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Processo nº42/2015-COMUS 

 
EDITAL 

 
Concurso nº 01/2015-COMUS 

 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, neste ato se fazendo representar pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO/SEGEP, por intermédio de sua Comissão de 
Licitação, designada pela Portaria nº 452, de 20 de maio de 2014, conforme autorização contida no art. 4º, 
§3º do Decreto nº 75.004/2013-PMB, torna público que realizará licitação na modalidade CONCURSO, 
nacional “BELÉM 400 ANOS MARCA COMEMORATIVA”, conforme especificado neste edital, em 
atendimento à solicitação da Coordenadoria de Comunicação Social (COMUS). A licitação será regida pela 
Leinº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CAPÍTULO I – DO OBJETO 

 
1.1. O presente concurso visa selecionar uma representação gráfica original que identifique as 

comemorações dos 400 anos da cidade de Belém, capital do Estado do Pará. 
 

1.2. As marcas criadas para este concurso são entendidas como sendo uma representação simbólica que 
deverá conter o texto “Belém 400 anos” distribuído graficamente como acharem convenientes os 
criadores da marca, doravante denominado Concorrentes. 

 
1.2.1. A marca proposta poderá ser uma representação do texto “Belém 400 anos” ou sua 

combinação com um símbolo criado especialmente para estas atividades. 
 

1.2.2. Ainda que sejam conceitos subjetivos, espera-se que a marca criada possua atributos que a 
tornem original, que transmita valores representativos da Cultura Paraense e de Belém, com 
personalidade para representar as festividades referenciadas neste objetivo. 

 
CAPÍTULO II – DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO 

 
2.1. O concurso é aberto exclusivamente a pesssoas físicas de quaisquer nacionalidade residentes no Brasil 

sem limite de idade, admitindo-se somente pessoa física individualmente. 
 

2.2. É vedada a participação: 
a) De pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; 
b) De integrante das comissões organizadora e/ou julgadora, bem como de seu cônjuge, ascendente, 
descendente em qualquer grau e colateral até o 3º grau ou sócio comercial; 
c) de Concorrentes direta ou indiretamente ligados à Prefeitura Municipal, suas secretarias e 
organismos, sejam empregados/servidores do Município ou de seus associados, nem que participem 
de suas Diretorias ou Conselhos; aos membros Comitê 400 anos, nas condições de cônjuge, 
parentes até o terceiro grau, inclusive os afins e os dependentes, ou de participante a qualquer título 
nas empresas que administrem ou vierem a administrar as etapas do Concurso Marca 400 anos. 

 
2.3. Tratando-se de concorrente menor de 18 anos, deverá ser apresentada a autorização constante do 

anexo IV ao Edital. 
 

2.4. Para se inscrever no concurso, os Concorrentes devem enviar, para o endereço Av. Governador José 
Malcher, 2110 CEP: 66.060-210 – Belém/PA-SEGEP, em uma única embalagem devidamente 
identificada para o destinatário CONCURSO NACIONAL BELÉM 400 ANOS – MARCA 
COMEMORATIVA, tendo como remetente o PSEUDÔNIMO do Concorrente. Esta embalagem deverá 
conter os seguintes conteúdos: 
 
2.2.1. ENVELOPE 1:  
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I. Identificado externamente com o texto CONCURSO NACIONAL BELÉM 400 ANOS – MARCA 
COMEMORATIVA e, logo abaixo o pseudônimo do Concorrente, o pseudônimo deve se referir a 
uma única pessoa.  

II.  O Concorrente deverá apresentar uma defesa da marca criada por escrito em até duas laudas no 
formato A4.  

III. A marca deverá ser apresentada centralizada em prancha no formato A4 com gramatura de 180g, 
em duas versões, colorida e preto e branca, ambas impressas em folhas separadas. Em todas as 
pranchas deverá ser colocada a identificação do pseudônimo do Concorrente no rodapé inferior 
direito.  

IV.  Concorrente deverá obrigatoriamente enviar arquivo digital em alta resolução (300 DPI) da marca 
proposta no formato JPG com paleta de cores. O Concorrente deverá indicar como se dá a 
construção da marca em arquivo próprio.  O CD ou DVD enviado com o arquivo digitais deverá 
conter o pseudônimo do concorrente na sua área externa.  

V. Só será permitida a participação de uma proposta de marca por envelope, ou seja, por 
Concorrente.  

 
2.2.2. ENVELOPE 2  
 

I. Identificado externamente com uma etiqueta com o texto CONCURSO NACIONAL BELÉM 400 
ANOS – MARCA COMEMORATIVA e, logo abaixo o pseudônimo do Concorrente. 

II. Folha em formato A4 contendo nesta ordem o pseudônimo, o nome do Concorrente, data de 
nascimento, nº do RG, do CPF e/ou do passaporte, Endereço de residência, telefones de contato 
(celular e fixo), endereço de email (caso possua). 

III. Declaração de estar ciente quanto ao regulamento do Concurso Nacional BELÉM 400 ANOS – 
MARCA COMEMORATIVA e declaração de cessão de direitos de uso da marca criada e imagem, à 
Prefeitura Municipal de Belém (anexos II e III). 

IV. Autorização de participação dos responsáveis legais, no caso de concorrente menor de 18 anos. 
(anexo IV) 

V. cópia autenticada  de Documento de Identidade (RG ou Passaporte) do Concorrente, e de seus 
representantes legais se menor de 18 anos; 

VI. currículo resumido de até 20 linhas. 
 
2.2.2.1. O material solicitado neste item deverá ser encaminhado por correio, para o endereço via 
SEDEX, ou protocolado na Av. Governador José Malcher, 2110 CEP: 66.060-210 – Belém/PA-SEGEP, 
até a data designada neste Edital. 
 
2.2.2.2. Todas as inscrições recebidas somente serão abertas para julgamento no dia designado pelo 
Edital.  
 
2.2.2.3. Os materiais solicitados neste artigo que chegarem após a data estipulada no Edital, não serão 
julgados, com a desclassificação automática do Concorrente. 
 

CAPÍTULO III – DA HABILITAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 
3.1. Serão considerados habilitados a participarem do concurso pessoas físicas que não incidam nas 
vedações do item 2.1 deste edital e que não estejam impedidas de celebrar contrato com a Administração 
Pública, de acordo com as disposições da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo obrigatória apenas a 
apresentação dos documentos listados no capítulo II deste Edital 
 
 
CAPÍTULO IV – DA INSCRIÇÃO , DO ENVIO DOS TRABALHOS E ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 
4.1. Serão considerados inscritos no BELÉM 400 ANOS MARCA COMEMORATIVA os trabalhos 

regularmente enviados ou postados à Comissão Permanente de Licitação até a data de 05 de junho 
de 2015, na forma estabelecida por este edital. 
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4.2. A sessão de abertura da licitação ocorrerá no dia 12 de junho de 2015, às 09:30h no Auditório da 
SEGEP (térreo), no endereço indicado no preâmbulo deste Edital. 
 

4.1.1. Para fins deste item, considera-se a data de postagem aposta no envelope. 
 
4.3. Os envelopes 01 e 02 deverão ser remetidos dentro de um Envelope exterior ao Concurso Belém 

400 Anos Marca Comemorativa – Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Belém, Av. 
Gov. José Malcher, nº 2110, São Bras, CEP 66060-230– Belém/PA, identificando-se o remetente 
consoante as normas recomendadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) ou por 
empresa de encomenda expressa, sendo a remessa postal de exclusiva responsabilidade do 
candidato. 

 
4.4. Não haverá cobrabça de taxa de inscrição. 
 
4.5. O material encaminhado conforme previsto no artigo 4º não será devolvido aos candidatos. 
 
CAPÍTULO V – DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
5.1. O Concurso Belém 400 Anos Marca Comemorativa será dirigido pela Sra. Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação da PMB, com o auxílio de uma comissão de apoio, nomeada para este 
fim em portaria assinada pelo Coordenador de Comunicação Social do Município de Belém. 
 
5.2. À Comissão Organizadora (CPL/SEGEP),compete: 
 

a) Receber os trabalhos remetidos para participação no concurso, julgar a conformidade de 
cada um quanto aos aspectos formais definidos no capítulo II deste Edital e deferir ou indeferir 
preliminarmente sua participação no concurso; 

b) Guardar e manter sob sigilo os envelopes identificados no subitem 2.2.2, até decisão final 
da Comissão Julgadora; 

c) Remeter à Comissão Julgadora tão somente os envelopes identificados no subitem 2 . 2 . 1 ; 

d) Após a decisão final da Comissão Julgadora, enviar para a COMUS as 05(cinco) marcas 
com maior pontuação para submissão e avaliação em votação aberta ao público, por um 
período de 03 (três) dias, na internet, em hotsite que será criado para a divulgação das marcas 
no endereço eletrônico www.agenciabelem.com.br. 

e) As decisões do júri e os resultados da votação popular na internet terão caráter soberano e 
inapelável, não cabendo recursos; 

f) Após o resultado da votação aberta ao publico, conferir a documentação remetida no 
envelope identificado no subitem 2.2.2. atestando a documentação dos primeiros colocados no 
concurso até o 3º colocado; tendo estes satisfeitos os requisitos apresentados será divulgado 
o resultado mediante a proclamação do vencedor e demais colocados até o 3º lugar; 

g) Proclamar o resultado final do concurso e convocar o vencedor, 1º, 2º e 3º colocados, para 
solenidade de premiação a ser realizada pelo Município de Belém; 

h) Das decisões da Comissão que não sejam referentes ao julgamento do juri e votação 
popular, caberá recurso no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data de sua 
publicação, dirigido à Presidente da Comissão; 

i) Consignar em ata todas as suas decisões, franqueando-as aos interessados para dirimir 
dúvidas e garantir a lisura do concurso. 

 
CAPÍTULO VI – DA COMISSÃO JULGADORA 

 
6.1. A Comissão Julgadora do Concurso Belém 400 Anos Marca Comemorativa será composto por 10 
(dez) profissionais de renome na área da Comunicação, do design gráfico entre outras atividades 
correlacionadas, constituída mediante Portaria emanada do Coordenador de Comunicação do Município de 
Belém.  

http://www.agenciabelem.com.br/
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6.2. O júri do Concurso Marca 400 anos utilizará critérios técnicos e artísticos para a escolha dos 1º, 2º e 
3º lugares como:  
 

QUESITO PONTUAÇÃO 

Criatividade 10 

Adequação 10 

Pertinência 10 

Harmonia 10 

Compreensão 10 

 
6.3. Para cada quesito listado serão considerados os seguintes critérios: 

 
a) Criatividade: Será considerada a inovação do criativo diante do tema. Maior pontuação para o 
ineditismo, formas surpreendentes. 
b) Adequação: Será considerada a adequação da proposta apresentada ao tema “Belém 400 anos”. 
c)  Pertinência: Será considerada se a forma proposta é pertinente aos conceitos e linhas de 
comunicação do Município de Belém. 
d)  Harmonia: Será considerado o efeito harmônico do conjunto, a identidade visual entre cores e 
formas e tipologia de letras.  
e) Compreensão: Será considerado o grau de facilidade quanto ao entendimento da proposta que deve 
traduzir o tema “Belém 400 anos” e a cultura da cidade. 

 
6.4. Será preservada a identidade dos Concorrentes até a definição de sua classificação com o 

encerramento das atividades de julgamento 
6.5. Após a avaliação da Comissão de Jurados, as 05 (cinco) marcas com maior pontuação serão 

avaliadas em votação aberta ao público, por um período de 03 (três) dias, na internet, em hotsite que 
será criado para a divulgação das marcas no endereço eletrônico www.agenciabelem.com.br. 

 
6.6. As decisões do júri e os resultados da votação popular na internet terão caráter soberano e 

inapelável, não cabendo recursos. 
 
6.7. À Comissão Julgadora compete: 

 
 
a) Receber os envelopes identificados no subitem 2.2.2. acima; julgar a conformidade de cada um 
quanto aos aspectos formais definidos neste Edital, deferindo ou indeferindo preliminarmente sua 
participação no concurso; 
 
b) Realizar o julgamento do trabalho, de acordo com as etapas seguintes:  
 

b.1) Abrir todas as propostas e selecionar até o máximo de trinta trabalhos, considerando os 
critérios dos itens 6.2 e 6.3; 
b.2) Selecionar até cinco trabalhos entre os trinta trabalhos selecionados na fase anterior; 
b.3) Os cinco melhores trabalhos serão submetidos ao julgamento popular, que escolherão um 
trabalho vencedor.  
b.4) Em caso de empate, será realizado o sorteio conforme o art. 45, §2º da Lei nº 8.666/93, 
pela Comissão Organizadora (CPL/SEGEP). 
b.5) As datas de realização das fases de julgamento serão divulgadas no site da Prefeitura de 
Belém e publicadas no Diário Oficial do Município de Belém 
 

c) Comunicar à Comissão Organizadora a colocação dos trabalhos selecionados, para verificação de 
habilitação; 
d) Redigir ata circunstanciada, por ocasião do encerramento de cada etapa, fundamentando os 
resultados do concurso. 
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6.8. A Comissão Julgadora poderá, a seu critério, conceder menções honrosas a determinados trabalhos 
apresentados, em caráter honorífico e em ordem não classificatória; aos autores dos trabalhos 
eventualmente agraciados com menção honrosa não serão atribuídos prêmios em dinheiro ou qualquer 
outra remuneração. 
 
6.9. As decisões da Comissão Julgadora serão soberanas, inapeláveis e irrecorríveis, salvo em caso de 
fraude ou plágio devidamente comprovado. 
 
CAPÍTULO VII - DA HOMOLOGAÇÃO 

  
7.1 O resultado final deste concurso será homologado pelo Coordenador de Comunicação Social do 
Município de Belém, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Belém e divulgação no site 
eletrônico, constando o nome dos autores dos 03 (três) trabalhos artísticos ganhadores. 
 
7.1.1. Não se admitirá recurso desse resultado. 
 
CAPÍTULO VIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
8.1. As despesas decorrentes do objeto deste edital correrão à conta dos recursos disponíveis na Lei 
Orçamentária 2015, totalizando o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), especificados a seguir: 
 
Dotação: 2.08.32.13.932.0002.2042 
Fonte: 010000000 
Natureza de Despesa: 3390310000 
 
CAPÍTULO IX – DA PREMIAÇÃO 

 
9.1. Serão atribuídos os seguintes prêmios:  
 

- 1º Prêmio - R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
- 2º Prêmio - R$ 6.000,00 (seis mil reais);  
- 3º Prêmio - R$ 4.000,00  (quatro mil reais). 
 

9.2. Os prêmios acima atribuídos referem-se à remuneração bruta por marca vencedora apresentada. Do 
valor bruto serão retidos os impostos, taxas e contribuições incidentes na forma da Legislação em vigor na 
data do pagamento. 
 
9.3. Adicionalmente ao prêmio, o Município de Belém arcará com despesas de passagens aéreas e de 
hospedagem, somente para o 1º lugar, para não residente em Belém, e do seu acompanhanete caso seja 
menor de idade, por ocasião da Cerimônia de Premiação, conforme nome indicado no ato de inscrição da 
marca.  
 
9.4. Caso o júri decida não conceder um dos prêmios por julgar que não existam marcas criadas com 
mérito para tal, o valor correspondente ao prêmio não será dividido entre os demais vencedores.   
 
9.5. Os valores dos prêmios sofrerão retenção de imposto de renda na fonte, conforme legislação vigente. 
 
9.6. Todos os premiados receberão certificado correspondente a sua classificação. 
 
9.7. A entrega dos prêmios será de exclusiva decisão do júri. 
 
9.8. A Cerimônia de Premiação se dará na Cidade de Belém, Estado do Pará, em local e data a serem 
definidos pela Comissão Organizadora e comunicada aos participantes e aos vencedores. 
 
9.9. Os vencedores deverão comparecer à Cerimônia de premiação para recebimento oficial do prêmio. 
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9.9.1. Os registros das imagens e vozes dos representantes/autores que venham a ter a marca premiada, 
bem como o conteúdo dessas ações, poderão, total ou parcialmente, ser editados, publicados, 
reproduzidos, divulgados por meio de jornais, revistas, livros, televisão, rádio, internet ou outro recurso 
audiovisual, para fins de promoção e divulgação do concurso, inclusive por meio da mídia, mediante a 
inclusão do respectivo crédito de autoria, sem que caiba ao autor direito à percepção de qualquer valor, 
inclusive a título de direitos autorais, conforme prevê art. 111 da Lei n° 8.666/93. 
 
9.10. O pagamento do prêmio processar-se-á mediante ordem bancária, em conta de titularidade do 
concorrente vencedor. 
 
CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
10.1. Ao remeter o seu trabalho para participação no Concurso Belém 400 Anos Marca Comemorativa, o 
candidato manifestará sua plena concordância com as regras expressas neste Edital, e, o descumprimento 
de qualquer uma delas acarretará sua desclassificação e eliminação automática do trabalho artistico do 
concorrente. 
 
10.2. O ônus da participação neste concurso é de exclusiva responsabilidade do Concorrente, salvo quanto 

ao item 7.3. 
 
10.3. Nenhum dos trabalhos remetidos ao Concurso Belém 400 Anos Marca Comemorativa será 
devolvido, cabendo ao Município de Belém seu arquivamento ou destruição. 
 
10.4. O trabalho premiado terá a sua propriedade intelectual cedida de pleno direito, sem ônus e em caráter 
definitivo para o Município de Belém na forma do art. 111 da Lei 8.666/93. Todos os direitos autorais sobre o 
referido trabalho para qualquer tipo de utilização, publicação, exposição ou reprodução por qualquer meio ou 
técnica serão de propriedade do Município de Belém, que regulamentará seu uso. 
 
10.5.O Município de Belém se reserva o direito de não usar a logomarca vencedora caso seja de sua 
conveniência. 
 
10.6. Serão eliminados os trabalhos que não atenderem os padrões exigidos pelo regulamento deste edital. 
 
10.7.  Os prazos previstos neste concurso somente se iniciam e vencem em dia normal de expediente no 
Município de Belém, sendo prorrodos para o primeiro dia útil subsequente, caso vençam em fins de 
semana, feriados nacionais ou pontos facultativos.  
 
10.8. O Município de Belém não se responsabilizará pelo extravio de documentação decorrente de 
problema gerado pelos Correios ou quaisquer empresas de transporte e entrega. 
 
10.9. Caso seja necessário, o Município de Belém poderá realizar ajustes no regulamento estabelecido 
neste concurso, por meio de publicação no Diário Oficial do Município e divulgação no portal da internet e, 
caso o ajuste venha a afetar, de qualquer modo, a formulação das candidaturas, será reaberto o prazo das 
inscrições.  
 

10.9.1. É de inteira responsabilidade do concorrente observar, rigorosamente, o presente Edital e os 
comunicados, avisos e editais publicados, vindo tais documentos a constituir parte integrante deste 
Edital. 

 
10.10. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem deste concurso será o da Vara da Fazenda 
Pública do Município de Belém. 
 
10.11.Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, com base nas disposições da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos administrativos na 
Administração Pública, Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à  
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propriedade intelectual, deve ser observada pelos participantes do Concurso Belém 400 Anos Marca 
Comemorativa. 
10.12. Os esclarecimentos que porventura se fizerem necessários deverão ser solicitados e fornecidos 
estritamente dentro dos termos deste concurso.  
10.13. Informações e orientações poderão ser obtidas por meio do número telefônico:91 , bem como por 
meio do endereço eletrônico segepcpl2013@gmail.com . 
 
 
Belém/PA, 20  de  abril de 2015. 
 
 

Igor Fonseca 
Coordenador de Comunicação Social do Município de Belém 

 
 

mailto:segepcpl2013@gmail.com
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
CONCURSO NACIONAL 

MARCA COMEMORATIVA- BELÉM 400 ANOS 
 
I - Dos Objetivos 

 
Art. 1º - O presente termo de referência tem como objetivo promover o Concurso Nacional BELÉM 400 
ANOS – MARCA COMEMORATIVA, doravante denominado Concurso Marca 400 anos, visa selecionar 
uma representação gráfica original que identifique as comemorações dos 400 anos da cidade de Belém, 
capital do Estado do Pará. 
Parágrafo primeiro – As marcas criadas para este concurso são entendidas como sendo uma 
representação simbólica que deverá conter o texto “Belém 400 anos” distribuído graficamente como 
acharem convenientes os criadores da marca, doravante denominado Concorrentes. 
Parágrafo segundo - A marca proposta neste artigo poderá ser uma representação do texto “Belém 400 
anos” ou sua combinação com um símbolo criado especialmente para estas atividades. 
Parágrafo terceiro – Ainda que sejam conceitos subjetivos, espera-se que a marca criada possua atributos 
que a tornem original, que transmita valores representativos da Cultura Paraense e de Belém, com 
personalidade para representar as festividades referenciadas neste objetivo.  
 
II – Da Justificativa 
 
Os 400 anos de Belém serão um marco para a nossa cidade. E pensando em envolver o máximo de 
pessoas para comemoramos  esta data, a Prefeitura de Belém decidiu realizar um concurso público, aberto 
à participação de qualquer pessoa, para a criação de uma logomarca que represente a nossa cultura e a 
nossa gente. Os estudos mostram que quando as pessoas são convidadas a participar gratuitamente de 
um concurso, elas se sentem mais motivadas e reconhecidas como membros da sociedade. Entendemos 
ainda que, quando a Prefeitura abre esse espaço à criatividade de qualquer pessoa, independente de nível 
social ou intelectual, ela está exercendo a democracia plena, dando a todos a oportunidade de criar uma 
marca, um símbolo para a cidade de Belém, que será amplamente divulgado. Esperamos, com essa 
iniciativa, que possamos ter milhares de idéias para serem avaliadas e que entre elas tenhamos aquela que 
melhor traduz Belém em seus 400 anos de história. 
 
III - Dos Fundamentos Legais 

 
O objeto deste termo de referência tem amparo legal às disposições da Lei nº 8.666/93 no seu art. 22, IV, 
§4º. 

  
IV- Das Categorias 
 
Art. 2º - O Concurso Marca 400 anos será realizado em uma única categoria, não havendo distinção de 
credo, sexo, política ou de condição socioeconômica dos Concorrentes e as obras criadas serão julgadas 
por um único júri, composto de 10 (dez) pessoas, a serem definidos pela Prefeitura Municipal de Belém.  
 
V - Das Inscrições 
 
Art. 3º - Poderão participar do concurso pessoas físicas de quaisquer nacionalidades residentes no Brasil 
sem limite de idade, sendo somente pessoa física e individualmente.   
Parágrafo único – Não poderão participar do concurso Concorrentes direta ou indiretamente ligados à 
Prefeitura Municipal, suas secretarias e organismos, sejam empregados/servidores do Município ou de 
seus associados, nem que participem de suas Diretorias ou Conselhos; aos membros Comitê 400 anos, 
nas condições de cônjuge, parentes até o terceiro grau, inclusive os afins e os dependentes, ou de 
participante a qualquer título nas empresas que administrem ou vierem a administrar as etapas do 
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Concurso Marca 400 anos. As agências de publicidade contratadas pela Prefeitura de Belém, também 
não poderão participar do concurso. 
Art. 4º - Para se inscrever no concurso, os Concorrentes devem enviar, para o endereço Av. Governador 
José Malcher, 2110 CEP: 66.060-210 – Belém/PA-SEGEP, em uma única embalagem devidamente 
identificada para o destinatário CONCURSO NACIONAL BELÉM 400 ANOS – MARCA COMEMORATIVA, 
tendo como remetente o pseudônimo do Concorrente. 
 Esta embalagem deverá conter os seguintes materiais: 
 

a- Envelope 1 
a.1- Identificado externamente com o texto CONCURSO NACIONAL BELÉM 400 ANOS – MARCA 
COMEMORATIVA e, logo abaixo o pseudônimo do Concorrente, o pseudônimo deve se referir a 
uma única pessoa.  
a.2- O Concorrente deverá apresentar uma defesa da marca criada por escrito em até duas laudas 
no formato A4.  
a.3- A marca deverá ser apresentada centralizada em prancha no formato A4 com gramatura de 
180g, em duas versões, colorida e preto e branca, ambas impressas em folhas separadas. Em 
todas as pranchas deverá ser colocada a identificação do pseudônimo do Concorrente no rodapé 
inferior direito.  
a.4- O Concorrente deverá obrigatoriamente enviar arquivo digital em alta resolução da marca 
proposta no formato JPG com paleta de cores . O Concorrente deverá indicar como se dá a 
construção da marca em arquivo próprio.  O CD ou DVD enviado com o arquivo digitais deverá 
conter o pseudônimo do concorrente na sua área externa.  
a.5- Só será permitida a participação de uma proposta de marca por envelope, ou seja, por 
participante.  
 

b- Envelope 2  
- Identificado externamente com uma etiqueta com o texto CONCURSO NACIONAL BELÉM 400 
ANOS – MARCA COMEMORATIVA e, logo abaixo o pseudônimo do Concorrente. 
- Folha em formato A4 contendo nesta ordem o pseudônimo, o nome do Concorrente, data de 
nascimento, nº do RG, do CPF ou do passaporte, Endereço de residência, telefones de contato 
(celular e fixo), endereço de email.  
- Declaração de estar ciente quanto ao regulamento do Concurso Nacional BELÉM 400 ANOS – 
MARCA COMEMORATIVA e declaração de cessão de direitos de uso da marca criada e imagem, à 
Prefeitura Municipal de Belém (Anexo II). 
- cópia de Documento de Identidade (RG ou Passaporte); 
- currículo resumido de até 20 linhas. 
 

Parágrafo primeiro - O material solicitado neste artigo deverá ser encaminhado por correio, para o 
endereço via SEDEX, Av. Governador José Malcher, 2110 CEP: 66.060-210 – Belém/PA-SEGEP, até a 
data designada no Edital. 
Parágrafo segundo – Todas as inscrições recebidas somente serão abertas para julgamento no dia 
designado pelo Edital. 
Parágrafo terceiro – Os materiais solicitados neste artigo que chegarem após a data estipulada no Edital, 
não serão julgados, com a desclassificação automática do Concorrente.  
 
Art. 5º - Os Concorrentes estão automaticamente isentos do pagamento da taxa de inscrição. 
 
Art. 6º -  O material encaminhado conforme previsto no artigo 4º não será devolvido aos candidatos. 
 
 VI - Do Júri e critérios de Julgamento 
 
Art. 7º - O júri do Concurso Marca 400 anos será composto por 10 (dez) profissionais de renome na área 
da Comunicação, do design gráfico entre outras atividades correlacionadas.  
 
Art. 8º - O júri do Concurso Marca 400 anos utilizará critérios técnicos e artísticos para a escolha dos 1º, 
2º e 3º lugares como: 10 pontos para criatividade, 10 pontos para adequação, 10 pontos para pertinência, 

http://www2.uol.com.br/spimagem/concurso/bidu09/inscricoes.htm
http://www2.uol.com.br/spimagem/concurso/bidu09/ficinscr.htm
http://www2.uol.com.br/spimagem/concurso/bidu09/ficinscr.htm
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10 pontos para harmonia e 10 pontos para compreensão, sendo preservada a identidade dos 
Concorrentes até a definição de sua classificação com o encerramento das atividades de julgamento.   
 

a) Criatividade- Será considerada a inovação do criativo diante do tema. Maior pontuação para o 
ineditismo, formas surpreendentes. 

b) Adequação- Será considerada a adequação da proposta apresentada ao tema “Belém 400 anos”. 
c)  Pertinência- Será considerada se a forma proposta é pertinente aos conceitos e linhas de 

comunicação da Prefeitura de Belém. 
d)  Harmonia- Será considerado o efeito harmônico do conjunto, a identidade visual entre cores e 

formas e tipologia de letras.  
e) Compreensão- Será considerado o grau de facilidade quanto ao entendimento da proposta que 

deve traduzir o tema “Belém 400 anos” e a cultura da cidade. 
 

Art. 9º - Após a avaliação da Comissão de Jurados, as 05 (cinco) marcas com maior pontuação serão 
avaliadas em votação aberta ao público, por um período de 03 (três) dias, na internet, em hotsite que será 
criado para a divulgação das marcas no endereço eletrônico WWW.agenciabelem.com.br. 
 
 Art. 10º - As decisões do júri e os resultados da votação popular na internet terão caráter soberano e 
inapelável, não cabendo recursos. 
 
VII - Dos Prêmios 
 
Art. 11º - Serão atribuídos os seguintes prêmios:  
- 1º Prêmio - R$ 20.000,00  
- 2º Prêmio - R$ 6.000,00 
- 3º Prêmio - R$ 4.000,00  
Parágrafo primeiro – Os prêmios acima atribuídos referem-se à remuneração por marca vencedora 
apresentada.  
Parágrafo segundo - Adicionalmente ao prêmio, a Prefeitura Municipal de Belém arcará com despesas de 
passagens aéreas e de hospedagem, somente para o 1º lugar, para não residente em Belém, por ocasião 
da Cerimônia de Premiação, conforme nome indicado no ato de inscrição da marca conforme artigo 4º.  
Parágrafo terceiro – Caso o júri decida não conceder um dos prêmios por julgar que não existam marcas 
criadas com mérito para tal, o valor correspondente ao prêmio não será dividido entre os demais 
vencedores.   
 
Art. 12º - Os valores dos prêmios sofrerão retenção de imposto de renda na fonte, conforme legislação 
vigente. 
 
Art. 13º - Todos os premiados receberão certificado correspondente a sua classificação. 
 
Art. 14º - A entrega dos prêmios será de exclusiva decisão do júri. 
 
VIII – Da Premiação 
 
Art. 15º - A Cerimônia de Premiação se dará na Cidade de Belém, Estado do Pará, em local e data a 
serem definidos pela Comissão Organizadora e comunicada aos participantes e aos vencedores. 
 
Art. 16º - Os vencedores deverão comparecer à Cerimônia de premiação para recebimento oficial do 
prêmio. 
 
 IX- Dos Direitos 
 
Art. 17º - Preservados os direitos de criação e a difusão pública dos créditos correspondentes, os 
Concorrentes desde já cedem todos os direitos de uso das marcas, se vencedorasao Município de de 
Belém que poderá utilizá-las a qualquer tempo e em todos os materiais de divulgação que desejar, 
aplicando-as através de suas agências de publicidade e organismos de comunicação em materiais 

http://www.agenciabelem.com.br/
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impressos, televisivos, de internet e todas as outras formas de comunicação existentes e por criar, inclusive 
transformando-se em objetos materiais tais como esculturas, monumentos, brindes, presentes etc. 
Parágrafo único – Poderão ser feitas adaptações de utilização da marca criada a critério da Prefeitura 
Municipal de Belém.  
 
Art. 18º - Da mesma maneira expressa no artigo 17º, poderá a Prefeitura Municipal de Belém, diretamente 
ou através de terceiros, franqueados, delegados ou assemelhados, comercializar cotas de publicidade e 
propaganda, livros, e quaisquer materiais, utilizando a marca escolhida, sem qualquer pagamento de 
royalties ou comissão de utilização aos criadores.  
 
Art. 19º - Poderá a Prefeitura Municipal de Belém, diretamente ou através de terceiros, organismos 
públicos e privados, franqueados, delegados ou assemelhados, promover a difusão do resultado do 
Concurso Marca 400 anos através de livros, filmes, vídeos, exposições, programas de televisão, internet, 
a imagem dos vencedores e outros. 
 
X- Da Organização 
 
Art. 20º - O Concurso Marca 400 anos é organizado sob a responsabilidade da Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Belém (CPL/SEGEP). 
 
Art. 21º - A Organização do Concurso manterá os candidatos informados de todos os procedimentos 
relativos ao concurso, divulgando o andamento da atividade no Diário Oficial do Município de no seu site 
WWW.agenciabelem.com.br. 
 
 
XI – Das Disposições Finais 
 
Art. 22º - A inscrição e seu conteúdo serão de inteira responsabilidade de cada candidato, não cabendo à 
Organização sugerir, corrigir ou propor correções no material enviado. 
 
Parágrafo único - Se, detectado erro do Concorrente no momento da inscrição e o não encaminhamento 
dos materiais solicitados, sua inscrição será eliminada sumariamente. 
 
Art. 23º - Ao inscrever-se no Concurso, o candidato concorda com todas as regras expostas neste 
regulamento e declara aceitar como soberanas as decisões da Organização e do Júri constituído, 
concordando, inclusive, que não serão aceitos recursos, apelações ou quaisquer solicitações em 
decorrência de decisões adotadas durante a realização da Competição. 
 
Art. 24º - Os casos não previstos no regulamento, omissões e dúvidas, serão resolvidos pela Organização, 
cujas decisões são soberanas e inapeláveis. 
 
Art. 25º -  O Concurso Marca 400 anos é regido exclusivamente por este regulamento, sendo inválidas 
quaisquer referências de conteúdo publicadas em qualquer outra fonte.  
 
 
 
 

 
MÁRCIA ACATAUASSU NUNES LEDO 

Diretora do Núcleo de Publicidade



1
2 

 

 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
Eu, ____________________________________________________________________, CPF nº 
________________________, RG nº ___________________, declaro, sob as penas leis e para os devidos 
fins, em especial o de participação no presente Concurso º 001/2014 realizado pelo Município de Belém, , 
que: 
a) estou ciente e concordo com todos os termos do Edital de Concurso; 
b) que a marca apresentada é inédita, original e de minha própria autoria, assumindo ainda total 
responsabilidade pela declaração firmada.  
c) Que não encontro-me impedido(a) de de celebrar contrato com a Administração Pública, de acordo com 
as disposições da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 
 
 
 
CIdade, _____ de _________________ de 2015. 
 
 
 
Assinatura com firma recohecida. __ (se menor, deve ser firmada pelo responsável 
legal)_______________________________ 
 
 
 

ANEXO III 
 
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado (Nome completo e por extenso do autor), (nacionalidade), 
(estado civil), (profissão), CPF nº (...), Cédula de Identidade RG nº (...) residente e domiciliado à Rua (...), 
na cidade de (...), Estado de (...), denominado CEDENTE, de outro lado o Município de Belém, inscrito no 
CNPJ/MF nº xxxxxxxxx, neste ato legal representado pela COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, através do seu coordenador nomeado através do Decreto Municipal nº   /2015, doravante 
denominado CESSIONÁRIO, têm, entre si, como justo e contratado, na melhor forma de direito, o seguinte: 
 
Cláusula 1ª. O CEDENTE, titular dos direitos autorais sobre a logomarca (identificação da logomarca 
conforme trabalho enviado à PMB/Belém), inscrita no Concurso Belém 400 Anos Marca Comemorativa, 
cede definitivamente, a título gratuito, ao CESSIONÁRIO o direito exclusivo de edição, reprodução, 
impressão, publicação e distribuição sobre a referida obra, em território nacional e estrangeiro nos termos 
da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e do Edital nO xx/xxxx, de xx de xxxxx de xxxx. 
 
Cláusula 2ª A utilização, publicação, exposição ou reprodução por qualquer meio ou técnica serão de 
propriedade do CESSIONÁRIO, que regulamentará seu uso no âmbito Municipal. 
 
Cláusula 3ª O CEDENTE declara que o conteúdo da obra cedida é de sua exclusiva autoria, com o que se 
responsabiliza por eventuais questionamentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua divulgação. 
 
Cláusula 4ª – O CEDENTE declara, ainda, sob sua integral responsabilidade, não existir nenhuma 
proibição tácita, vinculada à divulgação da presente obra, de sua autoria, objeto desta Cessão de Direitos, 
estando livre de quaisquer ônus ou impedimentos perante o ordenamento jurídico brasileiro. 
 
Cláusula 5ª – CEDENTE e CESSIONÁRIA se comprometem com as cláusulas e obrigações constantes do 
Edital nO xx/xxxx, de xx de xxxxx de xxxx, e das disposições legais pertinentes. 
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Cláusula 6a – Fica eleito o foro de Belém, Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 
cumprimento do presente Termo. 

 
O CEDENTE procede à entrega do material a ser cedido no ato de assinatura deste instrumento de 

autorização. 
 
 
 , de de2015. 
(local e data) 
 
 
____________________________ 
Cedente 
 
____________________________ 
Cessionário 
 
Testemunhas: 
1: _______________________________ 
RG: 
CPF: 
 
2: _______________________________ 
RG: 
CPF: 
 
 
 

Anexo IV 
 

AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS EM CASO DE PARTICIPANTE MENOR DE 18 
(DEZOITO) ANOS  

 
Pelo presente Termo eu (Nós), ________________________________________________ (nome 
completo da mãe), ______________(nacionalidade), ___________(estado civil), ____________________ 
(profissão), portadora do RG nº ___________________________(nº do RG com órgão e estado 
expedidor), e inscrita no CPF sob o nº _____________________ e 
_____________________________________________ (nome completo do pai), 
_____________________ (nacionalidade), _____________________ (estado civil), 
____________________ (profissão) , portador do RG nº ______________________ (nº do RG com órgão 
e estado expedidor) inscrito no CPF sob o nº____________________, residentes e domiciliados na cidade 
de ________, na ___________________________________ 
_____________________________________________________ (endereço completo), AUTORIZAMOS 
NOSSO(A) FILHO(A)/TUTELADO (A), ____________________ ________________________________ 
(nome completo da criança/adolescente), ___________________ (nacionalidade), natural de 
__________________ (cidade onde nasceu), nascido(a) em ____________________ (data), portador(a) 
do RG nº _______________________ (nº do RG com órgão e estado expedidor) , residente e 
domiciliado(a) com seus pais/tutores no endereço supra indicado, AUTORIZO A PARTICIPAR DO 
CONCURSO regulamentado pelo EDITAL Nº 01/2015 para SELEÇÃO E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA 
MARCA COMEMORATIVA BELEM 400 ANOS, promovido pelo Municípo de Belém, comprometendo-nos a 
acompanhar, separadamente ou em conjunto, nosso(a) filho(a)/tutelado(a) 
_______________________________________________ (nome completo da criança / adolescente) em 
todas as etapas do concurso, que se fizerem necessárias. 
Data, 
Assinatura com firma reconhecida. 


