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EDITAL DE RETIFICAÇÃO I 

Processo Licitatório nº 0118/2020 

Chamada Pública nº  006/2020 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PROJETOS PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO COM 
FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS. 
 

 

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, mediante a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 

146/2020, tendo em vista o Processo já epigrafado e autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, torna público, para 

conhecimento e esclarecimento dos interessados, que para garantir clareza no certame, resolve RETIFICAR o 

edital, nos termos abaixo: 

 

5.4 

 

 

CRONOGRAMA 

Publicação do Edital de Credenciamento no sítio oficial do 
município e Aviso de Edital no Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso. 

03/11/2020 

Período para Inscrições 04/11/2020 à 
20/11/2020 

Publicação no site da Prefeitura Municipal das inscrições de 
projetos selecionados e não selecionados. 

23/11/2020 

Encerramento do prazo de recurso administrativo face às 
inscrições de projetos não selecionados. 

26/11/2020 

Publicação no site da Prefeitura Municipal do Resultado Final 
dos selecionados e não selecionados 

30/11/2020 

Premiação dos Selecionados para iniciarem as gravações das 
apresentações culturais. 

31 de Novembro a 31 
de Dezembro 2020 

 

 

5.5 CRITÉRIOS DE SELEÇAÕ DOS PROJETOS 

 

5.5.1 PINTURA DE MURO DO CENTRO CULTURAL DE VILA RICA: 

neste, está  incluso o  Concurso de Pintura de Muro do centro Cultural de Vila Rica o 

qual deverá atender aos seguintes critérios:  

a) O pintor ser morador do município no mínimo dois anos; 
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b) Trazer um esboço do desenho que será pintado no muro com o relatório das despesas. 

DESENHO DE SUA AUTORIA, VEDADO O PLÁGIO. 

c) Os trabalhos serão apreciados por uma Comissão Julgadora, que procederá à aprovação 

das artes antes do desenho no muro,  considerando a criatividade, a adequação ao tema a 

qualidade técnica e a durabilidade. A decisão da Comissão é soberana e irrecorrível. O 

período de exposição, serão estabelecidos de acordo com a data de inauguração.  

 

5.5.2 FESTIVAL DA CANÇÃO VIA INTERNET: 

a) O concurso de músicas live, FESTIVAL DA CANÇÃO, está destinado aos cantores 

amadores proponentes que deverão se inscrever com apenas uma música de acordo com o 

tema sugerido pela Equipe da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer. Tema: Raizes da 

Histórias, apresentação de musicas clássicas Sertanejas Seculares, e músicas clássicas 

Cristãs. 

b) O participante deste quesito deverá atender ao critério específico: ter participado de 

Festivais no Município de Vila Rica de dois ou mais anos anteriores. 

c) Ser cadastrados na Plataforma da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer , trazendo todos 

os dados para efetivar a inscrição. 

d) Os ensaios será por conta do participante o qual deverá 5 dias antes da apresentação enviar 

a equipe de coordenação da Live a gravação em áudio da música a ser apresentada. 

 

5.5.3 EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICAS:  

a) As fotografias neste item o fotográfo apresentará uma exposição de fotos ,  com no 

mínimo cinco fotos tam 50x75, contendo uma foto histórica referente ao município de 

Vila Rica, outars de temas livres sendo que duas serão doadas ao Museu do Centro  

cultural e Turistico de Vila Rica. 

b) As fotos deverão atender os conceitos básicos da Arte da fotografia. 

c) O fotógrafo precisa apresentar ao público virtual e presente,  em um espaço que será 

organizado pela equipe da Secretaria de Cultura , esporte e Lazer os critérios  científicos  

utilizados para cada trabalho apresentado.   

d) No âmbito da criatividade dar destaque, as emoções, história, imaginação, mistura de 

conceitos, luz , cor perspectivas únicas 

 

5.5.4  LEILÃO VIRTUAL:  
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a) No projeto de Artesanato está proposto o Leilão Virtual de peças confeccionadas por 

artesões local. As  peças apresentadas deverão seguir os seguintes   critérios: 

i. Beleza; 

ii. Design (diferenciação); 

iii. Qualidade; 

iv. Aspecto cultural; 

v. Universalização do cultural; 

vi. Preço. 
 

b) As peças devem estar devidamente preparadas para exposição, contendo valor e 

descrição do material bem como a técnica que foi utilizada. 

 

 

 

 

 

Antônio Aécio Lemes Dourado 
Presidente da CPL 
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