
ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE MORENO 

Período de Inscrições: 09/09/2021 – das 08:00 às 14:00

Divulgação dos selecionados: 10/09/2021

GABINETE DO PREFEITO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021 - SCTE

A PREFEITURA DA CIDADE DE MORENO, por meio da
Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes (SCTE), visando à execução
do Concurso de Poesia Eu Amo Moreno, destinado a premiar os
Poetas Morenenses que se destacarem, torna público o Edital de
Chamamento Público, para conhecimento dos interessados, nos
termos e condições abaixo estabelecidas e subsidiariamente, no que
couber, à Lei Federal n.º 8.666/93.
 
DO OBJETO
 
Constitui objeto deste Chamamento Público do Concurso de Poesia
Eu Amo Moreno, destinado à concessão de premiação aos Poetas
Morenenses que se destacarem, com troféu e reconhecimento público
como Poeta Morenense.
 
DO CALENDÁRIO
 

 
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
 
Poderão participar deste Edital qualquer cidadão do Município de
Moreno.
 
O poema deve conter a frase: EU AMO MORENO.
 
DA INSCRIÇÃO
 
As inscrições serão realizadas presencialmente, no endereço da
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, situada à Av.
Dantas Barreto, 1999, Centro – Moreno, no dia 09/09/2021, das 08:00
às 14:00, e de forma on-line, até o mesmo dia e horário, através do e-
mail scte@moreno.pe.gov.br.
 
No ato da inscrição o proponente deverá anexar o(s) poema(s) que
desejar e juntar o formulário de inscrição constante no Anexo Único
do presente instrumento, devidamente assinado.
 
Cada cidadão poderá inscrever mais de um poema, porém, somente
um poderá ser premiado. Haverá apenas uma premiação por poeta.
 
A participação nesta Chamada Pública implica na aceitação integral e
irretratável pelos participantes, dos termos, cláusulas, condições e
Anexo do presente Instrumento, que passarão a integrar as obrigações
do PROPONENTE, bem como na observância dos regulamentos
administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita,
sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer
fase do procedimento administrativo.
 
DA SELEÇÃO DOS POEMAS
 
Os poemas serão submetidos à análise de uma comissão para seleção
das poesias inscritas no Concurso de Poesia Eu Amo Moreno.
 
A relação dos selecionados será divulgada no dia 10/09/2021, às
23:00, durante o evento de comemoração da emancipação política de
Moreno - MORENO 93 ANOS DE AMOR À NOSSA GENTE.
 
DA PREMIAÇÃO
 
Os três autores dos poemas selecionados receberão o troféu “Poeta
Morenense”, tendo seu nome reconhecido como tal e divulgado nas
redes sociais oficiais da administração municipal.
 
DIREITOS DE IMAGEM E DIVULGAÇÃO
 
Os proponentes selecionados no concurso autorizam, com o ato da
inscrição, a administração municipal a divulgar os trabalhos inscritos,
seja em mídia impressa ou digital.
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
A apresentação de documentação falsa pelo Proponente, no ato da
inscrição ou durante qualquer ato referente a este Chamamento
Público, acarretará na automática nulidade da inscrição, sem prejuízo
das demais penalidades previstas na Lei e neste Instrumento,
garantindo a ampla defesa e o contraditório.
 



Observada a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, quando houver
comprovação de existência de plágio, mesmo que parcial, no poema,
ocasionará a reprovação sumária do poeta, independentemente da
existência de outro poema de sua autoria isento de plágio.
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
A deliberação final relativa aos poemas será realizada por Comissão
de Análise designada em ato do prefeito do município.
 
É facultada, à Comissão de Análise, 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.
 
A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada
posteriormente à processo de seleção realizado, implicará no
cancelamento da inscrição, sendo declarados nulos de pleno direito
todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções de
caráter judicial.
 
No interesse da Administração Municipal e sem que caiba aos
proponentes qualquer tipo de indenização, fica assegurado à
autoridade competente anular ou revogar, no todo ou em parte, o
presente Edital, a qualquer tempo, disto dando ciência aos
interessados mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios de
Pernambuco.
 
Os casos omissos neste Edital e seus anexos serão decididos pela
Comissão de Análise.
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Moreno para dirimir quaisquer
questões decorrentes do presente Edital.
 
Não será exigida contrapartida obrigatória para concessão do troféu
Poeta Morenense.
 
Outras informações ou esclarecimento de dúvidas:
scte@moreno.pe.gov.br ou pelo telefone (81) 9 9147 3906 das 8h às
14h, de segunda-feira a sexta-feira.
 
Moreno, 06 de setembro de 2021.
 
JOSÉ EVANDRO DA PAZ
Secretário de Cultura, Turismo e Esportes
 
ANEXO I
 
INSCRIÇÃO
 
Nome: _________________________________
RG nº ____________ - CPF nº _________________
telefone ________________________
Título do poema: _____________________________
 
CONDIÇÕES:
 
Autorizo a administração municipal a divulgar meu poema seja em
mídia impressa ou digital;
 
Declaro ter conhecimento da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
e que meu poema é de minha própria autoria, sem a existência de
plágio ou cópia, mesmo que parcial;
 
Sou cidadão morenense;
 
As informações prestadas nesta inscrição são de minha inteira
responsabilidade, estando ciente de que, caso apresente alguma
informação falsa, a inscrição será automaticamente cancelada,
inviabilizando o pagamento do auxílio, sem prejuízo das demais
penalidades previstas em Lei.
 
Li e aceito todos os termos desta inscrição para a Chamada Pública nº
003/2021.
 
Moreno, ____ de setembro de 2021. 
____________
Assinatura do Declarante
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