridade Superior desta Secretaria, após manifes-
tação da Assessoria Jurídica e da Comissão Técnica Permanente de
Elaboração de Editais e Análise de Projetos Culturais do Fundo Es-
tadual de Cultura, responder às impugnações.

2.6 - Informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação des-
ta Chamada Pública poderão ser obtidos por mensagem escrita en-
viada para o endereço eletrônico: credenciamentodepareceristas@cul-
tura.rj.gov.br, até às 18 (dezoito) horas, e no limite de 48 (quarenta e
oito) horas antes do dia de encerramento das inscrições. Todas as
questões serão esclarecidas pela Comissão Técnica Permanente de
Elaboração de Editais e Análise de Projetos Culturais do Fundo Es-
tadual de Cultura, conforme Resolução SECEC Nº 167 de 15 de Se-
tembro de 2021.

3- DO OBJETO DA CHAMADA PÚBLICA

3.1 - A presente Chamada Pública tem por objeto credenciar, na for-
ma deste Regulamento, pessoas físicas para formação de BANCO
DE PARECERISTAS, responsáveis pelas atividades de análise e

emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos
editais de chamada pública com recursos do Fundo Estadual de Cul-
tura, prioritariamente em atendimento ao parágrafo 1º do Art. 39 da
Lei Estadual nº 7.035, de 7 de julho de 2015, e de acordo com a
necessidade desta Secretaria durante o período de vigência deste cer-
tame.

4 - OS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 - A presente Chamada Pública será custeada com recursos do
Fundo Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, referentes à gestão do
Fundo com avaliação e divulgação de resultados, na forma do pará-
grafo 1º do Art. 39, da Lei nº 7.035, de 07 de julho de 2015.

4.2 - Os recursos relativos ao presente exercício financeiro correrão à
conta da seguinte dotação orçamentária:

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.392.0465.4495NATUREZA DE DES-
PESA: 3390.31.01
FONTES DE RECURSO: 230

4.3 - Os recursos financeiros destinados aos C A N D I D ATO S que se
tornarem PARECERISTAS CREDENCIADOS serão transferidos pela
SECEC, através do Fundo Estadual de Cultura, de acordo com cada
edital de chamada pública para qual for convocado a prestar os ser-
viços como parecerista.

4.4 -  A SECEC se reservará, como Autoridade Superior, a utilizar o
BANCO DE PARECERISTAS resultante do credenciamento previsto
neste Edital, para ações futuras relacionadas a diferentes editais de
chamada pública, cujo custeio seja oriundo de outras fontes de re-
curso, caso haja necessidade.

5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 - O C A N D I D ATO deve preencher os seguintes requisitos:

5.1.1 Ser pessoa física, com CPF regular e maior de 18 (dezoito)
anos no momento da submissão da INSCRIÇÃO, que comprove qua-
lificação e atuação profissional na área da cultura há, pelo menos, 03
(três) anos, residente e domiciliada em qualquer cidade e estado do
território brasileiro, sem restrições.

5.1.1.1 - Será considerada a comprovação de qualificação e atuação
profissional na área da cultura há, pelo menos, 03 (três) anos, con-
secutivos ou não.

5.1.1.2 - Os C A N D I D ATO S deverão possuir, além da qualificação e
atuação profissional na área cultural comprovada, conforme item
5.1.1.1, as seguintes qualificações gerais: competência e experiência

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Sexta-feira, 19 de Novembro de 2021 às 03:44:22 -0200.
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na análise de projetos culturais; familiaridade com planejamento, ad-
ministração e execução de projetos culturais; experiência em elabo-
ração e avaliação de orçamento de projetos culturais; habilidade em
trabalhar com sistemas online.

5.2 - O C A N D I D ATO , só poderá realizar 01 (uma) inscrição nesta
Chamada Pública.

5.2.1 - Caso ocorra mais de 01 (uma) inscrição com o mesmo CPF
no presente Edital, somente a primeira inscrição submetida será con-
siderada.

6 - DOS IMPEDIMENTOS

6.1 - Estão impedidos de participar desta Chamada Pública:

a) Pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos na data de submis-
são da INSCRIÇÃO na plataforma Desenvolve Cultura;

b) Pessoas que sejam ocupantes de cargos políticos em órgãos e
empresas públicas, considerando: Prefeitos e seus Vices, Secretários
Municipais, Subsecretários Municipais e Vereadores.

c) Pessoa Jurídica, incluindo Microempreendedor Individual - MEI;

c.1) O impedimento mencionado é referente a participação de MEI en-
quanto Pessoa Jurídica (CNPJ). Pessoas físicas que possuam MEI
não estão impedidas de efetuar a inscrição, porém deverão efetuar a
inscrição como Pessoa Física, utilizando seu CPF. Este Edital não
aceitará a inscrição de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

d) C A N D I D ATO S que estejam inadimplentes perante a SECEC;

e) Servidores da SECEC, qualquer que seja o vínculo, bem como
seus cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral,
consanguíneos ou por afinidade, até o terceiro grau e suas vinculadas
a saber: Fundação Anita Mantuano de Artes; Fundação Teatro Muni-
cipal, Fundação Museu da Imagem e Som. Caso ocorra, a inscrição
poderá ser impugnada a qualquer tempo;

f) CPFs pendentes de regularização, suspensos, cancelados ou de
pessoas falecidas;

g) C A N D I D ATO S que tenham feito inscrição nos Editais da SECEC
lançados a partir do mês de agosto de 2021.

h) Membros do Conselho Estadual de Politicas Culturais, consideran-
do titulares e suplentes.

6.2 - Caso a SECEC identifique, a qualquer momento, mesmo após o
credenciamento, o C A N D I D ATO que descumpra uma ou mais condi-
ções citadas no item 6.1, o mesmo será desclassificado, e sua par-
ticipação no processo desta Chamada será descontinuada.

6.2.1 - Caso o C A N D I D ATO que não esteja cumprindo as condições
do item 6.1, seja identificado após seu credenciamento e recebimento
de pagamentos pelos serviços prestados, o mesmo estará sujeito,
sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos e das de-
mais sanções cabíveis, e observando-se o direito de defesa prévia, a
imediata restituição da integralidade do aporte efetuado pela SECEC,
devidamente corrigido pelo IPCA-E, acrescido de multa e juros de
0,5% ao mês até o efetivo pagamento.

7 - DOS PRAZOS

7.1 - As datas correspondentes a cada etapa obedecerão ao disposto
no presente regulamento, conforme calendário disposto no ANEXO I.

7.2 - O prazo de vigência da presente Chamada será de 24 (vinte e
quatro) meses, contados a partir da data da publicação do seu re-
sultado final no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, podendo
ser prorrogado conforme determinação da Autoridade Superior da SE-
CEC.

7.2.1 Durante o prazo de vigência da presente Chamada, tendo fina-
lizado o processo de credenciamento dos PARECERISTAS CREDEN-
CIADOS,  a SECEC não fica obrigada a firmar as contratações de
prestação de serviços.

8 - DA INSCRIÇÃO

8.1 - A inscrição nesta Chamada Pública pressupõe a prévia e inte-
gral aceitação das normas deste Regulamento e de seus respectivos
anexos.

8.2 - As inscrições serão gratuitas, pelo período de 30 (trinta) dias
corridos e deverão ser realizadas das 18 (dezoito) horas do dia 22
(vinte e dois) de novembro de 2021 até às 18 (dezoito) horas do dia
07 (sete) de dezembro de 2021, exclusivamente pela Internet através
da plataforma Desenvolve Cultura: http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-
cultura. Os anexos estarão disponíveis no endereço eletrônico da SE-
CEC: h t t p : / / c u l t u r a . r j . g o v. b r

8.3 - O preenchimento do formulário eletrônico consiste em duas eta-
pas:

a) CADASTRO DO CANDIDATO
b) CADASTRO DA EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO DO CANDIDATO

8.4 - CADASTRO DO C A N D I D ATO

8.4.1 O C A N D I D ATO deverá preencher toda a ficha de inscrição e
anexar a seguinte documentação obrigatória (via upload), exclusiva-
mente na plataforma Desenvolve Cultura:

a) C O M P R O VA N T E DE SITUAÇÃO CADASTRAL NO CPF:
h t t p s : / / s e r v i c o s . r e c e i t a . f a z e n d a . g o v. b r / s e r v i c o s / c p f / c o n s u l t a s i t uacao/con-
sultapublica.asp, o documento em PDF deverá ser extraído no site da
Receita Federal em até 30 (trinta) dias corridos anteriores à inscri-
ção.

a.1) Não serão aceitos outros documentos referentes ao CPF do
PROPONENTE, que não sejam o COMPROVANTE DE SITUAÇÃO
CADASTRAL NO CPF, emitido através do link informado na letra “a”
do item 8.4.1.

b) DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA devidamente preenchida, datada
e assinada pelo C A N D I D ATO , em conformidade com a Lei nº 6.225,
de 24 de abril de 2012, de acordo com o ANEXO II.

b.1) Não serão aceitas DECLARAÇÕES DE RESIDÊNCIA assinadas
por terceiros.

b.2) Não serão aceitas DECLARAÇÕES DE RESIDÊNCIA que não
estejam no modelo do ANEXO II.

b.3) Não serão aceitas DECLARAÇÕES DE RESIDÊNCIA sem data
ou sem assinatura.

8.5 - CADASTRO DA EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO DO CANDIDA-
TO

8.5.1 Complementando o CADASTRO DO CANDIDATO, na área de
CADASTRO DA EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO C O M P R O VA D A o
C A N D I D ATO deverá preencher o formulário e anexar a seguinte do-
cumentação obrigatória (via upload), exclusivamente na plataforma
Desenvolve Cultura, detalhando as seguintes informações:

8.5.1.1 - Área Cultural (à que se candidata): o  CANDIDATO deverá
indicar 1 (uma) área cultural principal, na qual possua maior experiên-
cia, qualificação e afinidade, dentre as seguintes: música, dança, tea-
tro, circo, audiovisual, leitura e literatura, museu e memória, patrimô-
nio cultural, artes plásticas e visuais, moda e gastronomia.

8.5.1.2 - Experiência Profissional Principal: considerando a área
cultural indicada de acordo com o item 8.5.1.1,  o C A N D I D ATO deve
detalhar suas experiências profissionais, descrevendo a ATIVIDADE,
FUNÇÃO que exerceu, breve DESCRIÇÃO e PERÍODO.

I) Para todas as atividades listadas, será obrigatório o envio da res-
pectiva COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PRIN-
C I PA L pelo C A N D I D ATO . As comprovações de experiências profissio-
nais, referente a área principal indicada pelo C A N D I D ATO de acordo
com o item 8.5.1.1, deverão ser compiladas em um arquivo único no
formato PDF com, no máximo, 5 MB, que deve ser anexado (via
upload) na plataforma Desenvolve Cultura. Serão considerados ma-
teriais válidos para a comprovação de experiências profissionais:

a) Prints de sites e páginas de redes sociais, contendo nome do
C A N D I D ATO e data visíveis, e acompanhados dos seus respectivos
links;

b) Fotos nas quais o C A N D I D ATO esteja claramente identificado,
acompanhadas de seu nome, data e fonte visíveis;

c) Notícia, matéria de jornal ou revista com a menção do nome do
C A N D I D ATO claramente sinalizada, contendo data e fonte visíveis;

d) Material de divulgação contendo o nome do C A N D I D ATO , podendo
ser folheto, folder, banner e programa, que possua data de realização
da atividade (incluindo o ano);

e) Premiações, honras e titulações, devidamente certificadas, conten-
do o nome do C A N D I D ATO e data visível.

f) Declaração de empresa com finalidade cultural, na qual o CANDI-
D ATO trabalhou ou para a qual prestou serviços, devidamente assi-
nada por um representante, especificando o período no qual o CAN-
D I D ATO trabalhou e qual função exerceu.

II) Em todo material enviado deverá constar o nome do C A N D I D ATO ,
sendo devidamente acompanhado fonte de referência ou link para
comprovação, com a respectiva data de realização.

III) Não serão aceitos como comprovações os materiais que não pos-
suam claramente identificados o nome do C A N D I D ATO , a data (in-
cluindo o ano), e sua respectiva fonte ou link.

IV) Não serão aceitos arquivos compostos somente por links.

V) Não serão aceitos arquivos compostos somente por fotos que não
possuam fonte ou link para respectiva comprovação.

8.5.1.3 - Formação Acadêmica na Área Cultural: o C A N D I D ATO de-
ve listar suas formações e qualificações acadêmicas na área da cul-
tura, descrevendo o NÍVEL, CURSO e ANO DE FORMAÇÃO.

I) Para todas as formações listadas, será obrigatório o envio do res-
pectivo diploma ou certificado pelo C A N D I D ATO . As comprovações de
formação acadêmica deverão ser compiladas em um arquivo único no
formato PDF com, no máximo, 5 MB, que deve ser anexado (via
upload) na plataforma Desenvolve Cultura. Serão considerados vá-
lidos diplomas ou certificados de cursos de formação na área cultural,
devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, podendo ser:
Curso Técnico, Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado ou
Pós-Doutorado.

a) Para fins de pontuação, será considerada a formação de maior ní-
vel apresentada pelo candadato, devidamente comprovada conforme
alínea I do item 8.5.1.3.

8.5.1.4 - Experiência Profissional Complementar: o C A N D I D ATO
deve detalhar suas demais experiências profissionais na área da cul-
tura (incluindo experiências prévias como parecerista, caso possuir),
complementando as informações sobre seu histórico profissional, des-
crevendo a ATIVIDADE, FUNÇÃO que exerceu, breve DESCRIÇÃO,
PERÍODO e ÁREA relacionada.

I) As atividades citadas e comprovadas como experiência profissional
complementar, deverão ser em outras áreas da cultura que não seja a
indicada pelo C A N D I D ATO como área principal, conforme item
8.5.1.2.

II) Para todas as atividades listadas, será obrigatório o envio da res-
pectiva COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COM-
P L E M E N TA R pelo C A N D I D ATO . As comprovações de experiências
profissionais complementares, deverão ser compiladas em um arquivo
único no formato PDF com, no máximo, 5 MB, que deve ser anexado
(via upload) na plataforma Desenvolve Cultura. Serão considerados
materiais válidos para a comprovação de experiências profissionais:

a) Prints de sites e páginas de redes sociais, contendo nome do

C A N D I D ATO e data visíveis, e acompanhados dos seus respectivos
links;

b) Fotos nas quais o C A N D I D ATO esteja claramente identificado,
acompanhadas de seu nome, data e fonte visíveis;

c) Notícia, matéria de jornal ou revista com a menção do nome do
C A N D I D ATO claramente sinalizada, contendo data e fonte visíveis;

d) Material de divulgação contendo o nome do C A N D I D ATO , podendo
ser folheto, folder, banner e programa, que possua data de realização
da atividade (incluindo o ano);

e) Premiações, honras e titulações, devidamente certificadas, conten-
do o nome do CANDIDATO e data visível.

f) Declaração de empresa com finalidade cultural, na qual o CANDI-
D ATO trabalhou ou para a qual prestou serviços, devidamente assi-
nada por um representante, especificando o período no qual o CAN-
D I D ATO trabalhou e qual função exerceu.

II) Em todo material enviado deverá constar o nome do C A N D I D ATO ,
sendo devidamente acompanhado fonte de referência ou link para
comprovação, com a respectiva data de realização.

III) Não serão aceitos como comprovações os materiais que não pos-
suam claramente identificados o nome do C A N D I D ATO , a data (in-
cluindo o ano), e sua respectiva fonte ou link.

IV) Não serão aceitos arquivos compostos somente por links.

V) Não serão aceitos arquivos compostos somente por fotos que não
possuam fonte ou link para respectiva comprovação.

8.5.1.5 - As atividades comprovadas nos documentos C O M P R O VA -
ÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PRINCIPAL e C O M P R O VA -
ÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPLEMENTAR, deverão
ser compiladas e organizadas em 2 (dois) arquivos diferentes, con-
forme especificado nos itens 8.5.1.2 e 8.5.1.4.

I) Caso o CANDIDATO envie as comprovações da experiência profis-
sional principal e da experiência profissional complementar em 1 (um)
arquivo único, somente será considerado para pontuação as compro-
vações relacionadas à área cultural principal, não sendo pontuadas as
demais comprovações.

8.6 - Para submissão da inscrição será necessário o aceite de forma
eletrônica do TERMO DE COMPROMISSO DE ADIMPLÊNCIA na pla-
taforma Desenvolve Cultura, de acordo com o modelo disponibilizado
no ANEXO III.

8.7 - Todos os campos referentes à inscrição do CADASTRO DO
CA N D I D ATO e do CADASTRO DA EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO
DO CANDIDATO deverão ser preenchidos e deverão constar todos os
anexos obrigatórios, conforme itens 8.4 e 8.5.

8.8 - Não será concedido prazo complementar para suprir a falta de
documentos ou informações.

8.9 - A SECEC não fornecerá cópia das INSCRIÇÕES submetidas.

8.10 - Nenhuma documentação remetida na inscrição será devolvida.

8 . 11 - Não será aceito o envio de documentação além da solicitada.

8.12 - Não serão aceitos documentos enviados por e-mail ou proto-
colados na SECEC.

8.13 - Não serão aceitas modificações ou substituições de dados e de
anexos depois de finalizada a inscrição.

8.14 - Não será aceita, sob qualquer hipótese, a substituição do CAN-
D I D ATO .

8.15 - A SECEC não se responsabiliza pela falha na inscrição por
conta de problemas em servidores, em provedores de acesso, na
transmissão de dados, na linha de comunicação, por lentidão dos ser-
vidores ou qualquer outra razão, cabendo ao C A N D I D ATO a devida
prudência para realização dos atos necessários em tempo hábil.

8.15.1 Para a inscrição e acompanhamento do processo de seleção
na plataforma Desenvolve Cultura, recomenda-se a utilização do na-
vegador Google Chrome.

8.16 - O ônus da participação nesta Chamada Pública, incluídas pos-
síveis despesas com cópias, envio e emissão de documentos, é de
exclusiva responsabilidade do C A N D I D ATO

9. - DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

9.1 - A etapa de habilitação e classificação consiste na conferência
dos documentos, itens e informações exigidas na inscrição, a fim de
que o CANDIDATO comprove possuir os requisitos exigidos neste Re-
gulamento, e na análise do CADASTRO DA EXPERIÊNCIA E FOR-
MAÇÃO DO CANDIDATO, no qual será atribuída a pontuação para
sua classificação por área e classificação geral.

9.2 - A INSCRIÇÃO do C A N D I D ATO será examinada levando em
consideração os seguintes critérios:

9.2.1 Envio da documentação obrigatória no CADASTRO DO PRO-
PONENTE e no CADASTRO DA EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO DO
CANDIDATO descrita nos itens 8.4 e 8.5.

9.2.2 Pontuação calculada a partir do detalhamento das informações e
envio das comprovações no CADASTRO DA EXPERIÊNCIA E FOR-
MAÇÃO DO CANDIDATO, que cumpram as condições dispostas no
item 8.5.

9.2.2.1 A pontuação dos itens listados e comprovados no CADASTRO
DA EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO DO CANDIDATO considerará:

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CULTURAL ESPECÍFICA

Experiência profissional na principal área indicada pelo CANDIDATO, de acordo com o item 8.5.1.1. (0 a 40
pontos)

04 (quatro) pontos por comprovação, limitando-se ao máximo de 40 (quarenta) pon-
tos, equivalente às comprovações de 10 (dez) diferentes experiências

40

FORMAÇÃO ACADÊMICA NA ÁREA CULTURAL

Formação acadêmica comprovada na área cultural, considerando a maior graduação. (0 a 16 pontos) Curso Técnico ou Graduação 6 16

Especialização ou Mestrado 12

Doutorado ou Pós-Doutorado 16

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CULTURAL GERAL

Experiência profissional em outras áreas culturais, considerando as duas áreas complementares indicadas pe-
lo CANDIDATO, de acordo com o item 8.5.1.1., e das demais áreas culturais dispostas no mesmo item. (0 a
20 pontos)

02 (dois) pontos por comprovação, limitando-se ao máximo de 20 (vinte) pontos, equi-
valente às comprovações de 10 (dez) diferentes experiências

20

Experiência prévia com avaliação de projetos, sendo parecerista na área cultural. (0 a 12 pontos) 04 (quatro) pontos por comprovação, limitando-se ao máximo de 12 (doze) pontos,
equivalente às comprovações de 3 (três) diferentes experiências

12

Experiência profissional nas áreas culturais relacionadas ao trabalho com comunidades e povos tradicionais; à
diversidade cultural considerando questões sociais, raciais e de gênero; à formação de público; e à promoção
das medidas de acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. (0 a 12 pontos)

04 (quatro) pontos por comprovação, limitando-se ao máximo de 12 (doze) pontos,
equivalente às comprovações de 3 (três) diferentes experiências

12
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9.3 - Os procedimentos da etapa de habilitação e classificação serão
realizados pela Comissão Técnica Permanente de Elaboração de Edi-
tais e Análise de Projetos Culturais do Fundo Estadual de Cultura,
conforme Resolução SECEC Nº 167 de 15 de setembro de 2021.

9.4 Serão eliminados os candidatos que obtenham entre 0 e 30 pon-
tos na pontuação das comprovações apresentadas no CADASTRO
DA EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO DO CANDIDATO.

9.5 - Serão inabilitados os CANDIDATOS que não tenham cumprido
todas as exigências estabelecidas neste Regulamento, incluindo o
preenchimento correto dos campos referentes à sua INSCRIÇÃO,
bem como o não envio dos anexos obrigatórios conforme os itens 8.4
e 8.5 e/ou estejam impedidas de participar deste processo de sele-
ção, de acordo com o item 6 deste Regulamento.

9.6- Também não serão consideradas as inscrições de C A N D I D ATO S
cujo processo de inscrição não tenha sido submetido.

9.7 - O resultado da etapa de habilitação e classificação, contendo as
listas de Classificação Geral, de Classificação por Área Cultural e de
C A N D I D ATO S Inabilitados (incluindo os motivos da inabilitação), será
divulgado no sítio eletrônico da SECEC: www.cultura.rj.gov.br e publi-
cado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

10. - DOS RECURSOS DA HABILITAÇÃO

10.1 - O C A N D I D ATO que tiver sua inscrição inabilitada poderá apre-
sentar recurso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, através do
sistema Desenvolve Cultura, mesmo endereço utilizado para a ins-
crição da proposta, devendo o proponente utilizar o login e senha já
cadastrados.

10.2 - Não serão aceitos documentos encaminhados através de e-mail
ou protocolados na sede da SECEC.

10.3 O recurso só poderá ser encaminhado pelo sistema, que será
reaberto exclusivamente para este fim, até às 18 (dezoito) horas do
último dia do prazo.

10.4 - O resultado da apreciação dos recursos interpostos será pu-
blicado no DOERJ, bem como no endereço eletrônico da SECEC,
bem como as listas finais de Classificação Geral, de Classificação por
Área Cultural e de inabilitados.

10.5 - A responsabilidade pelo acompanhamento das publicações no
DOERJ e no endereço eletrônico da SECEC é dos C A N D I D ATO S .

10.6 - Em caso de eventual desistência ou impedimento do CANDI-
D ATO S classificados de acordo com a convocação e demanda sina-
lizada pela SECEC, será convocado o próximo C A N D I D ATO respei-
tando a ordem da classificação na área cultural .

11. - DO CREDENCIAMENTO PELA SECEC

11.1 Todos os CANDIDATOS habilitados, indicados nas listas de Clas-
sificação Geral e Classificação por Área Cultural, seguirão para a eta-
pa de credenciamento pela SECEC.

11.1.1 Somente após a finalização do processo de credenciamento, o
CANDIDATO se tornará um PARECERISTA CREDENCIADO, a ser
incluído no BANCO DE PARECERISTAS da SECEC.

11.1.1.1 A inclusão no BANCO DE PARECERISTAS não significará a
convocação automática do PARECERISTA CREDENCIADO, esta se
dará de acordo com a demanda definida pela SECEC, de acordo com
o item 12.1.

11 . 2 - No prazo de 15 (quinze) dias corridos, os C A N D I D ATO S ha-
bilitados deverão informar os dados bancários na plataforma Desen-
volve Cultura: http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura, e anexar a
seguinte DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CREDENCIAMEN-
TO :

a) COMPROVANTE DOS DADOS BANCÁRIOS (saldo, extrato etc),
contendo o nome completo do C A N D I D ATO , identificação do banco,
tipo de conta, número da agência e número da conta com dígito ve-
r i f i c a d o r.

a.1) A conta bancária poderá ser de qualquer instituição bancária, in-
cluindo bancos digitais, e deverá ter o CANDIDATO selecionado como
titular, ficando as tarifas bancárias sob responsabilidade do proponen-
te.

11.3 - A SECEC poderá solicitar aos CANDIDATOS habilitados, a
qualquer tempo, outros documentos e informações que entenda ne-
cessários, a fim de complementar a documentação já apresentada.

11.4 - O C A N D I D ATO habilitado que não enviar a D O C U M E N TA Ç Ã O
OBRIGATÓRIA PARA CR E D E N C I A M E N TO conforme item 11.1, no
prazo previsto neste Edital, será eliminado.

11.5 - Após análise da DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA
C R E D E N C I A M E N TO de acordo com item 11.1,  o C A N D I D ATO habi-
litado receberá o TERMO DE COMPROMISSO, conforme ANEXO IV
preenchido pela SECEC. Este documento deve ser assinado e enca-
minhado de volta à SECEC através da plataforma Desenvolve Cul-
tura: http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura.

11.6 - O C A N D I TA D O habilitado somente será credenciado e incluído
no BANCO DE PARECERISTAS da SECEC, após retorno do TERMO
DE COMPROMISSO assinado.

11 . 7 Após a publicação do extrato do TERMO DE COMPROMISSO
assinado no DOERJ, o C A N D I D ATO habilitado será credenciado e in-
cluído no BANCO DE PARECERISTAS da SECEC, se tornando um
PARECERISTA CREDENCIADO apto a compor as Banca Examina-
doras de Projetos dos editais de chamada pública com recursos do
Fundo Estadual de Cultura, estabelecidos por esta Secretaria.
12. - DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DO PARECERISTA CRE-
DENCIADO
12.1 - Os PARECERISTAS CREDENCIADOS serão convocados, a
qualquer tempo, a compor as Banca Examinadoras de Projetos dos
editais de chamada pública com recursos do Fundo Estadual de Cul-
tura, mediante demanda e necessidade estabelecida pela SECEC, du-
rante o período vigente deste certame.

12.2- Os PARECERISTAS CREDENCIADOS ficarão impedidos de
participar como proponentes ou fazer parte da equipe de projetos cul-
turais a serem inscritos nos editais da SECEC, durante o período de
vigência da presente Chamada, de 24 (vinte e quatro) meses, con-
tados a partir da data da publicação do seu resultado final no
DOERJ, podendo ser prorrogado conforme determinação da Autorida-
de Superior da SECEC, conforme item 7.2.

12.3- Os PARECERISTA CREDENCIAS serão convocados de acordo
com sua pontuação final na Classificação por Área e na Classificação
Geral, dependendo das áreas abrangidas pelo edital para o qual pres-
tará serviços como parecerista.

12.3.1 A convocação se dará de acordo com o item 12.3 e consi-
derando a ordem decrescente das pontuações.

12.3.2 Havendo empate nas pontuações finais dos PA R E C E R I S TA S
CREDENCIADOS com a mesma pontuação, será considerado como
critério de desempate os PA R E C E R I S TA S residentes e domiciliados
no Estado do Rio de Janeiro. Caso, ainda se houver empate, será
considerado como parâmetro de desempate, a maior pontuação nos

critérios EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CULTURAL ESPECÍFICA,
FORMAÇÃO ACADÊMICA NA ÁREA CULTURAL e EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL CULTURAL GERAL, nesta ordem.

12.3.3 - Uma vez convocados a prestar serviços como parecerista pa-
ra um edital especifico, o PARECERISTA CREDENCIADO poderá ou
não ser convocado futuramente para outros editais, de acordo com a
demanda da SECEC.

12.4 - Os PARECERISTAS CREDENCIADOS se comprometem a:

a) Prestar os serviços descritos neste Edital e em normas expedidas
pela SECEC, que se relacionem com suas áreas de credenciamento,
ficando responsável pela análise e emissão de parecer sobre os pro-
jetos culturais que lhe forem designados.

b) Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela
SECEC, observando os critérios e requisitos técnicos e legais perti-
nentes, respeitando os prazos determinados pela mesma.

c) Atender a convocação da SECEC para as reuniões online nas
quais serão apresentados os parâmetros, normas e procedimentos pa-
ra as atividades referente às análises dos projetos culturais.

d) Utilizar o sistema online Desenvolve Cultura para a análise e
emissão de parecer técnico de projetos culturais.

e) Arcar com as despesas decorrentes da análise e emissão de pa-
recer, inclusive as referentes aos materiais e equipamentos utilizados.

f) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e adminis-
trativa, sobre qualquer informação constante do processo de avaliação
de que tenha conhecimento em razão da execução dos serviços.

g) Receber e entregar de forma online os projetos ou documentos e
devolvê-los analisados e com o devido parecer, no prazo, forma, e
através de sistema estipulados pela SECEC.

g.1) Toda e qualquer documentação e informação disponibilizada ao
PARECERISTA CREDENCIADO, em decorrência dos serviços a exe-
cutar, não poderá ser utilizada nem reproduzida para fins alheios à
análise e emissão de pareceres sobre os projetos culturais, os quais
serão prestados, em caráter exclusivo, ao PARECERISTA CREDEN-
CIADO.

h) Adotar medidas de segurança adequadas e suficientes, no âmbito
das atividades sob sua responsabilidade, quanto à manutenção do si-
gilo relativo aos processos de seleção e às análises e emissões dos
pareceres sobre os projetos culturais, nos quais esteja envolvido como
parecerista.

i) Executar diretamente os serviços que lhe forem designados pela
SECEC, sem transferência de responsabilidade, vedada a subcontra-
tação ou delegação a qualquer título.
j) Realizar as análises e emissões de parecer dos projetos culturais
dentro dos prazos estabelecidos pela SECEC.

j.1) Caso na análise ou no parecer realizado pelo PA R E C E R I S TA
CREDENCIADO seja constatado impropriedade formal pela SECEC, o
mesmo será notificado e terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para
emitir uma nova análise ou parecer.

j.2) Caso o novo parecer seja considerado inconsistente ou não ha-
vendo reemissão do mesmo, a avaliação deste projeto poderá, a cri-
tério da SECEC, ficar a cargo de PARECERISTA CREDENCIADO di-
verso ao que realizou a avaliação inicial, e os valores referentes ao
pagamento do primeiro serão destinados a este último.

j.3) O recebimento do parecer não exclui a obrigação do credenciado
de complementá-lo, quando da análise dele for constatado que o seu
conteúdo não é conclusivo e necessita de complementação para ser
acolhido.

j.4) O recebimento dos pareceres não exclui ou reduz a responsabi-
lidade administrativa, civil e penal do credenciado, em razão de danos
causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na prestação dos serviços.

j.5) Reserva-se a SECEC o direito de redistribuir entre os PA R E C E -
RISTAS CREDENCIADOS caso haja o não cumprimento do prazo
previsto inicialmente para as análises e emissões de parecer.

a) Prestar informações à SECEC acerca das questões relativa aos
serviços executados, quando solicitadas.

b) Comunicar formalmente à SECEC, com antecedência de até 7 (se-
te) dias do término do prazo inicialmente previsto, os motivos de or-
dem técnica que impossibilitem a conclusão do parecer dentro do pra-
zo previsto, indicando o prazo em que fará a entrega, a ser objeto de
análise por esta Secretaria, considerando a complexidade da diligên-
cia.

12.5 Os projetos culturais serão distribuídos aos PA R E C E R I S TA S
CREDENCIADOS pela SECEC obedecendo os seguintes critérios:

a) De forma impessoal.

b) De acordo com sua pontuação final, na Classificação Geral e na
Classificação por Área, conforme comprovados conhecimento e expe-
riência pelo PARECERISTA CREDENCIADO durante seu processo de
credenciamento, conforme itens 09 e 11, deste Edital.

c) Em quantidade definida a partir da demanda do processo de se-
leção para o qual o PARECERISTA CREDENCIADO seja designado a
fazer parte da Banca Examinadora de Projetos.

c.1) Comunicado o número de projetos designado ao PA R E C E R I S TA
CREDENCIADO, este terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da
data de notificação para aceitar ou recursar os trabalhos, para que
haja a redistribuição dos mesmos.

12.6 Os PARECERISTAS CREDENCIADOS se obrigam ainda, a in-
formar, motivadamente, a impossibilidade de realizar a análise de um
projeto cultural em virtude de suspeição ou impedimento nos seguin-
tes casos:

a) Houver interesse, direto ou indireto, mediato ou imediato, por si ou
qualquer de seus parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou
colateral até terceiro grau, no resultado do projeto cultural a ser exa-
minado.

b) Tenha participado como colaborador na elaboração do projeto cul-
tural ou tenha participado da instituição proponente nos últimos 2
(dois) anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, com-
panheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

c) Esteja litigando judicial ou administrativamente com o proponente,
ou respectivo cônjuge, ou companheiro.

12.6.1 - Estando presente uma ou mais hipóteses do item 12.6, o PA -
RECERISTA CREDENCIADO deverá imediatamente comunicar o fato
à SECEC, restituindo-lhe o projeto para o qual se declara impedido
ou suspeito, informando as causas do seu impedimento ou suspeição,
sob pena de aplicação das sanções previstas no item 15 deste Edital,
a critério da autoridade competente, após motivação.

12.7 - Em caso de impedimentos relacionados aos processos de Tec-

nologia de Informação dispostos neste certame, relacionados aos
itens 8.2, 10.1 e 11.1, ficará a cargo da Autoridade Superior da SE-
CEC a excepcionalidade de mecanismos alternativos de comunica-
ção.

13. - DO PAGAMENTO

13.1 - O pagamento será efetuado de acordo com a soma correspon-
dente aos pareceres emitidos pelo PARECERISTA CREDENCIADO e
recebidos pela SECEC, após o atesto devido, na forma da lei, até 30
(trinta) dias após a publicação no DOERJ do resultado final do pro-
cesso de seleção do qual participou.

13.2 - O valor a ser pago ao PARECERISTA CREDENCIADO, será
calculado de acordo com a soma correspondente aos pareceres emi-
tidos pelo mesmo, considerando:

a) R$ 30,00 (trinta reais) a cada projeto cultural cuja premiação total
ou valor do orçamento do projeto a ser analisado seja de até R$
5.000,00 (cinco mil reais).

b) R$ 60,00 (sessenta reais) a cada projeto cultural cuja premiação
total ou valor do orçamento do projeto a ser analisado seja de R$
5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais).

c) R$ 100,00 (cem reais) a cada projeto cultural cuja premiação total
ou valor do orçamento do projeto a ser analisado seja de R$
25.000,01 (vinte e cinco mil reais e um centavo) a R$ 100.000,00
(vinte e cinco mil reais).

d) R$120,00 (cento e vinte reais) a cada projeto cultural cuja premia-
ção total ou valor do orçamento do projeto a ser analisado seja acima
de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo).

13.3 O valor a ser pago ao PARECERISTA CREDENCIADO, consi-
derando a soma correspondente aos pareceres emitidos pelo mesmo,
não poderá ultrapassar o total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a cada
edital para o qual seja convocado a prestar serviços.

13.4 - O pagamento pelo serviço prestado será efetuado mediante
crédito em conta corrente da instituição financeira de titularidade do
PARECERISTA CREDENCIADO, cujo banco, agência e número te-
nham sido informados no seu momento de contratação, de acordo
com o item 11 deste Edital.

13.5 - Os impostos e encargos sociais serão retidos na fonte, nos ter-
mos da legislação vigente.

13.6 - Nenhum pagamento será efetuado ao PARECERISTA CRE-
DENCIADO enquanto pendente de liquidação e qualquer obrigação
junto à SECEC.

14. - DO DESCREDENCIAMENTO

14.1 - O PARECERISTA CREDENCIADO que desejar solicitar o des-
credenciamento deverá fazê-lo mediante aviso escrito, enviado por e-
mail para o endereço credenciamentodepareceristas@cultura.rj.gov.br,
antes que lhe sejam atribuídos novos projetos para avaliação.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 - O inadimplemento, inexecução e/ou infração total ou parcial
deste Regulamento ou do TERMO DE COMPROMISSO sujeitará o
PARECERISTA CREDENCIADO, sem prejuízo de eventual indeniza-
ção por perdas e danos e das demais sanções cabíveis.

15.2 - Pela inexecução total ou parcial do previsto no TERMO DE
COMPROMISSO,  a SECEC poderá, garantido previamente o contra-
ditório e a ampla defesa, aplicar ao PARECERISTA CREDENCIADO
as seguintes sanções:

a) Advertência escrita.

b) Suspensão temporária das atividades como PA R E C E R I S TA CRE-
DENCIADO da SECEC.

c) Retirada do cadastro do parecerista do BANCO DE PARECERIS-
TA S .

d) Impedimento de contratação, no período de 2 (dois) anos, de pro-
cessos seletivos da SECEC.

15.3 Para efeito desta Chamada Pública, considera-se inexecução dos
serviços a não realização e/ou entrega injustificadas da análise e pa-
recer, vencido o prazo estabelecido pela SECEC, estando o mesmo
sujeito às sanções previstas neste Edital.

15.4- O descredenciamento também poderá ser determinado nas se-
guintes hipóteses:

a) Extravio ou dano parcial ou total dos projetos.

b) Utilização de materiais, incluindo arquivos anexados ao projeto, e
divulgação indevida de informações apresentadas pelos proponentes.

c) Reprodução não autorizada dos projetos.

d) Emissão de parecer técnico nas hipóteses previstas de impedimen-
to ou suspeição.

e) Exercício de atividade profissional que enquadre em situação que
constitua impedimento ao PARECERISTA CREDENCIADO.

f) Emissão de parecer técnico considerado insatisfatório, que perma-
neça inadequado, conforme normativos pertinentes.

15.4 - Eventuais débitos decorrentes da contratação do PA R E C E R I S -
TA CREDENCIADO poderão ser objeto de inscrição na Dívida Ativa
Estadual e cobrados via execução fiscal.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - Fica eleito o foro central da Cidade do Rio de Janeiro, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer questões, dúvidas ou demandas referentes a
este processo seletivo, a adjudicação dele decorrente, assim como a
execução da proposta cultural selecionada.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Superior,
observados os princípios que informam a atuação da Administração
Pública.

16.3 - A SECEC poderá revogar a qualquer tempo este processo, no
todo ou em parte, por razões de interesse público decorrentes de fa-
tos supervenientes devidamente comprovados, devendo anulá-lo por
ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiro, através de
manifestação escrita e fundamentada, sem que possa ser invocada a
obrigação de indenizar quaisquer prejuízos a qualquer interessado.

16.4 - Em caso de impedimentos relacionados aos processos de Tec-
nologia de Informação dispostos neste certame, relacionados aos
itens 8.2, 10.1 e 11.1, ficará a cargo da Autoridade Superior da SE-
CEC a excepcionalidade de mecanismos alternativos de comunica-
ção.

16.5 Integram o presente Edital, para todos os fins legais, os anexos,
as instruções, observações e restrições contidas nos seus anexos:

ANEXO I - CALENDÁRIO
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO DE ADIMPLÊNCIA
ANEXO IV - TERMO DE COMPROMISSO

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2021

DANIELLE BARROS
Secretária de Cultura e Economia Criativa

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Sexta-feira, 19 de Novembro de 2021 às 03:44:28 -0200.
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ANEXO I
CALENDÁRIO

E TA PA S PRAZOS
Início Término

INSCRIÇÕES Recebimento de Inscrições 22/ 11 / 2021 07/12/2021
Impugnação do Edital 22/ 11 / 2 0 2 1 30/11/2021

H A B I L I TA Ç Ã O E CLASSIFICAÇÃO Publicação do Resultado da Habilitação e Classificação 16/12/2021
Interposição de Recurso ao
Resultado da Habilitação e Classificação

17/12/2021 21/12/2021

Publicação do Resultado dos Recursos e Classificações Finais 04/01/2021
C R E D E N C I A M E N TO Recebimento de Documentação dos Candidatos Classificados 05/01/2021 19/01/2022

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, (Nome Completo), inscrito no CPF/MF nº (CPF), sob RG nº (RG),
declaro, para os devidos fins, que resido no endereço (Rua e Núme-
ro), (Complemento), (Bairro) - (Cidade) / Rio de Janeiro - CEP
XXXXX-XXX, e que tenho ciência de que qualquer desconformidade
quanto a tal informação estará sujeita às penalidades da legislação
pertinente, na forma do disposto na Lei Estadual nº 6.225, de 24 de
abril de 2012, bem como no art. 299 do Código Penal.

(Local), / / 2021.

____________________________________
NOME DO PROPONENTE

INSTRUÇÕES:
1. Preencher o nome completo e assinar.

ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO DE ADIMPLÊNCIA

(MODELO PARA CONSULTA)

No presente termo, o PROPONENTE declara que assume o compro-
misso de estar adimplente junto aos órgãos e entidades integrantes
da Administração Pública Estadual, no ato da contratação.

OBSERVAÇÃO: Anexo para fins de orientação. O Termo de Compro-
misso de Adimplência será preenchido na plataforma Desenvolve
Cultura.

ANEXO IV
TERMO DE COMPROMISSO nº XXX/2021

Ao ___ dias do mês de _________ de 2021, o ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, por intermédio de sua SECRETARIA DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA - SECEC/RJ, neste ato representado pela Se-
cretária Estadual de Cultura e Economia Criativa, Sra. Danielle Barros,
consoante delegação do Decreto XXXXXXXXXXX, inscrita no CPF nº
XXX.XXX.XXX-XX e o PARECERISTA CREDENCIADO
XXXXXXXXXXXXXXXX, CPF nº XX.XXX.XXX -XX, residente na (en-
dereço) - (bairro) - (cidade) - (Estado) CEP: XX.XXX-XXX, portador da
carteira de identidade nº XX.XXX.XXX-X (órgão expedidor), celebram
o presente TERMO DE COMPROMISSO para a prestação de serviços
de análise e parecer de projetos culturais, observadas as disposições
do Regulamento do EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2021 QUE
DISPÕE SOBRE SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍ-
SICAS PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE PARECERISTAS DA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA.

I - O B J E TO

1 - O  PARECERISTA CREDENCIADO “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
prestará serviços de análise técnica e emissão de parecer em projetos
culturais que lhe sejam disponibilizados pela SECEC ou a sua ordem,
observados os critérios, as condições e os prazos conforme disposto
no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2021, no presente TERMO
DE COMPROMISSO e em normas expedidas pela SECEC.

2 - A assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO não im-
plica a obrigatoriedade de disponibilização de projetos para o PA R E -
CERISTA CREDENCIADO, nem acarreta direito à remuneração a
qualquer título, ficando qualquer pagamento condicionado à efetiva
prestação dos serviços.

3 - O  PARECERISTA CREDENCIADO é responsável por prestar to-
dos os serviços descritos no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº
08/2021, e em normas definidas pela SECEC, de acordo com sua
classificação e área cultural de credenciamento, necessários à análise
dos projetos culturais que lhe forem disponibilizados, e emissão de
pareceres técnicos conclusivos.

4 - O parecer emitido pelo PARECERISTA CREDENCIADO será re-
cebido pela SECEC, que procederá ao recebimento, mediante confe-
rência para verificação da sua conformidade formal e validação.

5 - O parecer não será recebido quando houver impropriedade formal,
ou seja, quando não atender às especificações, quanto aos aspectos
formais de apresentação, constantes do presente TERMO DE COM-
PROMISSO e das orientações e definições da SECEC.

6 - A SECEC poderá, mediante justificativa fundamentada, propor sua
devolução ao PARECERISTA CREDENCIADO, a fim de que sejam
procedidas as correções formais necessárias, fixando prazo razoável e
improrrogável para a sua finalização, considerando a complexidade da
diligência.

7 - O parecer que contiver qualquer impropriedade formal não será
recebido e não gerará direito ao pagamento que lhe seria correspon-
dente, conforme legislação pertinente.

8 - Ao PARECERISTA CREDENCIADO será dada ciência, de qual-
quer anormalidade
que se verificar na prestação dos seus serviços.

9 - A SECEC solicitará as providências que impliquem alterações nos
serviços do PARECERISTA CREDENCIADO.

II - DOS COMPROMISSOS DAS PARTES

1 - Os projetos culturais serão distribuídos aos PARECERISTAS CRE-
DENCIADOS pela SECEC obedecendo os seguintes critérios:

a) De forma impessoal.

b) De acordo com as áreas correspondentes ou que mais se apro-
ximam das áreas de conhecimento e experiência comprovadas pelo
PARECERISTA CREDENCIADO durante seu processo de credencia-
mento, conforme itens 09 e 11 deste Edital.

c) Em quantidade definida a partir da demanda do processo de se-
leção para o qual o PARECERISTA CREDENCIADO seja designado a
fazer parte da Banca Examinadora de Projetos.

c.1) Comunicado o número de projetos designado ao PA R E C E R I S TA
CREDENCIADO, este terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da
data de notificação para aceitar ou recursar os trabalhos, para que
haja a redistribuição dos mesmos.

2 - O PARECERISTA CREDENCIADO obriga-se perante o Estado do
Rio de Janeiro a:

a) Prestar os serviços descritos neste Termo de Compromisso e em
normas expedidas pela SECEC, que se relacionem com suas áreas
de credenciamento, ficando responsável pela análise e emissão de
parecer sobre os projetos culturais que lhe forem designados.

b) Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela
SECEC, observando os critérios e requisitos técnicos e legais perti-
nentes, respeitando os prazos determinados pela mesma.

c) Atender a convocação da SECEC para as reuniões online nas
quais serão apresentados os parâmetros, normas e procedimentos pa-
ra as atividades referente às análises dos projetos culturais.

d) Utilizar o sistema online Desenvolve Cultura para a análise e emis-
são de parecer técnico de projetos culturais.

e) Arcar com as despesas decorrentes da análise e emissão de pa-
recer, inclusive as referentes aos materiais e equipamentos utilizados.

f) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e adminis-
trativa, sobre qualquer informação constante do processo de avaliação
de que tenha conhecimento em razão da execução dos serviços.

g) Receber e entregar de forma online os projetos ou documentos e
devolvê-los analisados e com o devido parecer, no prazo, forma, e
através de sistema estipulados pela SECEC.

g.1) Toda e qualquer documentação e informação disponibilizada ao
PARECERISTA CREDENCIADO, em decorrência dos serviços a exe-
cutar, não poderá ser utilizada nem reproduzida para fins alheios à
análise e emissão de pareceres sobre os projetos culturais, os quais
serão prestados, em caráter exclusivo, ao PARECERISTA CREDEN-
CIADO.

h) Adotar medidas de segurança adequadas e suficientes, no âmbito
das atividades sob sua responsabilidade, quanto à manutenção do si-
gilo relativo aos processos de seleção e às análises e emissões dos
pareceres sobre os projetos culturais, nos quais esteja envolvido como
parecerista.

i) Executar diretamente os serviços que lhe forem designados pela
SECEC, sem transferência de responsabilidade, vedada a subcontra-
tação ou delegação a qualquer título.

j) Realizar as análises e emissões de parecer dos projetos culturais
dentro dos prazos estabelecidos pela SECEC.

j.1) Caso na análise ou no parecer realizado pelo PA R E C E R I S TA
CREDENCIADO seja constatado impropriedade formal pela SECEC, o
mesmo será notificado e terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para
emitir uma nova análise ou parecer.

j.2) Caso o novo parecer seja considerado inconsistente ou não ha-
vendo reemissão do mesmo, a avaliação deste projeto poderá, a cri-
tério da SECEC, ficar a cargo de PARECERISTA CREDENCIADO di-
verso ao que realizou a avaliação inicial, e os valores referentes ao
pagamento do primeiro serão destinados a este último.

j.3) O recebimento do parecer não exclui a obrigação do credenciado
de complementá-lo, quando da análise dele for constatado que o seu
conteúdo não é conclusivo e necessita de complementação para ser
acolhido.

j.4) O recebimento dos pareceres não exclui ou reduz a responsabi-
lidade administrativa, civil e penal do credenciado, em razão de danos
causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na prestação dos serviços.

j.5) Reserva-se a SECEC o direito de redistribuir entre os PA R E C E -
RISTAS CREDENCIADOS caso haja o não cumprimento do prazo
previsto inicialmente para as análises e emissões de parecer.

l) Prestar informações à SECEC acerca das questões relativas aos
serviços executados, quando solicitadas.

m) Comunicar formalmente à SECEC, com antecedência de até 7 (se-
te) dias do término do prazo inicialmente previsto, os motivos de or-
dem técnica que impossibilitem a conclusão do parecer dentro do pra-
zo previsto, indicando o prazo em que fará a entrega, a ser objeto de
análise por esta Secretaria, considerando a complexidade da diligên-
cia.

n) Os PARECERISTAS CREDENCIADOS se obrigam ainda, a infor-
mar, motivadamente, a impossibilidade de realizar a análise de um
projeto cultural em virtude de suspeição ou impedimento nos seguin-
tes casos:

n.1) Houver interesse, direto ou indireto, mediato ou imediato, por si
ou qualquer de seus parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta
ou colateral até terceiro grau, no resultado do projeto cultural a ser
examinado.

n.2) Tenha participado como colaborador na elaboração do projeto
cultural ou tenha participado da instituição proponente nos últimos 2
(dois) anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, com-
panheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro.

n.3) Esteja litigando judicial ou administrativamente com o proponente,
ou respectivo cônjuge, ou companheiro.

n.4) Estando presente uma ou mais hipóteses supracitadas, o PARE -
CERISTA CREDENCIADO deverá imediatamente comunicar o fato à
SECEC, restituindo-lhe o projeto para o qual se declara impedido ou
suspeito, informando as causas do seu impedimento ou suspeição, sob
pena de aplicação das sanções previstas neste TERMO DE COMPRO-
MISSO, a critério da autoridade competente, após motivação.

III - DO PAGAMENTO

1 - O pagamento será efetuado de acordo com a soma correspon-
dente aos pareceres emitidos pelo PARECERISTA CREDENCIADO e
recebidos pela SECEC, após o atesto devido, na forma da lei, até 30
(trinta) dias após a publicação no DOERJ do resultado final do pro-
cesso de seleção do qual participou.

2 - O valor a ser pago ao PARECERISTA CREDENCIADO, será cal-
culado de acordo com a soma correspondente aos pareceres emitidos
pelo mesmo, considerando:

a) R$ 30,00 (trinta reais) a cada projeto cultural cuja premiação total
ou valor do orçamento do projeto a ser analisado seja de até R$
5.000,00 (cinco mil reais).

b) R$ 60,00 (sessenta reais) a cada projeto cultural cuja premiação
total ou valor do orçamento do projeto a ser analisado seja de R$
5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais).

c) R$ 100,00 (cem reais) a cada projeto cultural cuja premiação total
ou valor do orçamento do projeto a ser analisado seja de R$
25.000,01 (vinte e cinco mil reais e um centavo) a R$ 100.000,00
(vinte e cinco mil reais).

d) R$120,00 (cento e vinte reais) a cada projeto cultural cuja premia-
ção total ou valor do orçamento do projeto a ser analisado seja acima
de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo).

3 - O pagamento pelo serviço prestado será efetuado mediante cré-
dito em conta corrente da instituição financeira de titularidade do PA -
RECERISTA CREDENCIADO, cujo banco, agência e número tenha si-
do informado no seu momento de credenciamento.

4 - Os impostos e encargos sociais serão retidos na fonte, nos termos
da legislação vigente.

5 - Nenhum pagamento será efetuado ao PARECERISTA CREDEN-
CIADO enquanto pendente de liquidação e qualquer obrigação junto à
SECEC.

6 - O eventual atraso no pagamento ao PARECERISTA CREDENCIA-
DO, em razão do disposto nesta cláusula, não gera direito a reajus-
tamento de preços ou à correção monetária.

IV - DO DESCREDENCIAMENTO

1 -  O PARECERISTA CREDENCIADO que desejar solicitar o descre-
denciamento deverá fazê-lo mediante aviso escrito, enviado por e-mail
para o endereço credenciamentodepareceristas@cultura.rj.gov.br, antes
que lhe sejam atribuídos novos projetos para avaliação.

V - DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES

1 - O presente TERMO vigorará até XX de XXXXX de 2024, com
adimplemento de todas as obrigações do PARECERISTA CREDEN-
CIADO.

2 - A SECEC, através de sua Autoridade Superior, poderá aprovar,
excepcionalmente, a alteração da programação da execução deste
TERMO, mediante proposta do PARECERISTA CREDENCIADO, fun-
damentada em razões concretas que a justifique, desde que não im-
porte mudança de objeto.

VI - DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES

1 - O  PARECERISTA CREDENCIADO assume como exclusivamente
seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento da mão
de obra necessária à boa e perfeita execução do presente TERMO, e
pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados,
e ainda, quaisquer prejuízos que sejam causados ao Estado ou a ter-
ceiros.

2 - Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos ao Estado no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas contadas da notificação ao PA R E C E -
RISTA CREDENCIADO do ato administrativo que lhes fixar o valor,
sob pena de multa.

3 - O Estado não é responsável por quaisquer ônus, direito e obri-
gações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou
securitária e decorrente da execução do presente TERMO, cujo cum-
primento e responsabilidade caberão, exclusivamente, ao PA R E C E -
RISTA CREDENCIADO.

4 - O Estado não será responsável por quaisquer compromissos as-
sumidos pelo PARECERISTA CREDENCIADO com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente TERMO, bem como por seus
empregados, prepostos ou subordinados.

VII - DAS PENALIDADES

1 - O inadimplemento, inexecução e/ou infração total ou parcial deste
Regulamento ou do TERMO DE COMPROMISSO sujeitará o PA R E -
CERISTA CREDENCIADO, sem prejuízo de eventual indenização por
perdas e danos e das demais sanções cabíveis, e observando-se o
direito de defesa prévia, imediata restituição da integralidade do apor-
te efetuado pela SECEC, devidamente corrigido pelo IPCA-E, acres-
cido de multa e juros de 0,5% ao mês até o efetivo pagamento.

2 - Pela inexecução total ou parcial do previsto no TERMO DE COM-
PROMISSO, a SECEC poderá, garantido previamente o contraditório
e a ampla defesa, aplicar ao PARECERISTA CREDENCIADO as se-
guintes sanções:

a) Advertência escrita.
b) Suspensão temporária das atividades como PA R E C E R I S TA CRE-
DENCIADO da SECEC.
c) Retirada do cadastro do parecerista do BANCO DE PARECERIS-
TA S .
d) Impedimento de contratação, no período de 2 (dois) anos, de pro-
cessos seletivos da SECEC.

3 - Para efeito deste TERMO DE COMPROMISSO, considera-se ine-
xecução dos serviços a não realização e/ou entrega injustificadas da
análise e parecer, vencido o prazo estabelecido pela SECEC, estando
o mesmo sujeito às sanções previstas neste Edital.

4 - O descredenciamento também poderá ser determinado nas se-
guintes hipóteses:

a) Extravio ou dano parcial ou total dos projetos.
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b) Utilização de materiais, incluindo arquivos anexados ao projeto, e
divulgação indevida de informações apresentadas pelos proponentes.
a) Reprodução não autorizada dos projetos.
b) Emissão de parecer técnico nas hipóteses previstas de impedimen-
to ou suspeição.
c) Exercício de atividade profissional que enquadre em situação que
constitua impedimento ao PARECERISTA CREDENCIADO.
d) Emissão de parecer técnico considerado insatisfatório, que perma-
neça inadequado, conforme normativos pertinentes.

5 - Eventuais débitos decorrentes da contratação do PA R E C E R I S TA
CREDENCIADO poderão ser objeto de inscrição na Dívida Ativa Es-
tadual e cobrados via execução fiscal.

VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - A publicação do presente instrumento, em extrato, no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro, deverá ser providenciada até o quinto
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, no prazo máximo de
20 (vinte) dias, à conta do Estado.

2 - Este TERMO DE COMPROMISSO só terá validade após sua pu-
blicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

3 - As partes se submetem expressamente, ainda, a todo e qualquer
procedimento de fiscalização à rigorosa observância das normas es-
taduais em vigor, bem como a toda regulamentação complementar
que vier a ser baixada para disciplinar a concessão do apoio finan-
ceiro em questão.

4 - Para dirimir qualquer questão decorrente deste TERMO, que não
puder ser resolvida por mútuo acordo entre os partícipes, fica eleito o
foro da Cidade do Rio de Janeiro renunciando, desde já, o PA R E -
CERISTA CREDENCIADO a qualquer outro que porventura venha a
ter, por mais privilegiado que seja.

5 - Por estarem assim justas e acordadas, assinam os partícipes o
presente TERMO.

_______________________________________
Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Danielle Barros

_______________________________________
NOME PROPONENTE

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________________
CPF/MF

2. _______________________________________
CPF/MF

Id: 2354602

SECRETARIA DE ES TA D O DE CU LT U R A E ECONOMIA C R I AT I VA

E D I TA L

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATI-
VA , em cumprimento ao disposto na Lei nº 8266, de 27 de dezembro
de 2018, na Lei nº 7.035, de 07 de julho de 2015, na Resolução Con-
junta SEELJE/SECEC nº 96, de 15 de abril de 2019 e na Resolução
nº 89, de 10 de agosto de 2020, CONCEDE a fruição do benefício
fiscal em favor do patrocinador abaixo:

01 Processo nº SEI 180007/002635/2021
Projeto: Festival das Luzes - Mendes RJ
Produção:
Proponente:

Nacional
Showfest Produções Eireli

CPF/CNPJ:
Patrocinador:

22.826.984/0001-05
Light Serviços de Eletricidade S.A.

CNPJ:
Valor Total Incenti-
vado:

60.444.437/0001-46

R$ 537.500,00
Destinação Obriga-
tória (1/5 do Valor
Incenti-vado): R$ 107.500,00

Id: 2354572

SE C R E TA R I A DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 11/11/2021

PÁGINA 162 - 2ª COLUNA

E D I TA L

01 Processo nº SEI-180007/000657/2020
Onde se lê:
CNPJ: 61.142.766/0001-48
Leia-se::
CNPJ: 61.142.766/0004-48

Id: 2354479

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

*I N S T R U M E N TO : I ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912475947. PA R -
TES: FUNARJ e EMPRESA BRASILIERA DE CORREIOS E TELÉ-
GRAFOS. O B J E TO : o presente CONTRATO tem como objeto a pror-
rogação de vigência do contrato original. DATA DE ASSINATURA:
28/10/2021. PRAZO: Prorrogar por 12 (doze) meses a contar de
04/12/2021 a 03/12/2022. VALOR DO CONTRATO: sem alteração do
contrato original, aditivo só de prorrogação de vigência. FUNDAMEN-
TO : Proc. nº SEI-E-18/002/507/2019.
*Omitido no D.O. de 16/11/2021.

Id: 2354534

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

I N S T R U M E N TO : III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2019.
PA R T E S : FUNARJ e INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E
REFRIGERAÇÃO EIRELI O B J E TO : Constitui objeto do presente ins-
trumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
020/2019. PRAZO: Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo
de vigência do contrato por 12 (doze) meses, dando-se ao contrato o
prazo total de 36 (trinta e seis) meses, a contar de 25.11.2021. D ATA
DA ASSINATURA: 12/11/2021. VA L O R : O Aditivo se refere somente
a prorrogação de prazo, mantendo as demais cláusulas. FUNDAMEN-
TO : Proc. nº SEI-E-18/002/646/2019.

Id: 2354390

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 05/11/2021

PÁGINA 37 - 3ª COLUNA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Onde se lê: Processo nº SEI-180002/000566/2021
Leia-se: Processo nº SEI-170002/000566/2020

Id: 2354570

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

I N S T R U M E N TO : Contrato nº 002/2021. PA R T E S : Fundação Museu
da Imagem e do Som do Estado do Rio de Janeiro - FMIS e o Cen-
tro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de
Janeiro - PRODERJ. Objeto: Prestação de serviços de hospedagem
de mensageira eletrônica (e-mail). VA L O R : R$ 6.696,00 (Seis mil
seiscentos e noventa e seis reais). DATA DA ASSINATURA:
17/06/2021. FUNDAMENTO DO ATO: Lei Federal nº 8.666/93 e al-
terações, Lei Estadual nº 287/79 e Decretos nº 3.149/80 e
42.301/2010. PROCESSO Nº SEI-180003/000035/2021.

Id: 2354454

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E DIREITOS HUMANOS

EXTRATO DE TERMO

I N S T R U M E N TO : Termo de Ajuste de Contas nº 006/2021.
PA R T E S : Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos (SEDSODH) e o Instituto de Psicologia Clínica Educacional
e Profissional - IPCEP.
O B J E TO : Cogestão do/CAI OSWALDO ARANHA, situado à Rua Ba-
rão do Turvo, 4 - Dorândia - Barra do Piraí /RJ, voltado ao serviço de
acolhimento institucional que hoje atende 62 (sessenta e duas) mu-
lheres, adultas, com múltiplas deficiências, em situação de vulnerabi-
lidade social pela ausência de referência familiar, no período de 01 de
setembro a 18 de setembro de 2021.
VA L O R : R$ 135.049,70 (cento e trinta e cinco mil quarenta e nove
reais e setenta centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 59, § único, da Lei Federal nº 8.666
de 21/06/93, pela Lei Estadual nº 287, de 04/12/79, e seu Regula-
mento, aprovado pelo Decreto Estadual nº 3.149, de 28/04/80, Decre-
to Estadual nº 47.283/2020, e o artigo 26 da Lei nº 13.655/18.
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2021.
PROCESSO N° SEI-310003/003854/2021.

Id: 2354510

Secretaria de Estado das Cidades

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

IDENTIFICAÇÃO: Termo Aditivo (I) de Retificação e Ratificação SEI-
24802227 ao Contrato nº 046/2021, de 06/07/2021, assinado em
09/11/2021 sem alteração do valor contratual. PA R T E S : DER-RJ e a
Empresa PESO - PROJETOS DE ENGENHARIA E SOCIEDADE DE
OBRAS LTDA. O B J E TO : “Execução de obras de contenção, drena-
gem, pavimentação e sinalização no KM 9,0 da RJ - 121, no muni-
cípio de Paulo de Frontin - RJ”. PRAZO: 12 (doze) meses a contar
de 09/08/2021, transferindo o seu término para 04/02/2022. FUNDA-
M E N TO : Lei Federal nº 8.666/1993. PROCESSO Nº SEI-
330026/000725/2021.

Id: 2354413

Controladoria Geral do Estado

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO

SUPERINTENDÊNCIA DE REGIME DISCIPLINAR
15ª COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

E D I TA L

A PRESIDENTE DA 15ª COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
A D M I N I S T R AT I V O , com base nos autos do Processo Administrativo
nº SEI-03/015/2947/2017, tendo em vista o disposto no artigo 75 do
Decreto-Lei n.º 220, de 18 de julho de 1975, FAZ SABER a servidora
ADELAIDE CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUZA, Professor Docente I,
Identidade Funcional nº 3.606.538-2, Matrícula nº 824.970-0, Vínculo
2, que deverá comparecer à sede da referida Comissão, situada nesta
Cidade à Avenida Erasmo Braga, 118, 12.º andar, sala 1211, Cen-
tro/RJ, Tel. (21) 2333-1890, no horário de 10h às 16h, a fim de pres-
tar esclarecimentos no Processo Administrativo Disciplinar, instaurado
para apurar 10 (dez) faltas consecutivas, de acordo com o disposto
no art. 52, inciso V, § 1.º do Decreto-Lei n.º 220/75, dentro do prazo
de 20 (vinte) dias, a contar da última publicação do presente EDI-
TA L .

Id: 2354193

     VAI  TRANQUILO.

NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS.

S E M  T E M P O  A  P E R D E R

VAI DE
   BIKE?

Quem pedala sabe: o trânsito exige muita atenção. E isso vale 
para todo mundo. De bike, a pé, de moto, carro ou caminhão, 
é fundamental ter um comportamento seguro para evitar 
acidentes. Respeite as leis e faça a sua parte. 

   DUAS MÃOS NO GUIDÃO:
          NADA DE CELULAR
             ENQUANTO PEDALA.

   DUAS MÃOS NO GUIDÃO:
          NADA DE CELULAR
             ENQUANTO PEDALA.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Sexta-feira, 19 de Novembro de 2021 às 03:44:33 -0200.


