
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 

PRÊMIO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

A Comissão de Avaliação, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a RELAÇÃO

DE DOCUMENTOS que devem ser  entregues,  fisicamente  ,  pelos selecionados,  na recepção da

Secretaria Municipal de Cultura, situada à Praça da Bandeira, Nº 01, nos dias 01 e 02/02/2023, no

período das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30.

Proponente: PESSOA     FÍSICA

a) Cópia da cédula de Identidade civil;

b) Comprovante de Situação Cadastral no CPF; 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp;

c) Cópia do Comprovante de Endereço;

d) Certidão negativa de tributos federais: 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir

e) Certidão negativa de tributos estaduais; 

https://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/default.asp

f) Certidão Negativa de Tributos Municipais: 

https://goias.megasoftservicos.com.br/cidadao/emissao-certidao-negat

g) Dados bancários da conta de pessoa física em nome próprio – (Cópia legível de: Cartão com 

os Dados da Conta, ou do Comprovante de Depósito, do Extrato ou Saldo);

Proponente: PESSOA     JÚRÍDICA:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades, bem como ata de eleição e posse da atual diretoria ou Certificado do MEI - CCMEI se for

o caso;

b) Comprovante de situação cadastral junto à Receita Federal (CNPJ); 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

c) Cópia dos Documentos  Pessoais do Responsável Legal (RG, CPF e Comprovante de

Endereço);

d) Certidão negativa de débitos municipais; 

https://goias.megasoftservicos.com.br/cidadao/emissao-certidao-negat
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e) Certidão negativa de débitos estaduais; 

https://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/default.asp

f) Certidão negativa de tributos federais; 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir

g) Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas; https://cndt-

certidao.tst.jus.br/inicio.faces;jsessionid=x8-

ECYoSV6Us70mjMXrWU2UqsT0_I4CxvBRV2uDp.cndt-certidao-39-zzzwp

h) Indicação de dados bancários da conta de pessoa jurídica em nome próprio – (Cópia legível

de: Cartão com os Dados da Conta, ou do Comprovante de Depósito, Extrato ou Saldo).

Em caso de dúvidas se a inscrição foi realizada como Pessoa Física ou Jurídica, consulte a

Lista Final dos Selecionados. Se constar o número de CPF, a inscrição foi realizada como Pessoa

Física. Se constar o número do CNPJ, a inscrição foi realizada como Pessoa Jurídica.

Goiás/GO, 31 de janeiro de 2023.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
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