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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2022 

 

CONCURSO DE RUAS ORNAMENTADAS  

REGULAMENTO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, por intermédio da Secretaria de Educação, Cultura e 

Esportes, neste ato representada pela Secretaria Executiva de Cultura, sediado à Av. 31 de 

Março, s/n, Centro de Convenções, Bairro Centro, Petrolina-PE, torna público o Processo 

Licitatório na modalidade de CONCURSO, em regime de execução indireta, para a seleção de 

iniciativas preservacionistas relativas ao Patrimônio Cultural Imaterial interessadas em 

concorrer ao CONCURSO DE RUAS ORNAMENTADAS, que será regido precipuamente pela Lei 

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, nos princípios enunciados na Portaria 29/2009/MinC, nos 

artigos nº 215, 216 e 216-A da Constituição da República Federativa do Brasil, no Art. 156, da 

Lei Orgânica do Município de Petrolina/PE, e em conformidade com as condições e exigências 

estabelecidas no presente Edital. 

 

1. DA FINALIDADE 

1.1. O CONCURSO DE RUAS ORNAMENTADAS, do São João de Petrolina 2022, de caráter 

municipal, é promovido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, através da 

Secretaria Executiva de Cultura, tem por objetivo promover a integração da comunidade 

com as iniciativas culturais do município, incentivando os moradores a decorar e animar 

suas ruas com temas dos festejos juninos, propiciando aos moradores e turistas 

momentos de lazer e de valorização cultural 

 

2. DO OBJETO 

2.1. O objeto do presente Concurso consiste na premiação de 03 (três) ruas ornamentadas, 

situadas no perímetro urbano da cidade de Petrolina, com a melhor ornamentação de 

São João.   

2.2. Esta convocatória é composta pelos seguintes anexos: 

Anexo I - Formulário de Inscrição; 

Anexo II - Relação dos Documentos; 

Anexo III - Declaração de Representante da rua; 

Anexo IV - Declaração de redução de impactos ambientais. 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1.  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: 13.392.3319.4.317  

Elemento de Despesa: 3.3.90.31 – Premiações Culturais 
Fonte: 10010000 
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3.1.  Do aporte financeiro deste edital será destinado R$ 12.000,00 (doze mil reais) para 

premiação das propostas contempladas. 

 

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de 04 (quatro) meses, 

contados a partir da sua publicação. 

 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão concorrer aos prêmios, representantes (Pessoa Física) das ruas compreendidas 

dentro do perímetro urbano de Petrolina. 

5.2. A rua concorrente deverá permitir, com a ornamentação da rua, a fruição normal do 

trânsito, principalmente dos veículos de moradores da rua. 

5.3. Não poderão participar do concurso as ruas que não estiverem devidamente inscritas de 

acordo com os itens 7. 

 

6. DAS VEDAÇÕES 

6.1. É vedada a participação de funcionários da Secretaria Executiva de Cultura, bem como de 

seus parentes diretos, assim como de membros da Comissão Organizadora e ou da 

Comissão Julgadora. 

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

7.1. As inscrições poderão ser realizadas durante o período de:  08h, horário de Brasília, do 

dia 02/05/2022 e encerrarão às 17h do dia 13/06/2022. 

7.2. As inscrições devem ser feitas de forma presencial, na Secretaria Executiva de Cultura, 

situada no Centro de Convenções Sen. Nilo Coelho, s/n, Centro - Petrolina/PE.   

7.3. No ato de inscrição, deverá ser entregue a seguinte documentação:  

I. Ficha de Inscrição – ANEXO I, devidamente preenchida e assinada pelo proponente; 

II. Documentação conforme ANEXO II. 

III. Declaração de representante da rua, o mesmo deverá apresentar no ato da inscrição uma 

declaração com, no mínimo, 05 (cinco) assinaturas de moradores da rua candidata ao 

concurso, conforme ANEXO III. 

IV. Declaração de redução de impactos ambientais. 

7.4. A assinatura do representante/morador implicará na aceitação plena das condições 

estabelecidas neste Regulamento. 

7.5. Os interessados em participar desta convocatória, deverão acessar o link 

https://linktr.ee/secult.petrolina, e clicar na faixa azul (EDITAL E ANEXOS CONCURSO DE 

RUAS ORNAMENTADAS 2022), baixar os anexos, preencher, assinar e protocolar a 

inscrição na sede da Secretaria Executiva de Cultura, dentro do prazo estipulado no item 

7.1. 

 

8. DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS RUAS  

https://linktr.ee/secult.petrolina
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8.1. As ruas inscritas serão avaliadas, pela Comissão Julgadora, durante o período de visita às 

ruas inscritas e classificadas conforme critérios definidos neste regulamento. 

8.2. A Comissão Julgadora visitará as ruas inscritas no dia 23 de junho de 2022 a partir das 19 

horas, para a avaliação e classificação das ruas concorrentes. 

8.3. A comissão organizadora irá elaborar um cronograma de visitação, o mesmo estará à 

disposição dos organizadores das ruas no link https://linktr.ee/secult.petrolina, a partir 

do dia 20 de junho de 2022. 

8.4. É de inteira responsabilidade do representante da rua inscrita acessar o link, conforme 

item 8.3, ou dirigir-se à sede da Secretaria Executiva de Cultura (Centro de Convenções 

Sen. Nilo Coelho, s/n, Centro), a fim de se informar do cronograma de visitação. 

8.5. As ruas concorrentes poderão realizar apresentações artístico-culturais que resgatem as 

tradições do São João, valendo como critério de pontuação agregado às demais exigências 

deste edital. 

8.6. Caso opte por realizar uma apresentação, o grupo terá o tempo máximo de 20 minutos 

para fazer a apresentação, e devem estar concentrados na sua RUA, pelo menos 15 

(quinze) minutos antes do horário previsto para sua apresentação. 

  

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

9.1. Serão avaliados os seguintes itens:  

I. Originalidade 

II. Criatividade 

III. Qualidade estética 

IV. Animação 

V. Envolvimento da comunidade 

 

10. DA ORGANIZAÇÃO E COMISSÃO JULGADORA 

10.1. Será Constituída uma Comissão Organizadora composta por membros nomeados pela 

Secretaria Executiva de Cultura. 

10.2. A Coordenação do Concurso nomeará uma Comissão Julgadora com, no mínimo, 04 

(quatro) componentes para selecionar e classificar as ruas inscritas. 

10.3. A comissão julgadora será composta por três profissionais ligados às áreas de artes, 

cultura popular, arquitetura, decoração e afins; e um representante da Secretaria 

Executiva de Cultura que a presidirá, contudo sem poder de voto, exceto no caso de 

empate. 

10.4. O Cronograma de visitas da Comissão Julgadora será definido pela Secretaria Executiva 

de Cultura e disponibilizado conforme item 8.3. 

 

11. DO CRONOGRAMA 

 

Publicação do Edital 29/05/2022 

Inscrições  02/05/2022 a 13/06/2022 

https://linktr.ee/secult.petrolina
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Período de visita para avaliação das ruas 
ornamentadas 

23/06/2022 

Resultado Final 26/06/2022 

Entrega da Premiação 29/06/2022 

 

12. DA PREMIAÇÃO 

12.1. As ruas que obtiverem as três melhores notas receberão da Prefeitura Municipal de 

Petrolina a seguinte premiação: 

a) 1º lugar –Troféu e o prêmio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

b) 2º lugar –Troféu e o prêmio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

c) 3º lugar –Troféu e o prêmio de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

12.2. O resultado das ruas vencedoras será divulgado no dia 26/06/2022, na Missa do 

Vaqueiro, que acontecerá na Orla I de Petrolina. 

12.3. A solenidade de premiação das ruas vencedoras será no dia 29/06/2019, no ARRAIÁ DA 

PRAÇA, às 20h, na Praça Sete de Setembro (conhecida como 21 de Setembro).  

12.4. O prêmio deverá ser pago em parcela única, por meio de empenho prévio, no prazo de 

até 30 (trinta) dias após a realização do concurso, depositado diretamente na conta 

bancária do representante da rua.  

12.5. Não serão aceitas para o pagamento da premiação CONTA CONJUNTA, CONTA COM 

LIMITE de recebimento ou CONTA BENEFÍCIO (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).  

12.6. 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. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Ao se inscrever neste concurso, cada participante está incondicionalmente aceitando e 

concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, 

revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para uso do 

Município de Petrolina, com objetivos informativos, promocionais ou publicitários 

relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores, 

apoiadores ou meio de comunicação. 

13.2. A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes poderá cancelar o concurso de que trata 

este Regulamento, caso as medidas de isolamento social para combater o Covid-19 sejam 

intensificadas, sem que isso importe em qualquer direito indenizatório para os candidatos 

inscritos. 
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13.3. A verificação, em qualquer etapa do concurso, de irregularidade, inexatidão de dados ou 

falsidade de declaração implicará na eliminação do candidato e anulação de todos os atos 

dela decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

13.4. Qualquer ato desrespeitoso a um dos membros da comissão julgadora e coordenação do 

concurso será motivo de desclassificação da rua concorrente. 

13.5. A montagem e desmontagem da ornamentação da Rua é de inteira responsabilidade dos 

seus moradores, cabendo aos mesmos arcar com a organização de equipes, divisão de 

tarefas e custos. 

13.6. A Prefeitura Municipal de Petrolina fica isenta de quaisquer danos, custos ou problemas 

que venham acontecer por consequência da ornamentação. 

13.7. Os casos omissos serão deliberados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. 

13.8. Dúvidas e outros esclarecimentos sobre o conteúdo deste regulamento e seus anexos 

poderão ser obtidos através do e-mail cultura.sedu@gmail.com  ou na sede da Secretaria 

Executiva de Cultura (Centro de Convenções Sen. Nilo Coelho, s/n, 1º andar) ou pelo 

telefone (87) 3861-5157. 

 

Petrolina, 29 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 RUAS ORNAMENTADAS - 2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE   

Nome do Proponente: CPF: Data de Nasc.: 
   

 

Endereço:  
 

 

Bairro:  Cidade: CEP: 
   

 
Telefone(s):  Email: 
  

 

Título do Arraial 
 

 

Rua: Bairro: 
  

 

Coordenadores: Contato: 
  

 

Tamanho da Área Ornamentada: 
 

 

 

Petrolina/PE ____ de _____________de 2022. 

 

 

 
___________________________________________ 

Nome e Assinatura do Declarante 

(igual ao documento de identificação) 
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ANEXO II 

  

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

1  Formulário de inscrição (conforme modelo disponibilizado, ANEXO - 1) 

 2 Cópia do RG e CPF do proponente; 

 3 PIS / PASEP OU NIS do proponente; 

 4 Cópia do RG e CPF do proponente; 

 5 Dados bancários (cópia do comprovante da conta corrente em nome do proponente) 
extrato ou cópia da folha de cheque; 

 6 Certidão Negativa de Débito Federal  – Certidão Negativa de Débitos de Tributos e 
Contribuições Federais, Certidão Quanto a Dívida Ativa da União), contemplando a data 
de apresentação poderá ser emitida no seguinte site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Inf
ormaNICertidao.asp?tipo=2 

 7 Certidão de Regularidade Fiscal do Estado de Pernambuco, contemplando a data de 
apresentação poderá ser emitida no seguinte site: 
http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_trb_gcc/PREmitirCertidaoRegularidadeFiscal 

 8 Certidão Negativa de Débito Municipal (emitida na Prefeitura ou Expresso Cidadão) 

9 Declaração de Representante da Rua (com, no mínimo 5 assinaturas de moradores da 
Rua, ANEXO III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_trb_gcc/PREmitirCertidaoRegularidadeFiscal
http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_trb_gcc/PREmitirCertidaoRegularidadeFiscal
http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_trb_gcc/PREmitirCertidaoRegularidadeFiscal
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE REPRESENTANTE DA RUA 

 

DECLARAMOS que o Sr(a) XXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG: XXXXXXX SSP/PE,  e do CPF nº 

XXXXXXXXXX, é representante da rua (digitar o nome ou nº da rua concorrente) XXXXXXXXXXX, 

podendo com isso inscrever a rua no CONCURSO DE RUAS ORNAMENTADAS 2022, receber a 

premiação e assinar documentos, junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria 

Executiva de Cultura e demais Órgãos Competentes, empresas e entidades, enfim todo e qualquer 

ato que diz respeito ao concurso de ruas ornamentadas. 

                                                                                                                                                                               

Portanto os membros estão de acordo. 

 

Petrolina-PE, xx de xxxxxxxx de 2022. 

 

NOME CPF ASSINATURA 

Digitar o nome completo Digitar o nº  

Digitar o nome completo Digitar o nº  

Digitar o nome completo Digitar o nº  

Digitar o nome completo Digitar o nº  

Digitar o nome completo Digitar o nº  
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

DECLARAÇÃO DE REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS. 

 

 

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

órgão expedidor), CPF nº (número do CPF), representante da (DIGITAR nome da rua), 

DECLARO que: 

 

Na decoração da rua serão utilizados, materiais biodegradáveis, tipo bandeirolas de papel, de 

tecido, fios de barbante ou sisal. E caso seja utilizado plásticos ou isopor, ao final da realização 

do concurso, após a desmontagem, esses materiais serão destinados a organizações que 

trabalhem com reciclagem. 

 

Caso a rua queira montar fogueiras para decorar, será utilizada madeira originária de podas 

de árvores frutíferas, lenha de algaroba ou de árvores nativas que tenham sido mortas 

naturalmente ou, ainda, retiradas com autorização do Ibama. 

 

 

Petrolina, ____ de ________ de 2022. 
 

 

 

 
___________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante 
(igual ao documento de identificação) 

 


