
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA

 SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA
Largo Engenheiro João Fernandes Moreira, s/n –Centro –CEP:96200-900 –Rio Grande /RS

Edital 07/2019
PROJETO ARTE NA PARADA-3ª FASE

SELEÇÃO  DE  PROPOSTAS  DE  PINTURA  MURAL,  PARA  ABRIGOS  DO  TRANSPORTE  COLETIVO,
LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE

A Prefeitura Municipal do Rio Grande através da Secretaria de Município da Cultura e Secretaria de
Município de Mobilidade Urbana e Acessibilidade, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei
Municipal nº 7.265 de 4 de julho de 2012, torna público o presente Edital para Seleção de Propostas de
pintura  mural  (graffiti,  estêncil,  óleo,  acrílica,  entre  outras),  para  abrigos  do  transporte  coletivo,
localizados em diversos bairros do Município de Rio Grande.

1. DO OBJETIVO

1.1. Democratizar a cultura e humanizar os espaços públicos, com ações de intervenção em graffiti,
alusivas à temática do programa Rio Grande ComVida, dando destaque ao patrimônio cultural (bens
materiais  e  imateriais)  do  Município  como:  a  paisagem,  a  natureza,  as  edificações  históricas,  as
manifestações culturais, o folclore, entre outros; valorizando os artistas e o fortalecimento das relações
de pertencimento e apropriação entre cidadão e cidade, por meio da arte e da cultura. 

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste edital a seleção de propostas de intervenção em graffiti, para abrigos do
transporte coletivo, localizados nos bairros do município do Rio Grande.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição será gratuita, e deve ser realizada PRESENCIALMENTE do dia  15 de janeiro a 28 de
fevereiro de 2020, no horário das 13h às 18h, na Secretaria de Município da Cultura, localizada à Rua
General Vitorino, nº 666, Centro, Rio Grande-RS.

3.2. A inscrição deverá ser protocolada em envelope lacrado, com a ficha de inscrição (ANEXO I) colada
à capa. O envelope deverá conter os seguintes documentos:

a)  projeto  (esboço  detalhado  e  colorido  do  graffiti  a  ser  executado,  utilizando  o  croqui
disponível no ANEXO II);

b)  currículo do proponente;
c)  cópia do RG do proponente;

3.3.  O croqui  do modelo do abrigo está disponível  no  ANEXO II deste edital.  Este  croqui  pode ser
ampliado para elaboração do esboço, conforme a necessidade do artista. Não serão aceitas reproduções
de imagens fotográficas no lugar do esboço (colagem);

3.4. O proponente deverá preencher todas as informações contidas no formulário, estando sujeito à
desclassificação caso estas não sejam verídicas e/ou estejam incompletas.
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3.5. Efetivada a inscrição, nenhuma alteração poderá ser feita na documentação entregue.

3.6. É permitido ao proponente a inscrição ilimitada de propostas.

3.7.  Serão automaticamente desclassificadas propostas que apresentem conteúdo que possa causar
danos a terceiros, seja por meio de difamação, injúria ou calúnia e danos morais; que sejam obscenos e/
ou pornográficos; que contenham dados ou informação que constituem ou possam constituir crime (ou
contravenção  penal)  ou  que  possam  ser  entendidos  como  incitação  à  prática  de  crimes  (ou
contravenção penal); que constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões; que contenham dado
ou  informação racista  ou  discriminatória;  que  tenham  intenção de  divulgar  produto  ou  serviço  ou
qualquer finalidade comercial; que façam propaganda eleitoral ou partidária;

3.8. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período estabelecido, nem propostas enviadas pelos
correios.  Tampouco serão aceitas inscrições incompletas, ou que não atendam ao disposto no item
3.2;

3.9. A inscrição das propostas poderá ser prorrogada por livre decisão da Secretaria de Município da
Cultura e Secretaria de Município de Mobilidade Urbana e Acessibilidade, caso se entenda necessário;

3.10. A Secretaria de Município da Cultura disponibilizará atendimento para sanar dúvidas e auxiliar no
processo de inscrição, em seu horário de funcionamento,  das 8 às 14 h, de segunda a sexta, à Rua
General Vitorino, nº 666, ou pelo telefone 3235-7803.

4. DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS

4.1. As propostas serão selecionadas por uma comissão de avaliação, que será composta por membros
indicados pela Secretaria de Município da Cultura e Secretaria de Município de Mobilidade Urbana e
Acessibilidade, através dos titulares dos Órgãos.

5. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO

5.1. A análise das propostas será feita pela comissão de avaliação, de acordo com a ordem de inscrição.

5.2. As propostas serão selecionadas avaliando os seguintes critérios, com pontuação de 0 (zero)
a 10 (dez):

a) Qualidade/Consistência artística;
b) Originalidade;
c) Criatividade;
d) Viabilidade Técnica;
e) Coerência com a temática proposta.

5.3. Havendo empate entre a nota final dos proponentes, o desempate seguirá a seguinte ordem de
pontuação dos critérios:
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a) maior nota no critério Qualidade/Consistência artística;
b) maior nota no critério Originalidade;
c) maior nota no critério Criatividade;
d) maior nota no critério Viabilidade Técnica;
e) maior nota no critério de Coerência com a temática proposta.

Persistindo o empate entre as notas, a Comissão de Avaliação estabelecerá o desempate.

6. DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS

6.1.  Serão  disponibilizadas,  ao  todo,  92  vagas, referentes  ao  número  de  abrigos  a  receberem
intervenção na terceira fase do projeto.

6.2. A distribuição das propostas nos abrigos disponíveis será feita a critério da Secretaria de Mobilidade
Urbana e Acessibilidade e a Secretaria de Município da Cultura.

6.3. Ocorrendo desistência ou impossibilidade de execução do projeto por parte do selecionado por
qualquer  motivo,  especialmente  em  razão  do  descumprimento  das  obrigações  estabelecidas  neste
Edital, a execução será destinada ao primeiro suplente, respeitada a ordem de classificação.

6.4. A divulgação dos selecionados será publicada no blog da SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA
(www.secultrg.blogspot.com.br), na fanpage da Secretaria no facebook (www.facebook.com/secultrg),
e na página institucional da PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE (www.riogrande.rs.gov.br).

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento dos projetos selecionados será realizado pela Prefeitura Municipal do Rio Grande,
através da Secretaria de Município de Mobilidade Urbana e Acessibilidade, e ocorrerá no período de até
60 dias, a contar da data de conclusão da obra.

7.2. Os projetos selecionados receberão ajuda de custo de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) por
abrigo executado.

7.3.  Os  valores  descritos  são  brutos,  devendo  ser  consideradas  as  retenções  para atender  aos
descontos legais.

7.4. Após  a reunião com os  selecionados,  o proponente deverá  apresentar ao SETOR
ADMINISTRATIVO  da  SMMAS-Secretaria  de  Município  de  Mobilidade,  Acessibilidade  e  Segurança,
localizado à Rua Av. Major Carlos Pinto, 660 B, a documentação abaixo  listada, para a elaboração da RPA
e posterior efetuação do pagamento. Os documentos exigidos são:

a) Cópia do PIS/PASEP;
b) Cópia da carteira de identidade;
c) Cópia do CPF;
d) Cópia da carteira de trabalho;
e) Conta-Corrente Bancária;
f) Cadastro de CGM preenchido (ANEXO III).
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7.5. A ausência da documentação exigida inviabiliza o pagamento.

8. DEMAIS CONSIDERAÇÕES

8.1. O ato de inscrição no concurso implica a plena aceitação, por parte dos candidatos, dos termos
contidos  neste  edital,  bem  como  a  autorização  para  publicação,  uso  e  divulgação  das  obras
selecionadas, bem como das diferentes fases do processo de criação das obras, sem que isso acarrete
qualquer tipo de ônus para a Prefeitura Municipal do Rio Grande.

8.2. Serão de responsabilidade do proponente, os custos de material, locação, montagem, operação e
desmontagem  dos  equipamentos  necessários  para  execução  das  obras,  bem  como  despesas  de
deslocamento, hospedagem ou alimentação.

8.3.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Secretário  de  Município  de  Mobilidade  Urbana  e
Acessibilidade, em conjunto com Secretário de Município da Cultura, e quaisquer dúvidas relativas ao
Edital poderão ser sanadas junto à Secretaria de Município da Cultura.

9. CRONOGRAMA

Inscrições: de 15 de janeiro a 28 de fevereiro de 2020;
Seleção: de 29 de fevereiro a 5 de março de 2020;
Divulgação dos selecionados: 06 de março de 2020;
Execução das obras: a partir de 09 de março de 2020.

Rio Grande, 16 de dezembro de 2019.

Carlos Alberto Brusch Terres
Secretário de Município de Mobilidade

Urbana e Acessibilidade

Ricardo Freitas
Secretário de Município da

Cultura
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ANEXO I – Ficha de Inscrição

DADOS DO PROPONENTE*
Nome:
Endereço completo:

Bairro: Cidade: Estado:
Telefone residencial: Telefone celular:
RG: CPF: Data Nascimento:
E-mail:

* O PROPONENTE É RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES DECLARADAS

PREENCHIMENTO DA SECULT

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO Nº:
Documentos apresentados:
( ) projeto (esboço/croqui do graffiti a ser executado) ( ) 
currículo resumido do proponente ( ) cópia do RG do 
proponente

Inscrição: ( ) HOMOLOGADA ( )NÃO-HOMOLOGADA
Motivo:

4
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ANEXO II – Croqui Abrigos
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ANEXO III  – Cadastro de CGM

Cadastro de CGM – Prefeitura Municipal do Rio Grande
Nome completo:
RG:
CPF:
CNPJ:
PIS/PASEP/NIT (obrigatório):
Telefone:
E-mail
Endereço:
Bairro: Cep:
Cidade:
Banco: Agência: Conta corrente:
Obs: Se for Pessoa Jurídica, a conta deve ser Jurídica. Se for Pessoa Física, a conta deve ser corrente e 
própria, não pode ser poupança nem de terceiros.
O pagamento somente será feito, mediante a entrega dessa ficha completamente preenchida.


