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CONCURSO DE ARTE MURALISTA - EDITAL 001/2022 
 

REGULAMENTO 
 

A Prefeitura Municipal de Petrolina-PE e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 

por intermédio da sua Secretaria Executiva de Cultura - SECULT, sediada na Av. 31 de Março 

S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho, 1º Piso, Centro, Petrolina-PE, torna público 

que se encontra aberta as inscrições da licitação, na modalidade CONCURSO, para premiação 

de painéis artísticos de arte muralista através do e-mail  cultura.sedu@gmail.com, durante o 

período de 08 de abril a 23 de maio de 2022, observando-se o Artigo 215, da Constituição 

Federal, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Municipal nº 3.483, de 15 de dezembro de 

2021, demais normas aplicáveis à espécie e este instrumento convocatório, conforme as 

especificações constantes do presente Edital e seus Anexos. 

 

O Edital e seus anexos, após publicados no Diário Oficial do Município, ficarão disponíveis e 

poderão ser obtidos pelos interessados através do link: https://linktr.ee/secult.petrolina.  

 
1 - DO OBJETO 

 

1.1 - Seleção, mediante a instituição de prêmio e critérios constantes em edital, de 14 (quatorze) 

propostas de intervenções artísticas de Arte Muralismo, inscritas por artistas individuais, para 

ilustrar os muros do Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU, que ficaram expostos por 

tempo indeterminado. 

 

1.2 - O concurso será realizado em duas etapas: 

Etapa 1 - INSCRIÇÃO E SELEÇÃO: As propostas artísticas a serem desenvolvidas serão 

selecionadas conforme regulamento específico do concurso; 

 

Etapa 2 - EXPOSIÇÃO DOS MURAIS COM AS INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS: As propostas 

artísticas selecionadas serão executadas com a utilização de técnicas de Arte Muralismo, 

conforme o croqui (layout) apresentado no ato da inscrição e ficarão expostas, por tempo 

indeterminado, nas paredes que circundam o Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU das 

Águas, localizado à rua 11, s/nº, Rio corrente, Petrolina-PE. 

 

2 - DAS INSCRIÇÕES  

 

2.1 - Orienta-se que os interessados em concorrer leiam atentamente este regulamento antes 

de preencher o formulário e solicitar a inscrição. 

 

2.2 - As inscrições serão realizadas, através do e-mail  cultura.sedu@gmail.com, durante o 

período de 08 de abril a 23 de maio de 2022, mediante as condições estabelecidas neste 

Regulamento. 

 

2.3 - O regulamento, o formulário de inscrição e os outros anexos poderão ser obtidos pelos 

interessados, a partir de sua publicação no Diário Oficial do Município de Petrolina, através do 

link: https://linktr.ee/secult.petrolina. 
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2.4 - Para se inscrever, o proponente deverá preencher o formulário de inscrição e os anexos 

de I, II, III, IV, V e VI, disponíveis em formato word, assinar, escanear (em formato PDF) e enviar 

para o e-mail cultura.sedu@gmail.com. 

 

2.4.1 – Ao enviar o e-mail, solicitando a inscrição, o proponente deverá, obrigatoriamente, 

colocar no campo ASSUNTO da caixa do e-mail “CONCURSO DE ARTE MURALISMO - 2022”. 

 

Exemplo para envio do e-mail: 

 

 

Para: cultura.sedu@gmail.com 

Assunto: CONCURSO DE ARTE MURALISMO - 2022 

 

À Secretaria Executiva de Cultura – SECULT 

 

 

Solicito a minha inscrição no CONCURSO DE ARTE MURALISMO - 2022, 

segundo os documentos anexos. 

 

OBS: seguem anexos (em PDF) os documentos, conforme item 2.5 do 

regulamento. 

 

Nome: 

Telefone: 

  

 

2.4.2 - O e-mail e os dados bancários informados no formulário de inscrição deverão ser, 

OBRIGATORIAMENTE, do proponente. 

 

2.5 - O candidato deverá anexar (em formato PDF), no ato da inscrição, os documentos 

relacionados abaixo:  

 

a. Formulário de inscrição (Anexo I) devidamente preenchido e assinado, dando ciência e 

aceitando todas as normas e condições deste concurso; 

b. Croqui (layout), em formato JPG, JPEG ou arquivo em PDF, da proposta artística a ser 

desenvolvida (que deverá ser desenhado em papel A3, colorido - Anexo II);  

c. Sinopse da proposta artística, contendo o tema que serviu de base para a criação da 

proposta artística e os materiais que serão utilizados na pintura do painel/mural (Anexo II). 

d. Cópia do documento de identificação com foto – RG (ou CNH);  

e. Cópia do CPF; 

f. Cópia do comprovante dos dados bancários, do candidato inscrito (conta corrente ou 

poupança, extrato da conta ou xerox do cartão, ver item 11.5);  

g. Comprovante de endereço ou declaração de residência por terceiro (ANEXO III); 

h. Currículo artístico ou Portfólio do proponente, em arquivo pdf, contendo relato das 

principais atividades desenvolvidas pelo artista, informando datas, locais, bem como 
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fotografias, quadros, pinturas, obras anteriores, clipping contendo reportagens, matérias, 

links, imagens, etc., revistas, entre outros materiais que o Proponente julgar necessários, 

com máximo de 10 (dez) páginas (Anexo VI); 

i. 3 (três) fotos digitalizadas de trabalhos artísticos de arte muralismo realizados 

anteriormente pelo artista; 

j. Minuta do Termo de Compromisso (Anexo VII);  

k. Termo de Cessão de direitos patrimoniais (Anexo IV); e 

l. Declaração de direitos autorais (Anexo V); 

 

2.6 - Cada proponente poderá efetuar apenas 01 (uma) inscrição; 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Poderão se inscrever no CONCURSO DE ARTE MURALISMO - 2022 somente pessoas 

físicas que atendam os seguintes requisitos: 

a. Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

b. Ter experiência em pinturas em murais/painéis, com as técnicas de Arte Muralismo; 

c. As propostas artísticas deverão expressar OBRIGATORIAMENTE um dos subtemas do 

regulamento, ver item 7.2.2; 

d. O proponente deverá ser, OBRIGATORIAMENTE, o próprio artista; 

 

3.2 - Só serão avaliadas propostas que se enquadrem em um dos temas estabelecidos neste 

regulamento, ver item 7.2.2. 

 

4 – DOS IMPEDIMENTOS 

 

4.1 - Não será permitida a inscrição de proponente que se enquadre nos seguintes casos: 

a. Seja integrante da Comissão de Análise e Seleção deste Edital, além de seus cônjuges, 

parentes consanguíneos ou afins, até 2º grau; 

b. Seja servidor da Secretaria Executiva de Cultura - SECULT, incluindo-se os trabalhadores 

terceirizados, ocupantes de cargos comissionados e demais profissionais que tenham 

vínculos com esse órgão, além de seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 2º 

grau; 

c. Tenha sido servidor ou colaborador da SECULT com menos de 06 (seis) meses de 

desligamento, a contar da data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Município. 

 

5 – DA COMISSÃO DE ANÁLISE E SELEÇÃO 

 

5.1 - A análise e seleção das propostas artísticas inscritas será realizada por uma comissão 

especialmente designada, para tal fim, pela Secretaria Executiva de Cultura, composta por número 

ímpar de integrantes, com no mínimo 3 (três) membros. 

 

5.2 - A Comissão de Análise e Seleção será composta por, no mínimo, 03 especialistas com 

conhecimento e experiência nos campos de abrangência deste edital, e presidida pelo Secretário 

Executivo de Cultura. 

 

6 – DO JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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6.1 - As propostas inscritas serão julgadas em 02 (duas) etapas, conforme descrição a seguir: 

6.1.1 - 1ª ETAPA – Análise Preliminar (eliminatória): consiste na análise dos documentos e 

triagem das exigências constantes neste edital e seus anexos. 

6.1.2 - 2ª ETAPA – Análise de Mérito Artístico-Cultural (classificatória e eliminatória): consiste na 

avaliação das propostas artísticas habilitadas na Análise Preliminar, de acordo com os seguintes 

critérios e pontuações: 

 

Critérios técnicos de avaliação  Pontuação  Aspectos Norteadores 

1 – Originalidade (criatividade, inovação 
e singularidade) 

0, 1, 3, 5, 7 e 9 
pontos 

Não atende ao critério: 0 pontos; 
Atende plenamente: 9 pontos. 

2 – Adequação à temática apresentada; 
0, 1, 3, 5, 7 e 9 
pontos 

Não atende ao critério: 0 pontos; 
Atende plenamente: 9 pontos. 

3 – Valor artístico e cultural 
0, 1, 3, 5, 7 e 9 
pontos 

Não atende ao critério: 0 pontos; 
Atende plenamente: 9 pontos. 

4 – Impacto visual. 
0, 1, 3, 5, 7 e 9 
pontos 

Não atende ao critério: 0 pontos; 
Atende plenamente: 9 pontos. 

5 – Acabamento; 
0, 1, 3, 5, 7 e 9 
pontos 

Não atende ao critério: 0 pontos; 
Atende plenamente: 9 pontos. 

PONTUAÇÃO TOTAL 45 PONTOS  

 

6.1.4 - Nos critérios acima mencionados, a originalidade (criatividade, inovação e singularidade) 

tem incidência na interpretação da realidade e da sensibilidade para registrar um momento único, 

singular. O valor artístico e cultural é apreendido pelos impactos das reflexões, provocações e 

questionamentos sobre a proposta artística e os temas propostos. A adequação à temática deve 

obedecer a ao tema apresentado pelo proponente no ato da inscrição. O impacto visual deverá 

levar em conta a harmonia das cores, o arrebatamento, a estética e o tema escolhido. O 

Acabamento precisa estar evidente no croqui, bem como a descrição do material utilizado, 

evidenciando a boa interpretação da proposta e respeitando o croqui apresentado, no ato da 

inscrição. 

 

6.1.5 - Na pontuação acima mencionada, não serão utilizadas as casas decimais. 

 

6.1.6 - O resultado final será o somatório da pontuação obtida em cada um dos critérios. 

 

6.1.7 - As propostas serão organizadas em ordem decrescente, considerando-se os critérios de 

avaliação descritos no subitem 6.3, sendo selecionadas as 14 propostas que obtiverem as 

maiores pontuações e cumprirem com as exigências deste edital e seus anexos. 

 

6.1.8 - O resultado final da seleção será publicado em Diário Oficial do Município, divulgado nos 

blogs e redes sociais através da ASCOM e será fixado em mural, na sede da Secretaria Executiva 

de Cultura de Petrolina. 

 

6.1.9 - Nos casos de EMPATE, em que os(as) inscrito(as) obtiverem a mesma quantidade de 

pontos, serão utilizados critérios de desempate, conforme a ordem a seguir:  

 

a. Maior pontuação no valor artístico e cultural das propostas;  

b. Maior pontuação em impacto visual;  

c. Maior pontuação em adequação à temática; 
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d. Persistindo o empate, será realizado um sorteio. 

 

 

7 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS MURAIS:  

7.1 - O concurso visa a seleção 14 (quatorze) propostas artísticas de Arte Muralismo, inscritas 

por artistas individuais.  

7.2 - As propostas de intervenções artísticas serão aplicadas em murais, conforme descrito a 

seguir: 

7.2.1 - 01 (um) mural para cada proponente, medindo no mínimo 5,10m de largura x 1,60m e no 

máximo 5,50m x 2,00m de altura cada, que serão pintados fielmente ao croqui (layout) proposto 

no ato da inscrição, com técnicas de Arte Muralismo, nas paredes que circundam o Centro de 

Artes e Esportes Unificados – CEU das Águas, localizado à rua 11, s/nº, Rio corrente, Petrolina-

PE. 

7.2.2 - As propostas artísticas deverão expressar o tema geral “Expressões, Manifestações e 

Paisagens Petrolinenses”, e abordar, OBRIGATORIAMENTE, um dos subtemas abaixo:  

 

a) Remeiros; 

b) Ana das Carrancas; 

c) Geraldo Azevedo; 

d) Vaqueiros; 

e) Quadrilha junina; 

f) Violeiros; 

g) O Forró; 

h) Patrimônios arquitetônicos de Petrolina; 

i) Belezas naturais; 

j) Fruticultura; 

k) Monumentos; 

l) A caatinga; 

m) Samba de Véio; 

n) O Carnaval Tradicional; e  

o) Barcos e paquetes; 

 

7.2 - Os croquis (layout) das propostas artísticas a serem desenvolvidas deverão ser ilustrados, 

em cores, em papel apropriado para desenho, no tamanho A3, apresentando todos os detalhes e 

cores, que serão reproduzidas fielmente nos painéis definidos, pela Secretaria Executiva de 

Cultura, para cada participante. 

 

7.3 – O croqui deverá ser anexado ao e-mail de inscrição, em formato JPG, JPEG ou em formato 

PDF, colorido; 

 

7.4 – Cada croqui (layout) da proposta artística inscrita, deverá ser acompanhado de descritivo 

técnico, contendo o cronograma de execução e os materiais que serão utilizados. 

 

7.5 - A seleção das propostas artísticas inscritas se dará conforme Regulamento e anexos 

específicos do edital do concurso. 
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8 – DO RESULTADO E DO DIREITO DO RECURSO 

 

8.1 - Após a conclusão da análise da documentação e das propostas artísticas (croquis), a 

Secretaria Executiva de Cultura publicará o resultado preliminar de análise, no Diário Oficial, e os 

proponentes poderão recorrer da decisão, no prazo de 03 (dois) dias corridos, por meio de 

Formulário de Recurso (Anexo VIII), que deverá ser enviado via e-mail. 

 

8.2 - O recurso deverá ser encaminhado, via e-mail cultura.sedu@gmail.com, no prazo 

estabelecido no cronograma deste edital, à Secretaria Executiva de Cultura a qual julgará 

juntamente com a Comissão de Análise e Seleção, que poderá reconsiderar sua decisão. 

 

8.3 - O recurso deverá conter apenas as razões recursais, sendo vedada a inclusão de 

documentos (anexos) ou informações que deveriam constar originalmente no ato da inscrição; 

 

8.4 - O proponente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. O Recurso 

inconsistente ou intempestivo será indeferido; 

 

8.5 - O julgamento dos Recursos será realizado no prazo máximo de 1 (um) dia útil. 

 

9 – DO TERMO DE COMPROMISSO 

 

9.1 - Após a publicação do resultado final, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

convocará os selecionados para assinatura do Termo de Compromisso, 

 

9.2 – O proponente se compromete a assumir o custo financeiro de todo o material e mão de obra 

a ser utilizado pelo proponente na execução da proposta inscrita, não cabendo à prefeitura nada 

mais que o desembolso do prêmio previsto no regulamento. 

 

10 – DO VALOR GLOBAL, DA PREMIAÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

10.1 - O valor global do orçamento deste edital importa a quantia total de R$ 49.000,00 (quarenta 

e nove mil reais). 

 

10.2 - O valor global deste edital será distribuído em 14 (quatorze) prêmios, no valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) cada prêmio. 

 

10.3 - As despesas decorrentes deste edital estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Município para o exercício 2022, na classificação abaixo: 

 

Unidade Orçamentária: 94.100 

Classificação Funcional: 13.392.3319.4.316 

Elemento de Despesa: 3.3.90.31 – Premiações Culturais 

Fonte: 10010000 

 

11 – DO PAGAMENTO DO PRÊMIO 

 

11.1 - Cada proponente só poderá ter, no máximo, 01 (uma) proposta artística premiada. 
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11.2 - A prefeitura só pagará o prêmio após a proposta artística ser efetivamente pintada, conforme 

o croqui (layout) selecionado e no espaço (mural) disponibilizado pela Secretaria Executiva de 

Cultura. 

 

11.3 - O prêmio será pago em parcela única, por meio de empenho prévio, no prazo de até 30 

(trinta) dias após a execução da proposta artística, depositado diretamente na conta bancária 

do proponente, indicada no Formulário de Inscrição. 

 

11.4 - Para fins de esclarecimento, o empenho prévio não é garantia de pagamento, sendo um ato 

discricionário da Administração Pública, e que pode ser cancelado a qualquer momento quando 

constatada alguma irregularidade quanto ao disposto no Edital. 

 

11.5 - Não serão aceitas para o pagamento da premiação CONTA CONJUNTA, CONTA COM 

LIMITE de recebimento ou CONTA BENEFÍCIO. 

 

11.6 - Considera-se como CONTA BENEFÍCIO toda conta disponibilizada pelas instituições 

financeiras com a finalidade única e exclusiva de recebimento de salários, pensões, 

aposentadorias ou similares. 

 

11.7 - O prêmio será depositado por meio de transferência ou ordem bancária na conta indicada 

pelo proponente, sendo obrigatória a correspondência entre a titularidade deste e a titularidade da 

conta bancária onde será depositado o pagamento da premiação. 

 

12 – DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS 

 

12.1 - O presente Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/1993, cabendo a aplicação de todas as 

penalidades prevista em Lei, sem prejuízo da aplicação de outras medidas e penalidades cabíveis 

nas esferas cível e criminal. 

 

13. DO CRONOGRAMA 

 

13.1 - O processo de inscrição e seleção das propostas, bem como as atividades citadas neste 

edital, obedecerão ao seguinte cronograma: 

DESCRIÇÃO DATA / PERÍODO 

Publicação do Edital / Regulamento 08/04/2022 

Inscrição das propostas 08/04 a 23/05/2022 

Análise preliminar 24 e 25/05/2022 

Publicação do Resultado à análise preliminar 26/05/2022 

Recursos ao resultado à análise preliminar 27 a 30 /05/2022 

Julgamento dos recursos da análise preliminar 31/05/2022 

Publicação do Resultado dos recursos / Resultado final 01/06/2022 

Assinatura do Termo de Compromisso 02 e 03/06/2022 

Pintura dos murais/painéis conforme o croqui 04 a 10/06/2022 

Pagamento dos prêmios (até 30 dias após a entrega dos murais pintados) 



 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE 

CEP 56.304-919 – Fones: (87) 3861.5157  (87) 3861.9500/ 3861.8113 - CNPJ:  10.358.190/0001-77 

 

14 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

14.1 - O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de 1 (um) ano, 

sendo prorrogável uma única vez por igual período. 

 

15 – DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

15.1 - Pela adesão ao presente edital, os autores das propostas artísticas deverão ceder os direitos 

patrimoniais à Prefeitura Municipal de Petrolina e à Secretaria Executiva de Cultura por tempo 

indeterminado, que poderão publicá-las em impressos das instituições e do Governo de Municipal, 

bem como em qualquer tipo de material/site institucional. As propostas artísticas premiadas 

poderão ser utilizadas em exposições e/ou mostras promovidas pela secretaria Executiva de 

Cultura, em ações do calendário cultural do Município, em escolas e outros locais onde a 

instituição desenvolva atividades artístico-culturais. 

 

15.2 - Ao se inscrever no presente edital, o proponente declara a inexistência de plágio das 

propostas artísticas inscritas, bem como garante ter a autorização de terceiros que porventura 

tenham direitos conexos sobre a produção artística, se responsabilizando inclusive por eventuais 

reinvindicações quanto ao uso não autorizado, indenizando aos possíveis detentores dos direitos, 

quando for o caso. 

 

15.3 - A cessão dos direitos patrimoniais das propostas artísticas premiadas neste Concurso não 

é exclusiva, podendo os detentores dos direitos autorais utilizarem as mesmas livremente, sem 

necessidade de prévia autorização da Prefeitura Municipal de Petrolina/SECULT. 

 

16 - DA APRESENTAÇÃO E CONDIÇÕES PARA ENTREGA: 

 

16.1 - No ato da inscrição, o proponente deverá anexar, em formato JPEG ou PDF, o CROQUI 

(imagem ilustrativa) da proposta artística a ser realizada em técnica do Arte Muralismo. 

 

16.2 - Os croquis deverão ser ilustrados em papel apropriado para desenho, no tamanho A3, 

apresentando todos os detalhes e cores, que serão reproduzidas fielmente nos murais. 

 

16.3 - Todas as propostas artísticas deverão ser executadas conforme os croquis apresentados 

no ato da inscrição e deverão ser, OBRIGATORIAMENTE, pintadas no local e hora determinados 

pela Secretaria Executiva de Cultura. 

 

16.4 - Os croquis (layout) ORIGINAIS deverão ser entregues à Secretaria Executiva de Cultura 

após a divulgação do resultado final, para fins de fiscalização e prestação de contas do concurso. 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

17.1 - Ao realizar a sua inscrição, o proponente declara que está de pleno acordo com as normas 

previstas neste regulamento e seus anexos. 

 

17.2 - Não caberá recurso de qualquer espécie sobre o resultado final do concurso; 
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17.3 - A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada posteriormente à realização 

do processo de seleção, implicará na eliminação da respectiva inscrição, sendo declarados nulos 

todos os atos decorrentes desde a inscrição. 

 

17.4 - Os casos omissos que não envolvam o mérito artístico-cultural das propostas serão 

decididos pela Secretaria Executiva de Cultura - SECULT; 

 

17.5 - Esclarecimentos sobre o conteúdo deste Edital poderão ser obtidos pelo telefone (87) 

3861-5157, na Secretaria Executiva de Cultura, no Centro de Convenções Sen. Nilo Coelho s/n, 

1º piso das 08 h às 12 h ou ainda pelo e-mail cultura.sedu@gmail.com. 

 

17.6 - O presente Edital entra em vigor a partir da data da sua publicação no Diário Oficial do 

Município. 

 

17.7 - Integram este Edital, os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Formulário de inscrição; 

Anexo II – Croqui (layout) e Sinopse da proposta artística; 

Anexo III – Declaração de endereço por terceiros; 

Anexo IV – Termo de cessão de Direitos Patrimoniais; 

Anexo V – Declaração de Direitos Autorais; 

Anexo VI – Currículo do proponente; 

Anexo VII – Minuta do Termo de Compromisso; 

Anexo VIII – Modelo de Recurso. 

 

  

Petrolina-PE, 06 de abril de 2022. 

   

 

PLÍNIO JOSÉ DE AMORIM NETO 

Secretário de Educação, Cultura e Esportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cultura.sedu@gmail.com
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

 

 

CONCURSO DE ARTE MURALISMO - 2022 

O Nº da Inscrição será enviado via e-mail, após o recebimento do e-mail 

Nome completo:  
(igual ao RG) 

 

Nome Artístico/Social:  

Data de nascimento:   

Telefones c/ DDD:  

Endereço: 

Rua: _______________________________________________  

Nº: ____________ 

Bairro: _____________________________________________ 

Cidade: _____________________________________________      

CEP:_______________________  

Dados bancários: 
(Verificar o item 11.5) 

Banco: _____________________   Nº do Banco: ________  

Agência: ___________________ 

Conta-Corrente:______________ 

E-mail:  

RG: CPF: 

 

Título da obra  

Tema escolhido  

 

DECLARAÇÃO 
 
Declaro que estou ciente e de acordo com todas as normas previstas no regulamento do Concurso 
de Arte Muralismo 2022. 
 

 
Petrolina-PE, _______ de ____________________ de 2022. 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Proponente 

(igual ao documento de identificação) 

 



 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE 

CEP 56.304-919 – Fones: (87) 3861.5157  (87) 3861.9500/ 3861.8113 - CNPJ:  10.358.190/0001-77 

 

ANEXO II  

 

CROQUI (layout) e SINOPSE  

 

 

Petrolina-PE, _______ de ____________________ de 2022. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Proponente 

(igual ao documento de identificação) 

 

  

CONCURSO DE ARTE MURALISMO - 2022 

1 – CROQUI (o (a) proponente deverá desenhar o croqui em papel A3, obrigatoriamente colorido, fotografar ou 

escanear em formato PDF, e anexar ao e-mail no ato da inscrição): 

2 – SINOPSE (Escreva uma sinopse que expresse o subtema escolhido e a técnica de arte muralismo usada 

na execução da proposta artística): 

 
 
 
 
 
 
 

 

3 – MATERIAIS NECESSÁRIOS (neste campo, o (a) proponente deverá indicar o material necessário para a 

realização da proposta artística: tintas, spray, instrumento de trabalho e de segurança – EPIs, incluindo a 
quantidade de auxiliares que o ajudarão na execução da proposta): 

MATERIAIS 
OBSERVAÇÃO: O custo financeiro de todo o material e mão de obra a ser utilizado pelo proponente 
na execução da proposta inscrita é por conta do proponente, não cabendo à prefeitura nada mais que o 
desembolso do prêmio previsto no regulamento. 

QUANTIDADE 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO POR TERCEIROS 

 

Eu, (DIGITAR nome completo do(a) declarante), portador(a) do RG nº (número do RG com órgão 

expedidor), CPF nº (número do CPF), DECLARO que: 

O(A) Sr(a) (nome do (a) proponente da inscrição) é residente à (colocar o endereço completo do/a 

declarante). 

As informações prestadas nesta declaração são de minha inteira responsabilidade, estando ciente de 

que a apresentação de informações falsas é passível de penalidades previstas em Lei.  

 

Declaro, também, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta declaração 

são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 - Código Penal*. 

 

 

Petrolina-PE, _______ de ____________________ de 2022. 

 

  

 

___________________________________________ 

Nome e Assinatura do Declarante 

(igual ao documento de identificação) 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

1) Anexar cópia do comprovante de residência do(a) declarante; 

2) Anexar cópia de documento de identificação com foto do(a) declarante. 

 

 

 

 

 

 
*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - do Código Penal: “Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim 

de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena - reclusão, de um a cinco anos, 

e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.” 
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ANEXO IV 
 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS  
 

CESSIONÁRIA: Secretaria Executiva de Cultura - SECULT-PE 

Endereço: Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (1º Piso) – Centro – 

Petrolina/PE, CEP 56.304-919 

NOME DO CEDENTE (AUTOR): 

Endereço:  

E-mail: Cidade:                                  CEP:  

CPF:  Telefone: 

OBRA PREMIADA NO CONCURSO DE ARTE MURALISMO - 2022 

Título da obra (pintura): 

Pseudônimo do autor: 

As partes têm entre si acordadas o que segue, obrigando-se por si e por seus sucessores a qualquer título: 
 
1. O (a) CEDENTE declara ser o (a) detentor (a) dos direitos autorais, patrimoniais e morais sobre a OBRA 
(pintura) acima descrita. 
2. Nos termos do art. 49 da Lei 9.610/98, o (a) CEDENTE ou sucessor cede à CESSIONÁRIA neste ato, em 
caráter universal ou singular, todos os direitos patrimoniais sobre a OBRA, por todo o seu prazo de proteção 
estipulado na referida lei. 
3. A CESSIONÁRIA poderá fazer uso da OBRA conforme sua conveniência e oportunidade, seja de natureza 
editorial, impressa, eletrônica, digital e/ou em composição multimídia, para reprodução de natureza 
institucional, para uso em quaisquer modalidades e em quaisquer suportes, físico ou virtual; para 
distribuição sem limite de quantidade ou de área geográfica, seja no Brasil ou no exterior, desde que sejam 
publicações, educacionais, de apoio a eventos culturais, divulgação do CONCURSO DE ARTE MURALISMO - 
2022 ou ainda do acervo artístico do Município de Petrolina. 
4. O (a) CEDENTE poderá reproduzir a OBRA, sem prévia autorização da CESSIONÁRIA. 
5. A titularidade do direito patrimonial de que é investida a CESSIONÁRIA não lhe atribui o direito de 
descaracterizar em hipótese alguma a OBRA, segundo sua exclusiva conveniência.  
6. O (a) CEDENTE deverá ser previamente consultado, sobre toda e qualquer alteração da OBRA, bem como, 
manter os créditos do (a) CEDENTE em qualquer tipo de suporte e meio de divulgação. 
7. O descumprimento da cláusula acima permitirá que o (a) CEDENTE recobre os direitos ora cedidos, seja a 
que tempo for. 
8. Neste ato, o (a) CEDENTE também cede gratuitamente a CESSIONÁRIA o direito de uso de seu nome e de 
sua imagem para ilustrar a fantasia ou adereço de autoria do (a) CEDENTE. E por estarem justas e 
contratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias elegendo o Foro da Comarca de Petrolina (PE), com a 
preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Petrolina-PE, _______ de ____________________ de 2022. 
 

CEDENTE* 
Assinatura*: _______________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

(igual ao documento de identificação) 

 
CPF.: ______________________________ 

 

(*) Assinatura (conforme documento de identidade) Com firma reconhecida em cartório 

(*) Opcional – Lei 13.726 de 2018 
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

Declaro, para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, 

que eu (nome completo do(a) declarante), (naturalidade), (estado civil), (profissão), RG nº 

_______________, CPF/CNPJ nº______________________, domiciliado(a) na (endereço completo), 

sou/autor(a) e detentor(a) dos direitos autorais da obra (título da obra: fantasia/adereço), inscrita no 

CONCURSO DE ARTE MURALISMO - 2022, de Petrolina-PE, nos termos dos artigos 28 a 33 da Lei 

Federal nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos Autorais). 

 

Petrolina-PE, _______ de ____________________ de 2022. 

 

 

 

_______________________________________________ 
Nome e Assinatura do Autor da Obra 
(igual ao documento de identificação) 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Assinatura (Nome civil completo da pessoa física declarante) Com firma reconhecida em cartório  

(*) Opcional – Lei 13.726 de 2018. 
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ANEXO VI 

 

CURRÍCULO DO PROPONENTE 

 

CONCURSO DE ARTE MURALISMO - 2022 
NOME DO PROPONENTE: 

 

 

FORMAÇÃO (deverão ser comprovadas anexando documentação correlata neste mesmo arquivo): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXPERIÊNCIA (deverão ser comprovadas anexando documentação correlata neste mesmo arquivo): 
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ANEXO VII 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E ESPORTES DE PETROLINA-PE, através da SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, com 

sede na (colocar endereço completo), representada pelo Secretário de Educação, Cultura e Esportes, o Sr. 

PLÍNIO JOSÉ DE AMORIM NETO, brasileiro, residente e domiciliada nesta cidade, e (NOME DO 

PROPONENTE), doravante denominado(a) ARTISTA PREMIADO(A), portador(a) da Carteira de Identidade 

n° (nº do RG), inscrito no CPF sob nº (nº do CPF), residente e domiciliado na Rua (colocar endereço 

completo do representante legal), bairro (nome do Bairro), na cidade de (nome da cidade), celebram entre 

si este TERMO DE COMPROMISSO para execução de proposta aprovada pelo EDITAL 001/2022 – 

CONCURSO DE ARTE MURALISMO, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. O objetivo deste TERMO DE COMPROMISSO é regular a execução da proposta artístico-cultural 

denominada “_____________”, apresentada pelo BENEFICIÁRIO, selecionada nos termos do EDITAL 

001/2022 – CONCURSO DE ARTE MURALISMO, o qual integra o presente TERMO.  

1.2. O Proponente Selecionado executará a pintura do mural artístico e todas as demais atividades 

resultantes da proposta acima citada de acordo com o conteúdo apresentado no ato da inscrição e aprovado 

pela Comissão Técnica de Seleção, que integra o presente instrumento para todos os fins de direito.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA  

2.1. O prazo para execução da pintura do mural artístico e de todas as demais atividades resultantes da 

proposta será de até 3 (três) dias após a assinatura do TERMO DE COMPROMISSO, podendo ser 

prorrogado caso haja justificativa devidamente fundamentada pelo Proponente Selecionado.  

2.2. A prorrogação de que trata este item se dará em caráter excepcional e mediante análise da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes.  

2.3. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a seu critério, poderá prorrogar a vigência do 

presente TERMO DE COMPROMISSO, caso julgue necessário por questões administrativas de quaisquer 

ordens.  

2.4. A vigência do presente TERMO DE COMPROMISSO compreenderá o período entre a assinatura do 

mesmo e a execução da pintura do mural artístico resultante da proposta, sendo findado apenas após a 

aprovação do Relatório de Conclusão pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, quando 

estará o Proponente Selecionado desobrigado das cláusulas do presente TERMO.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREMIAÇÃO  

3.1. O valor total do prêmio será de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser liberado em parcela 

única. 

3.2. A premiação a que se refere o item 3.1. considera valores brutos, ou seja, passíveis de retenção de 

impostos e tributos federais, estaduais e municipais.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES  

4.1. Para a consecução do objetivo deste TERMO DE COMPROMISSO as partes se comprometem a:  

4.1.1. COMPETE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES:  

a) efetuar o pagamento do prêmio ofertado em conformidade com a Cláusula Terceira deste Termo;  

b) orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar o desenvolvimento e realização da proposta;  

c) analisar e emitir parecer acerca das solicitações de alteração apresentadas pelo Proponente Selecionado 

e que se refiram ao objeto, atividades a serem realizadas e pessoas envolvidas na ficha técnica da proposta;  

d) aplicar as penalidades cabíveis no caso de descumprimento do presente Termo;  

4.1.2. COMPETE AO PROPONENTE SELECIONADO:  
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a) executar a pintura do mural artístico e todas as demais atividades constantes na proposta, em 

conformidade com o conteúdo apresentado na inscrição, durante a vigência deste TERMO DE 

COMPROMISSO;  

b) assumir todas as responsabilidades técnicas e financeiras, trabalhistas ou outras, assumidas em função 

do desenvolvimento da proposta;  

c) assumir as responsabilidades civis, penais, comerciais e outras, advindas de utilização de direitos autorais 

e/ou patrimoniais anteriores, contemporâneas ou posteriores à formalização do presente TERMO DE 

COMPROMISSO;  

d) assumir todas as responsabilidades com os materiais, equipamentos, pessoal (equipe) e demais 

estruturas necessárias à execução da pintura do mural artístico, incluindo equipamentos de segurança e 

equipamentos de proteção individual (EPI), quando for o caso; 

e) manter a situação de regularidade com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal e com a Justiça 

Trabalhista, durante todo o período de vigência do presente TERMO DE COMPROMISSO;  

f) encaminhar, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, as solicitações de alteração 

que se refiram ao objeto, atividades a serem realizadas e pessoas envolvidas na ficha técnica, estando esta 

alteração sujeita à prévia concordância da Secretaria;  

g) corrigir, no prazo determinado eventuais pendências apontadas pela Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes, referentes ao acompanhamento da proposta;  

i) garantir que não haja veiculação de propaganda político-partidária, religiosa ou de cunho ofensivo ou 

sexual no mural artístico resultante da proposta;  

j) liberar todos os direitos de utilização de imagem do(s) artista(s) envolvido(s) e do mural artístico resultante 

da proposta para divulgação institucional pela Prefeitura de Petrolina-PE;  

k) autorizar a exibição do conjunto de logomarcas institucionais no entorno da obra informando o apoio 

recebido, em moldes a serem pactuados junto à assinatura do TERMO DE COMPROMISSO;  

l) fazer constar nos materiais de divulgação referência explícita à Prefeitura Municipal de Petrolina-PE, 

incluindo no material as logomarcas institucionais a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes;   

n) comunicar quaisquer alterações nos seus dados cadastrais durante o prazo de vigência do presente 

TERMO DE COMPROMISSO até a análise final do cumprimento das obrigações, sendo que apenas após 

a aprovação do Relatório de Conclusão pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes estará 

o Proponente Selecionado quite com os termos do presente compromisso; 

o) não transferir a outrem as obrigações assumidas neste TERMO;   

p) comprovar a realização das atividades por meio de Relatório de Conclusão à Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes, conforme Cláusula Quinta deste TERMO. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DA PROPOSTA  

5.1. O Proponente Selecionado terá que comprovar a realização das atividades por meio de Relatório de 

Conclusão da proposta, que deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes.  

5.2. O Relatório de Conclusão será analisado pela Comissão Técnica de Seleção em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, que emitirão parecer atestando a execução da 

proposta de acordo com este TERMO DE COMPROMISSO.  

5.3. A análise do Relatório de Conclusão levará em consideração a correta realização da proposta, incluindo 

todas as atividades e responsabilidades previstas neste TERMO, incluindo os prazos, temas e cronogramas 

pactuados.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES  

6.1. A inexecução ou execução apenas parcial da proposta pode acarretar a aplicação de sanções 

administrativas ao proponente e aos eventuais demais integrantes do grupo, garantido o contraditório e a 

ampla defesa e sem prejuízo de outras sanções cabíveis previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal 

nº. 8.666/1993.  

6.2. O descumprimento do presente Termo caracterizará a inadimplência do Proponente junto à Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO  

7.1. Será rescindido o presente TERMO, sem direito à indenização de qualquer espécie ao Proponente, e 

sem prejuízo das sanções legais aplicáveis, se:  

7.1.1. não cumprir quaisquer das obrigações assumidas neste TERMO;  

7.1.2. descumprir os termos do EDITAL 001/2022 – DO CONCURSO DE ARTE MURALISMO. 

7.1.3. demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé;  

7.1.4. outros casos omissos no presente TERMO e no Edital, a serem decididos pela Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Esportes. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO  

8.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo, que de outra forma não possam ser 

resolvidas, as partes elegem o foro de Petrolina-PE.  

8.2. E por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor 

e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.  

8.3. E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.  

 

 

Petrolina-PE, _______ de ________________ de 2022. 

 

 

 

PLÍNIO JOSÉ DE AMORIM NETO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

 

 

______________________________________________ 

PROPONENTE/SELECIONADO 

 

 

 
__________________________________ 
TESTEMUNHA 1: 
NOME: 
CPF: 
 

__________________________________ 
TESTEMUNHA 2: 
NOME: 
CPF: 
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ANEXO VIII 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

À 

Secretaria Executiva de Cultura – SECULT 

 

 

Eu, (DIGITAR NOME COMPLETO), CPF Nº ___________________, inscrito no CONCURSO DE ARTE 

MURALISMO - 2022, com a ficha de inscrição nº: ______________, concorrendo com a proposta artística 

denominada (DIGITAR O TÍTULO DA OBRA) venho interpor recurso contra decisão proferida pela Comissão 

de Análise e seleção do Concurso, decisão esta que considerou NÃO HABILITADA, a fantasia/adereço 

acima citado, expondo para tanto os fatos fundamentados a seguir: 

 

 

* DOS MOTIVOS DA NÃO HABILITAÇÃO;  

 

(digitar o motivo pela a qual a fantasia não foi habilitada.) 

 

FUNDAMENTAÇÃO PARA O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

 

(digitar os argumentos de defesa, fundamentar o pedido de reconsideração.) 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

Petrolina, _____ de março de 2022. 

 

_______________________________________ 

Nome e Assinatura do Proponente 

(igual ao documento de identificação) 

 

 

 

 

(*) Os motivos podem ser solicitados à SECULT, pelo telefone (87) 3861-5157 ou pelo E-mail: 

cultura.sedu@gmail.com  
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