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AVISO 

 

Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às 

condições/exigências expressas neste edital e seus 

anexos, notadamente quanto ao credenciamento, 

formulação das propostas de preços, e documentos de 

habilitação, objetivando uma perfeita participação no 

certame. 

Dúvidas: (69) 3216-5139 ou celsupelro@gmail.com 
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CONCURSO Nº 001/2017/CEL/SUPEL/RO 

 

 

PREÂMBULO: 

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através da Comissão Especial de 

Licitação, designada por força das disposições contidas na Portaria nº 031/GAB/SUPEL, de 01 de 

agosto de 2017, torna público que se encontra autorizada, a realização de licitação do Processo 

Administrativo nº: 01.1301.00311-00/2015/SEPOG, na modalidade CONCURSO, sob o Nº 

001/2017/CEL/SUPEL/RO, cujo objeto é seleção de acervo fotográfico retratando a história de 

Rondônia, com a consequente premiação dos autores, de forma a subsidiar o diagnóstico da elaboração do 

Plano de Utilização Turística de Rondônia - APL do Turismo, conforme descrito neste edital e seus 

anexos, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com a Lei Estadual 

2.414/2011 e amplitude de legislação aplicável vigente, a pedido da SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG. 

 

O Edital e seus anexos poderá ser retirado gratuitamente no endereço eletrônico 

www.rondonia.ro.gov.br/supel ou das 07h:30min. às 13h:30min., de segunda a sexta-feira, na Sede da 

SUPEL situada na Avenida Farquar nº 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos, 2º andar, 

Bairro Pedrinhas, CEP. 76.801-976 - Porto Velho/RO 

 

CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DATAS 
 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação do Edital (D.O.E.) 06 de novembro de 2017 

Data de Inscrição  10 de novembro de 2017 a 18 de dezembro de 2017 

Prazo de entrega da proposta 13 de novembro de 2017 a 22 de dezembro de 2017 

Sessão Inicial  27 de dezembro de 2017 às 09:00hs 

Divulgação do resultado  18 de janeiro de 2018 

Prazo Recurso 26 de janeiro de 2018 

 

ENDEREÇO PARA RETIRADA DO EDITAL: www.supel.ro.gov.br. 

 

1 – DA AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO 

 

1.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo n.° 

01.1301.00311-00/2015/SEPOG  e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório e do julgamento objetivo de que lhe são correlatos.  

1.2. Todo o procedimento licitatório terá seus avisos divulgados no endereço eletrônico 

www.supel.ro.gov.br, onde permanecerão disponíveis, juntamente com os demais documentos relativos 

às fases da licitação, bem como disponibilizados para consulta, integralmente, o instrumento convocatório 

e seus elementos para leitura e retirada, obrigando-se os interessados a acessá-los para conhecimento das 

devidas notificações. 

1.3. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos tenham sido cuidadosamente examinados 

pelas LICITANTES, não se isentando do fiel cumprimento de seu conteúdo, após a apresentação da 

proposta, devido à omissão ou negligência oriunda de alegação de desconhecimento, discordância de seus 

http://www.supel.ro.gov.br/
http://www.supel.ro.gov.br/
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termos ou interpretação equivocada de quaisquer de seus itens, já que oportunizado o prévio 

esclarecimento, conforme disposto neste Edital. 

1.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame 

na data marcada, inclusive Decreto de Ponto Facultativo, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subseqüente, sem a necessidade de qualquer aviso complementar, no mesmo horário e 

local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação da Comissão Especial de 

Licitação em contrário. 

1.5. O PROJETO BÁSICO e demais elementos integrantes, juntamente com os anexos, compõem os 

elementos necessários e indispensáveis à formalização das propostas pelas empresas interessadas. 

2 – DO OBJETO  

 

2.1 Traçar diretrizes e regras para seleção pela SEPOG de acervo fotográfico retratando a história de 

Rondônia, com a conseqüente premiação dos autores, de forma a subsidiar o diagnóstico da elaboração do 

Plano de Utilização Turística de Rondônia - APL do Turismo. 

 

2.2. ESPECIFICAÇÃO  

2.2.1 Seleção de acervo fotográfico histórico de Rondônia e premiação dos autores; 

22.2 O acervo será formado com, no mínimo, 3.000 (três mil) fotografias; 

2.2.3 O participante do concurso poderá entregar o número ilimitado de fotografias;2.2.4  Cada fotografia 

será analisada e pontuada pela Comissão Julgadora do Concurso; 

2.2.5 Será considerado vencedor aquele que obtiver maior pontuação entre os participantes, conforme 

Anexo nº III. 

2.2.6 O autor ou possuidor do acervo fotográfico histórico vencedor será bonificado com premiação, 

conforme planilha Anexo - IV. 

2.2.7 O local e horário de entrega das propostas será na Superintendência Estadual de Licitações – 

SUPEL, situada na Avenida Farquar, nº 2966 – Pedrinhas, no Complexo Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás 

Novos, 2° andar, das 7:30h às 13:30h. 

2.2.8 O possuidor do Acervo Fotográfico Histórico ou representante legal deverá estar presente na entrga 

das propostas para conferência da quantidade de fotografias entregues sendo posteriormente lacradas em 

envelopes devidamente assinados. O envelope e a etiqueta lacre serão disponibilizados pela SEPOG, no 

momento da entrega. 

2.2.8.1 A representação legal deverá ser comprovada por Procuração Pública acompanhada de documento 

de identidade ou qualquer outro documento congênere (CNH, Carteira de Trabalho, Passaporte e outros). 

2.2.9 Os Acervos recepcionados serão analisados e classificados posteriormente pela Comissão Julgadora.  

2.2.10 O acervo contemplará: 

a. Fotografias que ilustrem um tema histórico de Rondônia; 

b. Fotografias demonstrando potencialidades culturais do Estado de Rondônia;  

c. Fotografias que retratem informações de interesse cultural de Rondônia. 

2.2.11 A identificação das fotos deverá ser feita através de etiqueta adesiva, onde conste em letras legíveis  

as seguintes informaçõe: Título da fotografia, local e data onde o registro fotográfico foi feito. A etiqueta 

adesiva deverá ser providenciada pelo candidato e seguirá o padrão do Papel etiqueta (25,4 mm x 66,7 

mm) 

2.2.12 As fotografias que já tenham sido publicadas em veículos de comunicação digitais ou impressos ou 

que já tenham sido, sob qualquer forma, premiadas em outros concursos de âmbito nacional ou 

internacional, serão aceitas caso o participante do concurso detenha os direitos autorais.  

2.2.13 As fotografias poderão ser coloridas ou em preto e branco, impressas em papel fotográfico fosco 

ou brilhante, formato paisagem ou retrato nos diversos tamanhos em centímetros (9x12;10x15; 13x18; 

15x21; 20x25; 20x30; 24x30; 30x40; 30x45) e/ou formato digital, JPG (Joint Photographie Experts 

Goup); 

a) É expressamente proibida qualquer gravura, marca d’água ou afins que identifique na 

fotografia seu autor. 
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b) Os arquivos digitais do Acervo Fotográfico deverão ser entregues em formato JPEG na 

melhor resolução possível, devidamente armazenados em CD ou DVD identificado com o 

nome do autor. 

c) Ajustes de contraste, brilhos, saturação, nitidez serão aceitos. 

d) Fotos retrabalhadas não serão aceitas. Apagar elementos, mudar a composição original, 

inserir elementos, trocar o fundo, fundir imagens e outros retoques são expressamente 

proibidos. 

 

2.3 INSCRIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 

2.3.1 O interessado deverá se inscrever no site www.sepog.ro.gov.br e entregar a documentação e 

proposta de acervo nas especificações deste regulamento na SUPEL. 

2.3.2 O prazo de recebimento das propostas será de no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias a contar da 

publicação deste regulamento no Diário Oficial de Rondônia. 

 

2.4 REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
a) Ser pessoa física maior de idade ou pessoa jurídica que prove ter inscrição no cadastro de 

contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

b) Ser proprietário do Acervo Fotográfico; 

c) A participação poderá ser individual ou em forma de grupo; 

c.1) Quando a participação for em grupo, deverá apresentar termo documental assinado por todos 

participantes conforme registro em cartório, tendo como um único interlocutor responsável pelo 

grupo. 

d) O participante ou grupo deverá ser detentor dos direitos autorais das fotografias entregues no 

concurso. 

e)  O participante é responsável pelo acervo no local de entrega das propostas e deverá responder 

por eventuais utilizações indevidas da foto que enviou, não cabendo a SEPOG nenhuma 

responsabilidade, em virtude do envio das fotos.  

 

3 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

3.1. Até 05 (cinco) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer cidadão poderá 

IMPUGNAR o instrumento convocatório deste CONCURSO, conforme art. 41 § 1º da Lei Federal nº. 

8.666/93, devendo mencionar o número da CONCURSO, o ano e o número do processo, 

manifestando-se preferencialmente através do e-mail celsupelro@gmail.com, ou protocolando, 

alternativamente, o documento circunstanciado junto a Comissão Especial de Licitação, na sede desta 

Superintendência (endereço constante do rodapé) no horário das 07h:30min. às 13h:30min., de segunda a 

sexta-feira. 

3.1.1. Caberá à Comissão Especial de Licitação, auxiliada pelo órgão solicitante e/ou Assessoria 

Jurídica, decidir sobre a petição no prazo de até 03 (três) dias úteis. 

 

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante 

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, 

conforme disposto no Art. 41, § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo o licitante mencionar o número 

do CONCURSO, o ano e o número do processo, manifestando-se preferencialmente através do e-mail 

celsupelro@gmail.com, ou protocolando, alternativamente, o documento circunstanciado junto a 

Comissão Especial de Licitação, na sede desta Superintendência (endereço constante do rodapé) no 

horário das 07h: 30min. às 13h:30min., de segunda a sexta-feira. 

 

3.2.1. Caberá à Comissão Especial de Licitação, auxiliada pelo órgão solicitante e/ou Assessoria 

Jurídica, decidir sobre a petição, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

http://www.sepog.ro.gov.br/
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3.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de 

preços, será definida e publicada nova data para realização do certame, em cumprimento ao Art. 20, § 4º 

da Lei 8.666/93, através de Adendo Modificador.  

 

4 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 
 

4.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e as informações 

adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, deverão ser enviados à Comissão 

Especial de Licitação no prazo de até 02 (dias) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, manifestando-se preferencialmente por meio eletrônico, através do e-mail 

celsupelro@gmail.com, ou por carta, no endereço constante do rodapé,das 07h30min. às 13h30min., 

devendo o licitante mencionar o número do CONCURSO, o ano e o número do processo.  

 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL 

Av. Farquar Bairro: Pedrinhas – Palácio Rio Madeira – Ed. Pacaás Novos – 2º andar 

A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCURSO Nº. 001/2017/CEL/SUPEL/RO 

 

4.2. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o 

período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no mesmo período, 

serão encaminhadas em forma de adendos modificadores, erratas, notas de esclarecimento ou 

adendos esclarecedores, às licitantes que tenham retirado o Edital através de email (quando indicado), 

ou ainda, conforme o caso publicadas nos mesmos meios que o inicial. 

4.2.1. ADENDO MODIFICADOR é o documento emitido pela Administração, contendo 

informações que impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo neste caso, publicado 

Aviso de Prorrogação da Sessão de Abertura, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido para 

entrega dos envelopes. 

 

4.2.2. ERRATA, NOTA DE ESCLARECIMENTO E ADENDO ESCLARECEDOR são os 

documentos emitidos pela Administração, contendo informações meramente esclarecedoras, ou 

correções formais do instrumento convocatório que não causem alteração na formulação das 

propostas ou em suas condições, de caráter meramente esclarecedor e/ou complementar, sem 

necessidade, portanto, de reabertura do prazo inicialmente fixado. 

 

4.3. Caso a Comissão Especial de Licitação julgue necessária, poderá fazer consultas técnicas à 

LICITANTE por escrito, cujas respostas serão encaminhadas pelos mesmos meios, desde que não 

impliquem em modificação de preços ou qualquer outra alteração da proposta. 

 

4.3.1. A resposta da LICITANTE não implicará, em qualquer caso, na tácita aceitação da Comissão 

Especial de Licitação. 

 

4.4. As informações e/ou esclarecimentos poderão ser disponibilizados pela Comissão no endereço 

eletrônico www.supel.ro.gov.br, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das 

informações prestadas, podendo ainda, serem divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação em que 

se deu o texto original, quando se tratar de adendo modificador, ou, ainda, encaminhados no email da 

licitante, caso mencionado. Em última instância, será protocolado diretamente no endereço da licitante, 

quando mencionado.  

 

4.5. A não argüição de dúvidas por parte das LICITANTES implicará na tácita admissão de que os 

elementos contidos no Edital e seus anexos foram considerados suficientes.  

 

http://www.supel.ro.gov.br/
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5 – DA PROPOSTA: 
5.1 Impreterivelmente até a data e hora limite e local referido no Preâmbulo do presente Edital, os 

interessados deverão entregar sua proposta, conforme os requisitos a baixo: 

a) Envelope parte externa: deverá conter identificação do detentor dos direitos autorais das 

fotografias. 

a.1)Remetente: 

a.1.1) Nome completo; 

a.1.2) Endereço completo, cidade, Estado e CEP. 

a.2) Destinatário: 

a.2.1)  Gerência de Desenvolvimento e Políticas Pública/Secretaria de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, situado na Av. Farquar, Bairro Pedrinhas, 

2986, Complexo Rio Madeira, Curvo 2, Edifício Rio Cautário, 6° andar. 

b)  Envelope parte interna: 

b.1) Cópia autenticada dos documentos pessoais (carteira de identidade,CNH ou CPF, dados 

bancários e documentação comprobatória de propriedade do Acervo Fotográfico). 

c) O documento de propriedade do acervo deverá constar o reconhecimento em cartório.  

d) A proposta deverá ter validade de duração do concurso; 

e) A identificação das Fotos deverá ser feita através de etiqueta adesiva, onde conste em letras 

legíveis as seguintes informações: Título da fotografia, local e data onde o registro 

fotográfico foi feito.  

f) A falta de veracidade quanto a qualquer informação ou a não relação das fotografias com um 

dos requisitos do item 4.11, implicará automaticamente em exclusão do participante do 

concurso. 

g) É expressamente proibida qualquer gravura, marca d’água ou afins que identifique na 

fotografia seu autor.   

h) Os arquivos digitais da(s) fotografia(s) deverão ser entregues em formato JPEG, devidamente 

armazenados em CD ou DVD identificado com o nome do autor.  Caso o candidato envie três 

fotografias, os arquivos digitais deverão conter os seguintes títulos: [primeiro nome do 

participante] foto nº. 1,  [primeiro nome do participante] foto nº 2 e [primeiro nome do 

participante] foto nº 3. Exemplo: Paulo foto nº 1. 

i) Ao entregar a proposta, o participante deverá preencher um comprovante de entrega, 

deixando uma via do comprovante no local de inscrição, ficando com a segunda via. (Anexo 

I)  

 

6. DO JULGAMENTO  

6.1 As fotografias e documentações serão analisadas na abertura dos envelopes por Comissão Julgadora 

nomeada pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO através das indicações 

realizadas por essa Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG.   

6.1.1 A Comissão Julgadora deverá avaliar o acervo, levando em consideração: 

a) características, fidedignidade, catalogação e outros pontos essenciais; 

b) utilidade social (sua disponibilização para a sociedade); 

c)os temas propostos (item 4.10); 

d) criatividade, originalidade e qualidade artística; 

e)composição fotográfica; 

f) fotos que ilustrem: 

f. 1) monumentos Históricos; 

f. 2) eventos Políticos Constritucionais; 

f. 3) eventos Normativos Históricos; 

f. 4) eventos de inauguração de Obras Pública; 

f. 5) eventos de inauguração de Obras Pùblicas;  

f. 6) eventos Esportivos Relevantes 

g) divulgue as potencialidades culturais do Estado de Rondônia; 

h) não serão aceitas fotografias que não tenham relação com o tema histórico de Rondônis 
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6.1.2 A Comissão Julgadora deverá ser composta por 7 membros sendo historiadores, fotógrafos, 

cientistas e outros técnicos afins (preferencialmente que esses profissionais sejam servidores públicos) 

portariados conforme item 8.1 que elaborarão o parecer 

6.2 As fotografias e documentações que não preencherem os requisitos do concurso serão devolvidas aos 

seus proponentes em até 90 dias no mesmo local da abertura das propostas, desde que solicitadas. 

Transcorrido o período “in albis” as fotografias e documentos serão enviadas a SEPOG/GDPP para serem 

incinerados.  

6.2.3 A pontuação do Acervo terá relação direta com o período histórico, quanto mais antigo o registro 

melhor a pontuação observadas as qualidades prescritas no ANEXO II 

8.2.4 A comissão terá até 45 (quarenta e cinco) dias para análise e julgamento dos Acervos inscritos, a 

contar da data de encerramento das inscrições 

8.2.5 O resultado do julgamento será publicado no site da Superintendência Estadual de Licitações - 

SUPEL pelo endereço http:/www.rondonia.ro.gov.br/supel/ 

8.2.6 Fica estabelecido o prazo de cinco dias úteis após a publicação do resultado no site da SUPEL para 

eventual recurso, conforme art. 109 da Lei 8.666/93,  

 

6.3 Na avaliação serão considerados os seguintes critérios:  

a) Criatividade e originalidade. 

b) Composição fotográfica. 

c) Qualidade artística.  

d) Fotos que ilustrem: 

d.1)       Monumentos Históricos; 

d.2)       Eventos Políticos Constitucionais; 

d.3)       Eventos Normativos Históricos; 

d.4)       Eventos de inauguração de Obras Públicas; 

d.5)       Eventos Cívicos e Culturais; 

d.6)       Eventos Esportivos Relevantes. 

e) Divulgue as potencialidades culturais do Estado de Rondônia; 

f) As fotos deverão ser acompanhadas de identificação conforme subitem 4.9 e entregues 

junto a Ficha de Inscrição, conforme Anexo Nº I;  

g) Não serão aceitas fotografias que não tenham relação com o tema histórico de Rondônia. 

 

6.4 A pontuação do Acervo terá relação direta com o período histórico, quanto mais antigo o registro 

melhor a pontuação, observadas as qualidades prescritas no ANEXO Nº II do projeto básico 

6.5 A comissão terá 45 (quarenta e cinco) dias para análise e julgamento dos Acervos inscritos e a 

partir da data de encerramento das inscrições. 

6.6 O resultado do julgamento será publicado no site da Superintendência Estadual de Licitações – 

SUPEL pelo endereço http://www.rondonia.ro.gov.br/supel/. 

6.7    Fica estabelecido o prazo de cinco dias úteis após a publicação do resultado no site da SUPEL para 

eventual recurso, conforme art. 109, da Lei 8.666/93.   

 

7 - CRITÉRIO DE DESEMPATE – Serão considerados critérios de desempates as fotos mais antigas. 

Se persistir o empate o prêmio será dividido. Serão pontuadas apenas 3.000 fotografias. 

 

8 - PREMIAÇÃO 

8.1 Será considerado vencedor aquele que obter maior pontuação entre os participantes, conforme Anexo 

Nº III do projeto básico. 

a) 1º Lugar:  R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) 

b) 2º Lugar:  R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) 

c) 3º Lugar: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) 
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8.2 Os prêmios serão entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a publicação no 

site da Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL do resultado final do concurso.  

 

 

9 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

9.1 OS VENCEDORES DO CONCURSO PÚBLICO 

9.1.1 Os Vencedores do Concurso de Acervo Fotográfico Histórico, desde já autoriza o uso de suas 

fotos, seu nome e sua imagem, na Internet, Intranet, vídeos, folders, fotos, apresentações cartazes, 

jornais, entre outros meios de Comunicação, inclusive como forma de propaganda e divulgação 

de evento, sem ônus para o Governo do Estado de Rondônia, Anexo Nº VII.  

9.1.2 Fornecer a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG o Acervo 

Fotográfico que lhe deu base para concorrer à seleção; 

9.1.3 Entregar a descrição e ou identificação de cada fotografia do Acervo; 

9.1.4 Conceder os direitos autorais do Acervo Fotográfico à Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – SEPOG, que tornará de direito público. 

9.1.5 Declaração de propriedade do Acervo, com assinatura reconhecida em cartório Anexo Nº VI.  

 

9.2 SEPOG/RO 

9.2.1 A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão/SEPOG não se responsabiliza pelo 

uso de imagens das pessoas fotografadas, cabendo exclusivamente ao autor da fotografia obter as 

autorizações necessárias, bem como responder pelas implicações legais em caso de questionamentos 

judiciais ou extrajudiciais, e em caso de indenização será de inteira responsabilidade do autor ou 

proprietário do Acervo, Anexo Nº VI  e  VII.  

9.2.2  Os acervos fotográficos vencedores serão de propriedade do Governo do estado de Rondônia. 

9.2.3 Disponibilizar recursos financeiros (prêmio) para os vencedores (1º, 2º e 3º lugar) em 

conformidade com o Anexo IV. 

 

9.3   SUPEL/RO 

9.3.1 Elaborar o Edital do Concurso Público e acompanhar todas as etapas até a sua finalização. 

9.3.2 Disponibilizar local e condições para a realização do Concurso de aquisição de Acervo 

Fotográfico; 

9.3.4 Responsabilidade pela guarda e integridade do material, até a finalização do processo de 

aquisição ou devolução do material, objeto do concurso; 

9.3.5 Constituir comissão julgadora mediante portaria, para analisar e julgar os acervos fotográficos; 

9.3.6 A análise de impugnações ou pedidos de esclarecimentos, assim como o julgamento dos eventuais 

recursos interpostos. 

 

10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

10.1 Os recursos estão previstos no PPA da Gerência de Desenvolvimento de Políticas Públicas – 

GDPP/SEPOG na Ação – Desenvolver Políticas Públicas, APL de Turismo, Projeto Atividade: 

04121201520790000, Fonte de Recurso: 0100, – Elemento de Despesa 3390-31. 

 

10.2 O Valor da previsão orçamentária para cobrir as despesas é de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) 

para a premiação dos vencedores do Concurso de Acervo Fotográfico Histórico de Rondônia que serão 

pagos de acordo com a classificação, nos termos dispostos no anexo IV – Quadro de Premiação. 

 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

11.1. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se admitirá, 

durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à Comissão Especial de Licitação, 
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a qualquer título que seja ressalvada a hipótese de requisição, pela própria Comissão, do concurso de 

peritos visando ao exame de dados, informações ou documentos. 

 

11.2. A Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das documentações e das 

propostas, poderá proceder a alterações concernentes a esta licitação, por sua iniciativa, fornecendo o 

correspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes facultado, em 

sendo o caso, adiar a data do recebimento das documentações e propostas. 

 

11.3. As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de exclusiva 

responsabilidade do participante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer indenização da 

Administração. 

 

11.4. As omissões porventura existentes neste Edital, serão sanadas pela Comissão Especial de Licitação, 

da Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, do Governo do Estado de Rondônia, 

observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, bem como diretrizes expedidas pelos 

órgãos que se constituírem fontes de recursos financiadores. 

 

11.5. A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado conhecimento de quaisquer 

impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimento de dúvidas e suas respectivas respostas, que 

passarão incontinentes a integrar o presente ato convocatório. 

 

11.6. A licitação poderá ser: 
 

11.6.1. Anulada pela Administração, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ou; 

11.6.2. Revogada, a juízo da Administração, ser for considerada inoportuna ou inconveniente ao 

interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, ou; 

11.7. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte: 

 

11.7.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei 8.666/93; 

11.7.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto na 

condição anterior; e 

11.7.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

11.8. Havendo divergências contidas no Edital e em seus anexos, prevalecerá pela ordem, o Edital, em 

seguida, o PROJETO BÁSICO, a Minuta do Contrato e, por último, os demais anexos, que são partes 

integrantes do Edital, em conformidade com o disposto no artigo 40, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.9  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, conforme previsto no Art. 

43, § 3º da Lei 8.666/93;  

11.10 A cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, será considerada domicílio desta 

Licitação e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e procedimentos dela 

resultantes. 

 

11.11. As notificações necessárias relativas a esta licitação, bem como a divulgação de resultados de cada 

fase, poderão ser procedidas via protocolo ou por meio de fax, em número fornecido pela empresa, sendo 
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o comprovante de transmissão anexado aos autos, ou ainda através de publicação no Diário Oficial do 

Estado. 

 

12 – DOS ANEXOS: 

12.1 Integram este Edital, como nele estivessem transcritos, os seguintes Anexos: 

Anexo I do Edital: PROJETO BÁSICO 
 Anexo I – do PROJETO BÁSICO: Ficha de inscrição 

Anexo II - do PROJETO BÁSICO: Critério da pontuação 

    Anexo III - do PROJETO BÁSICO: Quadro do total de pontos 

Anexo IV - do PROJETO BÁSICO: Quadro de premiação 

Anexo V - do PROJETO BÁSICO: Termo de responsabilidade do grupo 

Anexo VI - do PROJETO BÁSICO: Declaração de propriedade 

Anexo VII - do PROJETO BÁSICO: Termo de cessão de direitos autorais 

Anexo VIII - do PROJETO BÁSICO: validade da proposta 

 

 

 

Porto Velho-RO, 01 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

IZAURA TAUFMANN FERREIRA 

Presidente da CEL/SUPEL/RO 

Matricula nº: 30094012  
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PROJETO BÁSICO 
ESPECIFICAÇÃO/REGULAMENTO 

CONCURSO PÚBLICO 
SELEÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO - Rondoniense 

 

1. INTRODUÇÃO 
O Governo do Estado de Rondônia, através do DECRETO Nº 13.666 de 

16/06/2008, institui o NEAPL sob a coordenação da Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG/RO, o qual tem como atribuição apoiar 
os diversos setores econômicos que se organizem ou estejam organizados, conforme 
princípios e diretrizes que norteiam as políticas de desenvolvimento dos Arranjos 
Produtivos. Com base neste princípio a Gerência de Desenvolvimento e Políticas 
Públicas – GDPP/SEPOG, visando selecionar material para subsidiar a elaboração de 
um Plano de Turismo para o Estado de Rondônia, propõe a seleção de acervo 
fotográfico que ilustres locais com valores históricos, bem como fatos sociais históricos 
ocorridos no Ex-território e atual Estado de Rondônia. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
Considerando as competências da Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – SEPOG na promoção de políticas estaduais de 
desenvolvimento, instituída pela Lei Complementar nº 827 de 15.07.2015, Art. 74, 
inciso I, faz-se necessário a promoção de CONCURSO PÚBLICO para seleção de 
acervo fotográfico histórico de Rondônia em prol de subsidiar a elaboração do Plano de 
Utilização Turística de Rondônia, previsto no APL do Turismo, que mapeará o potencial 
turístico público e privado do estado. 

A falta de investimento no turismo dificulta a divulgação do potencial turístico 
natural e histórico de Rondônia. Desta forma, é preciso criar mecanismos de atração do 
turista para o Estado inserindo Rondônia no contexto do Turismo da Região 
Amazônica. 

Por este motivo, a SEPOG através da Gerência de Desenvolvimento e Políticas 
Pública – GDPP vem incentivando e estimulando a política estadual de 
desenvolvimento dos APLS, neste caso o APL do turismo, com a promoção do 
CONCURSO PÚBLICO, para a seleção de acervo fotográfico histórico de Rondônia. 

Importa destacar que a fotografia é um dos melhores instrumentos de registro e 
ilustração do comportamento de um povo, lugar e época, onde viveram e construíram a 
sua história. 
 

3. OBJETIVO 
O presente PROJETO BÁSICO tem como objetivo traçar diretrizes e regras para 

seleção pela SEPOG de acervo fotográfico retratando a história de Rondônia, com a 
conseqüente premiação dos autores, de forma a subsidiar o diagnóstico da elaboração 
do Plano de Utilização Turística de Rondônia - APL do Turismo. 
 

4. ESPECIFICAÇÃO   
4.1 Seleção de acervo fotográfico histórico de Rondônia e premiação dos autores; 
4.2       O acervo será formado com, no mínimo, 3.000 (três mil) fotografias; 
4.3.      O participante do concurso poderá entregar o número ilimitado de fotografias; 
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4.4.     Cada fotografia será analisada e pontuada pela Comissão Julgadora do 
Concurso; 
4.5.   Será considerado vencedor aquele que obtiver maior pontuação entre os 
participantes, conforme Anexo nº III. 
4.6. O autor ou possuidor do acervo fotográfico histórico vencedor será bonificado 
com premiação, conforme planilha Anexo - IV.    
4.7. O local e horário de entrega das propostas será na Superintendência Estadual 
de Licitações – SUPEL, situada na Avenida Farquar, nº 2966 – Pedrinhas, no 
Complexo Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos, 2° andar, das 7:30h às 13:30h.  
4.8. O possuidor do Acervo Fotográfico Histórico ou representante legal deverá estar 
presente na entrega das propostas para conferência da quantidade de fotografias 
entregues, sendo posteriormente lacradas em envelopes devidamente assinados. O 
envelope e a etiqueta-lacre serão disponibilizados pela SEPOG, no momento da 
entrega.  
4.8.1     A representação legal deverá ser comprovada por Procuração Pública 
acompanhada de documento de identidade ou qualquer outro documento congênere 
(CNH, Carteira de Trabalho, Passaporte e outros). 
4.9.  Os Acervos recepcionados serão analisados e classificados posteriormente pela 
Comissão Julgadora.  
4.10. O acervo contemplará: 
a. fotografias que ilustrem um tema histórico de Rondônia; 
b. fotografias demonstrando potencialidades culturais do Estado de Rondônia;  
c. fotografias que retratem informações de interesse cultural de Rondônia. 
4.11. A identificação das Fotos deverá ser feita através de etiqueta adesiva, onde 
conste em letras legíveis as seguintes informações: Título da fotografia, local e data 
onde o registro fotográfico foi feito. A etiqueta adesiva deverá ser providenciada pelo 
candidato e seguirá o padrão do Papel etiqueta (25,4mm x 66,7mm). 
4.12. As fotografias que já tenham sido publicadas em veículos de comunicação digitais 
ou impressos ou que já tenham sido, sob qualquer forma, premiadas em outros 
concursos de âmbito nacional ou internacional, serão aceitas caso o participante do 
concurso detenha os direitos autorais.  
4.13. As fotografias poderão ser coloridas ou em preto e branco, impressas em papel 
fotográfico fosco ou brilhante, formato paisagem ou retrato nos diversos tamanhos em 
centímetros (9x12; 10x15; 13x18; 15x21; 20x25; 20x30; 24x30; 30x40; 30x45) e/ou 
formato digital, JPG (Joint Photographie Experts Goup); 
a. É expressamente proibida qualquer gravura, marca d’água ou afins que 
identifique na fotografia seu autor. 
b. Os arquivos digitais do Acervo Fotográfico deverão ser entregues em formato 
JPEG na melhor resolução possível, devidamente armazenados em CD ou DVD 
identificado com o nome do autor. 
c. Ajustes de contraste, brilhos, saturação, nitidez serão aceitos. 
d. Fotos retrabalhadas não serão aceitas. Apagar elementos, mudar a composição 
original, inserir elementos, trocar o fundo, fundir imagens e outros retoques são 
expressamente proibidos. 
 

5. INSCRIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 
a. O interessado deverá se inscrever no site www.sepog.ro.gov.br e entregar 
a documentação e proposta de acervo nas especificações deste regulamento 
na SUPEL. 

http://www.sepog.ro.gov.br/
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b. O prazo de recebimento das propostas e documentação será de 45 
(quarenta e cinco) dias a contar da publicação deste regulamento no Diário 
Oficial de Rondônia.  

 

6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
a. Ser pessoa física maior de idade ou pessoa jurídica que prove ter inscrição no 
cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
b. Ser proprietário do Acervo Fotográfico; 
c. A participação poderá ser individual ou em forma de grupo; 

c.1) Quando a participação for em grupo, deverá apresentar termo documental 
assinado por todos participantes conforme registro em cartório, tendo como um 
único interlocutor responsável pelo grupo. 
d. O participante ou grupo deverá ser detentor dos direitos autorais das 

fotografias entregues no concurso. 
e. O participante é responsável pelo acervo no local de entrega das propostas e 
deverá responder por eventuais utilizações indevidas da foto que enviou, não cabendo 
a SEPOG nenhuma responsabilidade, em virtude do envio das fotos.  
 

7. PROPOSTA 
A proposta deverá estar conforme os requisitos abaixo: 
a. Envelope parte externa: deverá conter identificação do detentor dos direitos 
autorais das fotografias. 

a.1)Remetente: 
a.1.1) Nome completo; 
a.1.2) Endereço completo, cidade, Estado e CEP. 
a.2) Destinatário: 
a.2.1)  Gerência de Desenvolvimento e Políticas Pública/Secretaria de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, situado na Av. 
Farquar, Bairro Pedrinhas, 2986, Complexo Rio Madeira, Curvo 2, Edifício 
Rio Cautário, 6° andar. 

b. Envelope parte interna: 
b.1) Cópia autenticada dos documentos pessoais (carteira de 
identidade,CNH ou CPF, dados bancários e documentação comprobatória de 
propriedade do Acervo Fotográfico). 

c. O documento de propriedade do acervo deverá constar o reconhecimento em 
cartório.  

d. A proposta deverá ter validade de duração do concurso; 
e. A identificação das Fotos deverá ser feita através de etiqueta adesiva, onde 
conste em letras legíveis as seguintes informações: Título da fotografia, local e data 
onde o registro fotográfico foi feito.  
f. A falta de veracidade quanto a qualquer informação ou a não relação das 
fotografias com um dos requisitos do item 4.10, implicará automaticamente em 
exclusão do participante do concurso, podendo o candidato interpor eventual recurso, 
no prazo máximo de 5 dias a contar do resultado. 
g. É expressamente proibida qualquer gravura, marca d’água ou afins que 
identifique na fotografia seu autor.   
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h. Os arquivos digitais da(s) fotografia(s) deverão ser entregues em formato JPEG, 
devidamente armazenados em CD ou DVD identificado com: Título da fotografia, local 
e data onde o registro fotográfico foi feito, enumeradas sequencialmente, exemplo: 
Foto n° 1, Foto n° 2 e Foto n°3. 
i. Ao entregar a proposta, o participante deverá preencher um comprovante de 
entrega, deixando uma via do comprovante no local de inscrição, ficando com a 
segunda via. (Anexo I)  
 

8. DO JULGAMENTO  
8.1 As fotografias e documentações serão analisadas na abertura dos envelopes por 
Comissão Julgadora nomeada pela Superintendência Estadual de Compras e 
Licitações – SUPEL/RO através das indicações realizadas por essa Secretaria de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG.   
8.1.1 A Comissão Julgadora deverá avaliar o acervo, levando em consideração: 

a) características, fidedignidade, catalogação e outros pontos essenciais; 
b) utilidade social (sua disponibilização para a sociedade); 
c) os temas propostos (Item 4.10). 
d) criatividade, originalidade e qualidade artística. 
e) composição fotográfica. 
f) fotos que ilustrem: 
f.1) monumentos Históricos; 
f.2) eventos Políticos Constitucionais; 
f.3) eventos Normativos Históricos; 
f.4) eventos de inauguração de Obras Públicas; 
f.5) eventos Cívicos e Culturais; 
f.6) eventos Esportivos Relevantes. 

g) divulgue as potencialidades culturais do Estado de Rondônia; 
h) não serão aceitas fotografias que não tenham relação com o tema histórico de 

Rondônia. 
 

8.1.2 A Comissão Julgadora deverá ser composta por 7 membros, sendo historiadores, 
fotógrafos, cientistas e outros técnicos afins (preferencialmente que esses profissionais 
sejam servidores públicos) portariados conforme item 8.1,  que elaborarão o parecer. 
8.2 As fotografias e documentações que não preencherem os requisitos do concurso 
serão devolvidas aos seus proponentes em até 90 dias no mesmo local da abertura 
das propostas, desde que solicitadas. Transcorrido o período “in albis” as fotografias e 
documentos serão enviadas a SEPOG/GDPP para serem incinerados.   
8.3 A pontuação do Acervo terá relação direta com o período histórico, quanto mais 
antigo o registro melhor a pontuação, observadas as qualidades prescritas no ANEXO 
Nº II –  
8.4 A comissão terá até 45 (quarenta e cinco) dias para análise e julgamento dos 
Acervos inscritos, a contar da data de encerramento das inscrições. 
8.5 O resultado do julgamento será publicado no site da Superintendência Estadual 
de Licitações – SUPEL pelo endereço http://www.rondonia.ro.gov.br/supel/. 
8.6 Fica estabelecido o prazo de cinco dias úteis após a publicação do resultado no 
site da SUPEL para eventual recurso, conforme art. 109, da Lei 8.666/93.   
 

9.   PREMIAÇÃO 
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9.1 Será considerado vencedor aquele que obter maior pontuação entre os 
participantes, conforme Anexo Nº III. 
a. 1º Lugar:  R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) 
b. 2º Lugar:  R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) 
c. 3º Lugar: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) 
9.2 Os prêmios serão entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a 
publicação no site da Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL do resultado 
final do concurso.  
9.3 -  CRITÉRIO DE DESEMPATE – Serão considerados critérios de desempates as 
fotos mais antigas. Se persistir o empate o prêmio será dividido.  
 
10 OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
10.1 OS VENCEDORES DO CONCURSO PÚBLICO 

10.1.1 Os Vencedores do Concurso de Acervo Fotográfico Histórico, desde já autoriza o uso 
do acervo fotográfico que lhe deu base para concorrer à seleção do concurso, bem 
como o uso de seu nome e sua imagem, na Internet, Intranet, vídeos, folders, fotos, 
apresentações cartazes, jornais, entre outros meios de Comunicação, inclusive como 
forma de propaganda e divulgação de evento, sem ônus para o Governo do Estado de 
Rondônia, Anexo Nº VII.  

10.1.2 Entregar a descrição e ou identificação de cada fotografia do Acervo; 
10.1.3 Conceder os direitos autorais do Acervo Fotográfico à Secretaria de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, que tornará de direito público. 
10.1.4 Declaração de propriedade do Acervo, com assinatura reconhecida em cartório Anexo 

Nº VI.  
 
10.2 SEPOG/RO 
 
10.2.1 A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão/SEPOG não se 
responsabiliza pelo uso de imagens das pessoas fotografadas, cabendo 
exclusivamente ao autor da fotografia obter as autorizações necessárias, bem como 
responder pelas implicações legais em caso de questionamentos judiciais ou 
extrajudiciais, e em caso de indenização será de inteira responsabilidade do autor ou 
proprietário do Acervo, Anexo Nº VI e VII.  
10.2.2 Os acervos fotográficos vencedores serão de propriedade do Governo do 
Estado de Rondônia. 
10.2.3 Disponibilizar recursos financeiros (prêmio) para os vencedores (1º, 2º e 3º 
lugar) em conformidade com o Anexo IV. 
 
10.3 SUPEL/RO 
10.3.1 Elaborar o Edital do Concurso Público e acompanhar todas as etapas até a sua 
finalização. 
10.3.2 Disponibilizar local e condições para a realização do Concurso de aquisição de 
Acervo Fotográfico; 
10.3.4 Responsabilidade pela guarda e integridade do material, até a finalização do 
processo de aquisição ou devolução do material, objeto do concurso; 
10.3.5 Constituir comissão julgadora mediante portaria, para analisar e julgar os 
acervos fotográficos; 
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10.3.6 A análise de impugnações ou pedidos de esclarecimentos, assim como o 
julgamento dos eventuais recursos interpostos. 
 

11. ORIGEM DOS RECURSOS 
Os recursos estão previstos no PPA da Gerência de Desenvolvimento de 

Políticas Públicas – GDPP/SEPOG na Ação – Desenvolver Políticas Públicas, APL de 
Turismo, Projeto Atividade: 04121201520790000, Fonte de Recurso: 0100, – Elemento 
de Despesa 3390-31. 

O Valor da previsão orçamentária para cobrir as despesas é de R$ 50.000,00 
(Cinquenta Mil Reais) para a premiação dos vencedores do Concurso de Acervo 
Fotográfico Histórico de Rondônia. 
 

12. PRODUTO FINAL 
Acervo Fotográfico Histórico de Rondônia e premiação dos vencedores do 

concurso.  
 

13. CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DATAS 
 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação do Edital (D.O.E.) 06 de novembro de 2017 

Data de Inscrição  10 de novembro de 2017 a 18 de dezembro de 2017 

Prazo de entrega da proposta 13 de novembro de 2017 a 22 de dezembro de 2017 

Sessão Inicial  27 de dezembro de 2017 às 09:00hs 

Divulgação do resultado  18 de janeiro de 2018 

Prazo Recurso 26 de janeiro de 2018 

 
 

Porto Velho, 05 de agosto de 2016. 
 

Responsável: 
 

__________________________________ 
Conceição Rúbia Lima de Sousa 

       Visto: 
 

__________________________________ 
George Alessandro Gonçalves Braga 

             Gerente/GDPP                                                            Secretário/SEPOG 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO nº ____ 

Nome:    

RG:  

CPF:  

Tel.:  

Email:  

Endereço:  

Quantidade de Fotografias entregues pelo participante:  

 

________________________________      _________________________________ 
       Ass. do Participante                                             Responsável/SEPOG 
 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO nº. ____ 

NOME: _________________________________________________________________ 

 

Porto Velho, ______ de ____________________ de 20___. 

 

Responsável/SEPOG:________________________ 
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ANEXO II 

CRITÉRIOS DA PONTUAÇÃO 

DESCRIÇÃO: QUANTITATIVOS E QUALIFICATIVOS DOS ACERVOS 

PERÍODO FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PONTUAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO REGISTRO MÍNIMO DETALHAMENTO 

Até o ano 

de 1995 

Sanção do ato normativo de 

criação do Território do 

Guaporé; Território Federal de 

Rondônia; Estado de Rondônia,  

bem como de seus Municípios e 

suas instalações. 

19 pontos - Território Federal 

do Guaporé;  

18 pontos - Território Federal 

de Rondônia; 

17 pontos - Estado de 

Rondônia; 

16 pontos - Municípios 

Deverão ser 

apresentadas 295 

fotografias, com no 

mínimo 15 Registros do 

Território Federal do 

Guaporé, 30 registros 

território Federal de 

Rondônia, 100 registros 

do Estado de Rondônia 

150 registros dos 

Municípios. 

A pontuação máxima de 19 pontos 

será dada ao acervo que apresentar o 

registro mais antigo e contenha 

obrigatoriamente registros do 

Território Federal do Guaporé e os 

demais descritos na sequência, no 

caso em que todos os acervos 

apresentem os registros aqui 

solicitados valerá o acervo com 

registro mais antigo, o mesmo 

raciocínio valerá para os demais 

subitens Território Federal de 

Rondônia, Estado de Rondônia e 

Municípios. 

até o ano 

de 2014 

Monumentos Históricos de 

Rondônia com referência a 

E.F.M.M,  Forte Príncipe da 

Beira,  Museus e Quilombos 

17 pontos  - Acervo com 

registro mais antigo; 

16 pontos  - Demais acervos 

desde que contemplem no 

mínimo a E.F.M.M e o Forte 

Príncipe da Beira 

200 registros e não mais 

que 20 do total fazendo 

referência a um mesmo 

tema ou evento 

A pontuação máxima de 17 pontos 

será dada ao acervo que apresentar o 

registro mais antigo e contenha 

obrigatoriamente registros da 

E.F.M.M e do Forte Príncipe da Beira,  

receberão 16 pontos os acervos 

atenderem os mesmos critérios e 

apresentarem o mínimo de registros 

solicitados no item. 

até o ano 

de 1989 

Promulgação da Constituição 

Estadual de Rondônia 

15 pontos - Pontuação 

máxima do item para qualquer 

registro alusivo a promulgação 

da Constituição Estadual de 

Rondônia 

150 registros Neste item a pontuação máxima de 15 

pontos será dada ao acervo que 

contiver o registro solicitado. 

até o ano 

de 2014 

Eventos de descerramento de 

placas inaugurais de edifícios 

públicos Federais,  Estaduais e 

Municipais,  ginásios de 

esportes, rodoviárias,  portos, 

aeroportos, pontes e viadutos. 

14 pontos  - Acervo com 

registro mais antigo; 

13 pontos  - Demais acervos 

desde que contemplem 

número mínimo registro 

solicitados 

400 registros e não mais 

que 50 do total fazendo 

referência a um mesmo 

tema ou evento 

A pontuação máxima 14 pontos será 

dada ao acervo que apresentar o 

registro mais antigo e as demais 13 

pontos desde que atinjam o número 

de registros mínimos solicitados 

até o ano 

de 2014 

Eventos Cívicos e Culturais com 

presença de Dirigentes Máximos 

13 pontos  - Acervo com 

registro mais antigo; 

500 registros e não mais 

que 50 do total fazendo 

A pontuação máxima 13 pontos será 

dada ao acervo que apresentar o 
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dos Poderes do Estado de 

Rondônia.  Presidentes da 

República Federativa do Brasil e 

outros países, Ministros de 

Estado em Rondônia 

12 pontos  - Demais acervos 

desde que contemplem 

número mínimo registro 

solicitados 

referência a um mesmo 

tema ou evento 

registro mais antigo e as demais 12 

pontos desde que atinjam o número 

de registros mínimos solicitados 

até o ano 

de 2014 

Eventos Esportivos com 

presenças de atletas renomados 

em nível olímpico,  profissional e 

amador com a presença de 

autoridades Federais ,  Estaduais 

e Prefeitos. 

12 pontos  - Acervo com 

registro mais antigo;  

11 pontos  - Demais acervos 

desde que contemplem 

número mínimo registro 

solicitados 

600 registros e não mais 

que 60 do total fazendo 

referência a um mesmo 

tema ou evento 

A pontuação máxima de 12 pontos 

será dada ao acervo que apresentar o 

registro mais antigo e as demais 11 

pontos desde que atinjam o número 

de registros mínimos solicitados 

até o ano 

de 2014 

Obras de artes (quadros 

pintados em telas, monumentos 

com insumos naturais, 

artesanatos com expressividade, 

ouro, diamantes e outros 

minérios),  todas as peças 

temáticas e alusivas ao Estado 

de Rondônia 

10 pontos  - Acervo com 

registro mais antigo; 

09 pontos  - Demais acervos 

desde que contemplem 

número mínimo registro 

solicitados 

500 registros e não mais 

que 50 do total fazendo 

referência a um mesmo 

tema ou evento 

A pontuação máxima de 10 pontos 

será dada ao acervo que apresentar o 

registro mais antigo e as demais 9 

pontos desde que atinjam o número 

de registros mínimos solicitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL 

Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos, 2º Andar 

Porto Velho, Rondônia. 

A.A.M.S/CEL  -    Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos, 2º Andar, Bairro Pedrinhas  -Tel.: (69) 3216-5139 

CEP.: 76.820-408 - Porto Velho - RO 
IZAURA TAUFMANN FERREIRA 

Presidente da CEL/SUPEL 

Matricula nº: 30094012 

 

 

Fls. 
__________________ 

Rubrica 

ANEXO III 

QUADRO DO TOTAL DE PONTOS 

PERÍODO FOTOGRAFIAS EVENTOS PONTUAÇÃO 

até o ano de 

1995 

Ato normativo de criação do Território do 

Guaporé, Território Federal de Rondônia 

Estado de Rondônia,  bem como de seus 

Municípios,  além de suas "instalações" 

19 pontos - Território Federal do Guaporé;  

18 pontos - Território Federal de Rondônia; 

17 pontos - Estado de Rondônia; 

16 pontos - Municípios 

até o ano de 

2014 
Monumentos Históricos de Rondônia. 

17 pontos - Acervo com registro mais antigo; 

16 pontos - Demais acervos  

até o ano de 

1989 

Promulgação da Constituição Estadual de 

Rondônia 

15 pontos - Pontuação máxima do item alusivo a 

promulgação da Constituição Estadual de Rondônia 

até o ano de 

2014 

Eventos de descerramento de placas 

inaugurais de edifícios públicos, Rodovias e 

Aeroportos, Federais Estaduais e Municipais. 

14 pontos - Acervo com registro mais antigo; 

13 pontos - Demais acervos com número mínimo registro 

solicitados 

até o ano de 

2014 

Eventos Civicos e Culturais com presença de 

Dirigentes Máximos dos Poderes do Estado 

de Rondônia. 

13 pontos - Acervo com registro mais antigo; 

12 pontos - Demais acervos com número mínimo registro 

solicitados 

até o ano de 

2014 

Eventos Esportivos com presenças de atletas 

renomados com a presença de autoridades 

Federais ,  Estaduais e Prefeitos. 

12 pontos - Acervo com registro mais antigo;  

11 pontos - Demais acervos com número mínimo registro 

solicitados 

até o ano de 

2014 

Obras de artes com peças temáticas e 

alusivas ao Estado de Rondônia 

10 pontos - Acervo com registro mais antigo; 

09 pontos - Demais acervos com número mínimo registro 

solicitados 

SOMA TOTAL GERAL 
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ANEXO Nº IV 

QUADRO DA PREMIAÇÃO 

 

PONTUAÇÃO COLOCAÇÃO VALOR PRÊMIO 

Maior pontuação  1º lugar R$  30.000,00 

Segunda maior pontuação 2º lugar R$  15.000,00 

Terceira maior pontuação  3º lugar R$  5.000,00 
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ANEXO V 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GRUPO 

 

Em conformidade com o item 6, Letra d, do Regulamento do Concurso Acervo Fotográfico, o Grupo abaixo 

subscrito indica o Sr.(a) .......................................................................... como responsável pela interlocução entre o 

Grupo inscrito e a Comissão Julgadora. 

O Grupo desde já acata todas as decisões tomadas pelo interlocutor. 

Li e aceito o regulamento do presente Concurso de Acervo Fotográfico Histórico de Rondônia.  

Porto Velho, ____ de ___________de 20____ 

Responsável pelo Grupo, nome: 

 Assinatura: ______________________________________ 

Membros do Grupo 

Nome: 

Assinatura: ______________________________________ 

 

Nome: 

Assinatura: ______________________________________ 

 

Nome: 

Assinatura: ______________________________________ 

 

Nome: 

Assinatura: ______________________________________ 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE 

 

 

As fotografias do Acervo são de minha autoria/propriedade e permito a sua publicação e uso em todo o 

tipo de material ou mídia destinados na promoção e divulgação de Rondônia, não sendo as instituições 

promotoras obrigadas a pagar-me qualquer remuneração.  

Li e aceito o regulamento do presente Concurso de Acervo Fotográfico Histórico de Rondônia.  

 

Porto Velho, ____ de ___________de 20___ 

 

 

 

 

 Assinatura: ______________________________________ 
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ANEXO VII 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

O(A) Sr.(Sra.), _________________________________________, brasileiro(a), portador(a) do RG nº 

_________________SSP ____, inscrito(a) no CPF sob o nº ____________________, 

residente e domiciliado(a) na cidade de _____________________________- ___________, na 

______________________________________________________________________, 

CEP:_________________ doravante denominado (a) “CEDENTE”, de outro lado o Estado de Rondônia, por 

intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG, com sede em Porto 

Velho/RO, Edifício Rio Cautário, Curvo II, 6º Andar, na Av. Farquar nº 2986, CEP 76.801-470, Bairro: Pedrinhas, 

CNPJ nº 04.798.328/0001-56, doravante denominada CESSIONÁRIA neste ato representada por seu Secretário 

George Alessandro Gonçalves Braga, portador do CPF nº 286.019.202-68 e RG n° 294.206 SSP/RO, residente e 

domiciliado em Porto Velho/RO, celebram o presente Termo de Cessão, em conformidade com a Lei de Direitos 

autorais nº 9.610, de 19.02.1998, mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas que voluntariamente 

aceitam e outorgam. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

Será designado o “ACERVO FOTOGRÁFICO” vencedor através do Concurso Público para aquisição de 

acervo fotográfico - Edital Nº ***/2017 a ser compilado pela Secretaria de Estado do planejamento, orçamento e 

Gestão - SEPOG, no âmbito do presente projeto básico, que tem como objetivo de retratar e oportunizar a todos o 

conhecimento e vivencia  

acerca da  história de Rondônia, intitulado conforme abaixo de titularidade do(s) CEDENTE(S): 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

O(s) CEDENTE(S), titular(es) dos direitos autorais sobre o Acervo Fotográfico, cede(m) e transfere(m) à 

CESSIONÁRIA, em caráter gratuito, total, irrevogável, irretratável e não exclusivo, os direitos autorais patrimoniais 

relativos ao Acervo Fotográfico em questão, para todos os fins e efeitos e na melhor forma de direito, nos termos 

da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA TITULARIDADE 

O(S) CEDENTE(S) declara(m) ser o(s) titular(es) e detentor(es) dos direitos autorais referentes ao Acervo 

Fotográfico cedendo, neste ato, a CESSIONÁRIA, em caráter gratuito, total, irrevogável, irretratável e não 

exclusivo, os direitos autorais patrimoniais que sobre ela recaem. Assume(m), portanto, o(s) CEDENTE(S) a 

responsabilidade de manter a CESSIONÁRIA imune aos efeitos de qualquer eventual reivindicação fundada na 

autoria do Acervo Fotográfico, inclusive as utilizações do referido Acervo Fotográfico, no âmbito de quaisquer uso. 
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CLÁUSULA – QUARTA 

A cessão objeto deste Termo abrange o direito da CESSIONÁRIA através da Secretaria de Estado do Planejamento, 

orçamento e Gestão -SEPOG, utilizar o Acervo Fotográfico, podendo reproduzir, publicar, editar, inclusive podendo 

alterar a programação visual e permitir adaptações regionais, sem que o mesmo alterem o conteúdo do Acervo 

Fotográfico, e distribuir de forma gratuita no sistema público de ensino, site, compreendendo as redes estadual e 

municipal, sendo vedada qualquer utilização com finalidade lucrativa. 

 

CLÁUSULA – QUINTA 

Pela natureza da presente cessão, poderá a CESSIONÁRIA, a qualquer tempo, a seu critério, ceder os direitos aqui 

adquiridos para a União, Estados, Municípios, Distrito Federal e entidades parceiras, sempre para fim específico de 

distribuição de forma gratuita, no sistema público de ensino ou onde necessário. 

 

CLÁUSULA – SEXTA 

A transferência é concedida em caráter total, gratuito, não exclusivo, não havendo impedimento para que o 

titular, ora CEDENTE, utilize os Acervo Fotográfico como desejar, inclusive com a cessão dos mesmos direitos, 

objeto deste instrumento para outros interessados, observando-se o disposto no presente Termo de Cessão de 

Direitos Autorais 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

A referência ao nome do(a) autor(a), de forma clara e evidente, será respeitada sempre que o Acervo Fotográfico 

for utilizado, ficando resguardados ao CEDENTE os demais direitos morais de autor e os de natureza 

personalíssima, expressamente incluídos pela legislação, tais como o de modificar o Acervo Fotográfico, antes ou 

depois de utilizado, o de reivindicar a qualquer tempo a sua autoria. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE 

O(A) CEDENTE declara que o conteúdo do Acervo Fotográfico cedido é de sua autoria e assume ampla e total 

responsabilidade civil e penal, quanto ao conteúdo, citações, referências e outros elementos que fazem parte do 

Acervo Fotográfico e responsabiliza por eventuais ônus decorrentes de quaisquer medidas judiciais ou 

extrajudiciais proposta por terceiros. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DA CESSÃO 

A cessão objeto desse termo será por prazo indeterminado, a contar da assinatura deste instrumento, podendo 

ser alterada através de Termos Aditivos a este Contrato, livre e expressamente pactuados entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este contrato obriga as partes e seus sucessores, somente podendo ser alterado por escrito, através de aditivo 

contratual que formalize as alterações negociais, sendo este termo a expressão final dos entendimentos entre as 

partes referentes a seu respectivo objeto. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

As partes elegem o Município de Porto Velho do Estado de Rondônia para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 

eventualmente emergentes em decorrência do presente contrato. 

E, por estarem assim ajustadas, firmam as partes o presente Termo, em 02(duas) vias de igual teor, na presença 

das testemunhas abaixo nomeadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Porto Velho/RO, 15 de agosto de 2017. 

 

______________________________ 

CEDENTE 

 

_____________________________ 

CESSIONÁRIA 

 

TESTEMUNHAS: 

1. _________________________________ 

CPF: 

2. ______________________________ 

CPF: 
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ANEXO VIII 

 

VALIDADE DE PROPOSTA 

 

 

 Em conformidade com o Item nº 5, do Regulamento do Concurso Acervo Fotográfico, o proprietário ou 

responsável pelo grupo inscrito no referido concurso, garante a proposta que deverá ter validade de duração do 

concurso a partir da data de abertura do Concurso Acervo Fotográfico. 

 

Porto Velho /RO, _____de _________________ de 20__. 

 

 

Proprietário ou Responsável pelo Grupo, nome: 

 Assinatura: ______________________________________ 

 


