
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO

A V I S O

EDITAL Nº 002/2006.

MODALIDADE: CONCURSO.

ÓRGÃO INTERESSADO: SETUR.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.2006/06109-3.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, de acordo com a legislação vigente, torna 
público para conhecimento dos interessados, que se acha aberto o Concurso para:

Escolha  de  Logomarca  Comemorativa  do  Sesquicentenário  de  Emancipação  do 
Município de Passo Fundo, conforme as especificações do Caderno de Licitações e demais 
anexos.

A presente licitação obedece ao disposto na Lei nº.  8.666 de 21 de junho de 1993, e 
subseqüentes alterações.

Os envelopes serão recebidos no período de 05 de dezembro de 2006 a 05 de janeiro 
de 2007, no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Passo Fundo.

Cópia do edital e demais informações poderão ser obtidas na Rua Dr. João Freitas nº. 75, 
3°  andar,  Bloco  “A”,  Centro  Administrativo  do  Município  de  Passo  Fundo,  na  Divisão  de 
Administração de Materiais - DAM, no horário das 12:30h às 18:30h, ou pelo fone (54) 3316-7125, 
ou no site: www.pmpf.rs.gov.br/servicos/geral/licitacao/. 

O Caderno da Licitação, com seus anexos, quando retirados na DAM serão fornecidos até 
o dia  02 de janeiro de 2007, mediante comprovante de pagamento do valor de R$ 10,00 (dez 
reais), através de depósito a ser efetuado em favor da Prefeitura Municipal de Passo Fundo no 
Banco Banrisul, agência nº. 0310, Conta Corrente nº. 04.027.327.0-2.

Passo Fundo, 20 de novembro de 2006.

AIRTON DIPP, 
      Prefeito Municipal.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL DE CONCURSO
Nº 002/2006

OBJETO:
CONSTANTE DO ITEM 2 DO PRESENTE EDITAL.

DATA DE RECEBIMENTO LOCAL DE ABERTURA

05 de dezembro de 2006 
a

 05 de janeiro de 2007

Secretaria Municipal de Administração, 
Prefeitura Municipal de Passo Fundo

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1  O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO,  nos termos da Lei  n.°  8.666/93 e 
alterações posteriores, em particular às disposições da Lei Municipal nº 3.921 de 18 de julho de 
2002, e, em especial o Decreto Municipal nº 55 de 20 de março de 2006, torna público que na 
data,  horário  e  local  aqui  indicados  a  Comissão  Julgadora  estará  reunida  para  receber  os 
envelopes referentes ao objeto especificado neste Edital. 

1.2 Os envelopes serão abertos e julgados no período de 11 a 16 de janeiro de 2007, 
pela Comissão Julgadora, que será criada por Portaria Municipal com observância do Decreto 
Municipal nº 55/2006.

2. DO OBJETO

2.1  Constitui  objeto  distinto  do  presente  concurso  a  escolha  de  Logomarca 
Comemorativa  do  Sesquicentenário  de  Emancipação  do  Município  de  Passo  Fundo, 
conforme as especificações do Caderno de Licitações e demais anexos.

2.2 A logomarca escolhida será oficializada como símbolo das comemorações alusivas aos 
150  anos  de  emancipação  e  será  utilizada  em  todo  material  de  divulgação  produzido  pelo 
município, e em todos os documentos, produtos e peças alusivas à comemoração, bem como 
toda a mídia impressa e eletrônica. 

2.3 Relação dos Anexos:
- Anexo I: Ficha de Inscrição;

3. DA PARTICIPAÇÃO

3.1  O  concurso  é  aberto  a  profissionais  de  nível  superior  nas  áreas  de  publicidade, 
designer, arquitetura, desenho e artes plásticas, sendo vedada à participação de integrantes da 
Comissão Julgadora, assim como de servidores ou empregados, da administração pública direta e 
indireta,  do  Município de Passo Fundo,  além de empregados ou responsáveis  das entidades 
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listadas no Decreto Municipal 55/2006.

3.1.1  É  vedada  expressamente  a  participação  de  pessoas  jurídicas  nesse 
certame.

3.2 A participação poderá ser individual ou de até 2 (dois) participantes, na condição de co-
autoria, devendo essa condição constar expressamente na ficha de inscrição, conforme modelo 
do Anexo I - Ficha de Inscrição.

3.2.1 No caso da opção de co-autoria na apresentação do trabalho, e se o mesmo 
for vencedor, o premio será dividido em partes iguais entre os autores.

3.2.2  Ao  co-autor,  para  inscrição  e  participação,  cabem as  mesmas exigências 
relacionadas ao autor, em especial o exigido no subitem 3.1.

3.3 O participante não poderá, sob pena de desclassificação do concurso, apor qualquer 
tipo de identificação em nenhuma parte do trabalho.

3.4 Cada concorrente, ou concorrente e co-autor, poderão participar com apenas um único 
trabalho. 

3.4.1 A participação em apenas um único trabalho também se aplica ao co-autor, 
não podendo este participar em trabalho de outro participante.

4. DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS TRABALHOS

4.1 As inscrições e entrega dos trabalhos serão realizadas,  gratuitamente,  mediante o 
preenchimento da Ficha de Inscrição anexa a este edital,  no setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Passo Fundo, na Rua Dr. João Freitas nº 75, diretamente ou via postal, no horário 
das 12:30h as 18:30h, de segunda a sexta-feira. 

4.1.1 O participante que se inscrever por via postal deverá enviar o conjunto 
de envelopes mediante AR – Aviso de Recebimento.

4.2 O período de inscrição e entrega dos trabalhos, conjuntamente, tem início no dia 
05 de dezembro de 2006 e o encerramento no dia 05 de janeiro de 2007.

4.3 Os trabalhos devem ser postados ou entregues pessoalmente, impreterivelmente, até 
às  18:30h  do  dia  05  de  janeiro  de  2007,  a  Prefeitura  Municipal  de  Passo  Fundo  –  A/C  da 
Comissão Julgadora do Concurso Logomarca 150 anos de Passo Fundo –  na Rua Dr.  João 
Freitas, 75, Centro, Passo Fundo-RS, CEP 99.050-000.  

4.4 O participante deverá entregar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida, datada e 
assinada,  acompanhada  das  cópias  da  Cédula  de  Identidade,  do  CPF,  e  do  Certificado  ou 
Diploma  de  Nível  Superior,  em  um  envelope  de  papel  pardo,  lacrado  e  sem  nenhuma 
identificação.

4.4.1  A  apresentação  da  cópia  da  Cédula  de  Identidade  Profissional,  de  nível 
superior, emitida pelo Conselho Profissional respectivo substitui a Cédula de Identidade e o 
Certificado ou Diploma de Nível superior. 

 
4.4.2  Ao co-autor,  para  inscrição  e  participação,  cabem as  mesmas  exigências 

relacionadas ao autor, em especial o exigido no subitem 4.4.
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4.5  O trabalho  deverá  ser  entregue  em CDR,  acompanhados  de  6  (seis)  exemplares 
impressos da logomarca. O trabalho completo deverá estar dentro de outro envelope de papel 
pardo, lacrado e sem nenhuma identificação.

4.6 O participante deverá colocar os 2 (dois) envelopes citados anteriormente dentro de 
um  terceiro  envelope  de  papel  pardo,  lacrado  pelo  autor,  sem  qualquer  identificação, 
destinada:  A/C da Comissão Julgadora do Concurso Logomarca 150 anos de Passo Fundo, na 
Rua Dr. João Freitas, 75, Centro, Passo Fundo-RS, CEP 99.050-000.  

4.7  Cada  inscrição  será  acompanhada  de  um envelope  principal,  cujo  interior  deverá 
conter dois envelopes secundários. No ato de inscrição cada participante receberá um número de 
protocolo, valendo o mesmo como recibo de entrega.

4.8  A  entrega  do  trabalho  via  postal  é  de  inteira  responsabilidade  do  participante 
remetente. O Município de Passo Fundo não se responsabiliza pelo extravio de entrega ou por 
eventual dano causado ao trabalho durante o seu transporte até a entrega.

5. DOS PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO

5.1 Só poderão participar trabalhos originais e inéditos, produzidos em qualquer técnica, 
sem limitação de uso de recursos gráficos.

5.2 A logomarca não deverá ser assinada ou conter alguma marcação de identificação do 
participante, sob pena de desclassificação.

5.3 A logomarca criada deverá possibilitar a plena utilização em diversas peças gráficas, 
não perdendo definição mesmo quando reduzido ou ampliado; 

5.4  O CDR deve conter os arquivos digitais relativos à logomarca, em imagem de  alta 
resolução, para ser reduzida ou ampliada, sendo aceitos somente os formatos: .tif, .cdr ou .jpg.

5.5 As cópias da logomarca deverão ser impressas em papel branco A4, nos formatos 18 x 
27 cm, 10 x 15 cm e 5 x 7,5 cm, devendo ser 3 (três) coloridas e 3 (três) em preto e branco, 
totalizando 6 (seis) exemplares.

5.6 O autor trabalhará, obrigatoriamente, com tema relacionado ao Sesquicentenário 
do Município de Passo Fundo.

5.6.1  Os  trabalhos  elaborados  podem  demonstrar  o  estágio  atual  do 
desenvolvimento  do  município,  autonomia  sócio-econômica,  cultural,  educacional, 
científica, além de avanços e conquistas nas áreas de cidadania.  

6. DA COMISSÃO JULGADORA
 

6.1  A  Comissão  Julgadora  do  presente  concurso  será  criada  por  Portaria  Municipal, 
emitida  até  o  terceiro  dia  anterior  ao  encerramento  das  inscrições,  e  será  composta, 
preferencialmente, por 9 (nove) integrantes da Prefeitura Municipal, indicados pelo Prefeito, na 
forma do inciso I do artigo 2º do Decreto Municipal nº 55 de 20 de março de 2006, e, mais 9 
(nove) integrantes das Entidades, indicados pelas mesmas, com anuência do Prefeito, na forma 
do inciso II  do artigo 2º do Decreto Municipal  nº 55 de 20 de março de 2006, totalizando 18 
(dezoito) integrantes.
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6.1.1 A Comissão Julgadora poderá ser composta em número inferior ao de 18 
(dezoito) integrantes, desde que em número par e mantida a proporcionalidade de metade 
dos integrantes pela Prefeitura Municipal e metade pelas Entidades, conforme o Decreto 
Municipal nº 55/2006. 

6.1.2 A Comissão Julgadora, desde que observado os critérios anteriores, não pode 
ser composta com número inferior ao de 10 (dez) membros.

6.1.3  A  Comissão  Julgadora  será  considerada  dissolvida  quando  oficialmente 
entregar  a  ata  do  resultado  final  do  concurso  para  a  Homologação  do  Sr.  Prefeito, 
devidamente assinada por todos os membros.

6.2  O Presidente  do  Júri  será  escolhido  dentre  os  membros  da  Comissão  Julgadora, 
durante a primeira sessão. Cabe ao presidente do júri a condução dos trabalhos, confecção de 
atas, recebimento de eventuais recursos e a homologação do resultado da licitação. 

6.2.1 Ao Presidente do Júri não cabe direito a voto no julgamento dos trabalhos 
apresentados.

6.3 A Comissão Julgadora se reunirá no período de 09 a 12 de janeiro de 2007 para 
abertura dos envelopes, contendo os trabalhos apresentados, e proceder todo andamento do 
certame licitatório.  

6.4 Apenas um trabalho, dentre os trabalhos classificados, será o vencedor. A escolha do 
trabalho vencedor se dará sempre em sessão pública. 

6.5 Será publicado no site da Prefeitura Municipal de Passo Fundo - www.pmps.rs.gov.br - 
o resultado final com o vencedor desse concurso.

7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1. Os trabalhos serão julgados considerando-se os seguintes aspectos, valendo o total 
de 100 (cem) pontos: 

a) A criatividade (visão nova de logomarca) – até 20 pontos;
b) A originalidade (desvinculação de outras logomarcas existentes) – até 20 pontos;
c) A comunicação (transmissão da idéia e universalidade) – até 20 pontos;
d) A  aplicabilidade  (em cores  e  em preto  e  branco,  em variadas  dimensões  e  sobre 

diferentes fundos) – até 20 pontos;
e) Relação com a missão, a visão e os princípios da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, 

especialmente o exigido no o subitem 5.6 – até 20 pontos;

7.2 Elegibilidade - os trabalhos que não estiverem em consonância com o presente Edital, 
serão automaticamente desconsiderados, não cabendo qualquer recurso do autor ou do co-autor.

7.3  A  logomarca  vencedora  será  aquela  que  obtiver  o  maior  número  de  pontos  pela 
Comissão Julgadora.

7.4 Em caso de empate entre duas ou mais logomarcas, o desempate será feito por meio 
de  sorteio  público,  nos  termos  do  disposto  no  artigo  45,  §  2º  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e 
alterações posteriores;
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7.5 Os trabalhos não selecionados após julgamento, não serão devolvidos e passarão a 
ser de propriedade e acervo do Município de Passo Fundo, que poderá, a qualquer tempo, dar-
lhes a destinação que lhe aprouver, renunciando os autores expressamente aos direitos autorais.

8. DO JULGAMENTO

8.1  Os  envelopes,  contendo  os  trabalhos  relativos  à  escolha  da  logomarca,  serão 
entregues  aos  membros  da  Comissão  Julgadora.  Os  envelopes  principais  serão  numerados 
sequencialmente, para a posterior identificação.

8.2  A  Comissão  Julgadora  abrirá  o  envelope  principal  contendo  os  dois  envelopes 
secundários e atribuirá aos envelopes secundários a mesma numeração seqüencial que constava 
no envelope principal, que servirá para a posterior identificação.

8.3  A  Comissão  Julgadora  abrirá  o  envelope  secundário  que  contenha  o  CDR  e  os 
trabalhos exigidos e atribuirá ao CDR a mesma numeração seqüencial que constava no envelope 
principal, que servirá para a posterior identificação.

8.4. Os envelopes secundários contendo a identificação do participante, com ou sem co-
autor,  deverão  ser  mantidos  fechados  e  indevassados,  até  o  julgamento  final,  e  ficarão  sob 
custódia do Presidente da Comissão Julgadora. 

8.5 Ao final do certame quando houver o julgamento do trabalho vencedor, será aberto 
somente o envelope de identificação a ele relativo.

8.6 Das sessões de abertura e julgamento, assim como das intermediarias, deverão ser 
lavradas  atas  circunstanciadas  e  assinadas  pelos  membros  da  Comissão  Julgadora  e  pelos 
participantes presentes ou que se fizerem representar. 

8.7 Não caberá recurso da decisão que julgar o trabalho vencedor.

9. DA DESCLASSIFICAÇÃO DE TRABALHO

9.1 Serão desclassificados os trabalhos apresentados em desacordo com os parâmetros 
estabelecidos no Edital.
 

9.2 Serão desclassificados os trabalhos que contiverem indicação da autoria.

9.3 O trabalho, ainda que vencedor do certame, será desclassificado na hipótese de ser 
apresentado por participante,  autor  ou co-autor,  não qualificado nos termos do subitem 3.1 e 
subitem 3.2.2 do Edital.

 
10. DOS RECURSOS

10.1 Os recursos serão apresentados através de Processo Administrativo, devidamente 
protocolado no setor competente, junto a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, no prazo legal 
previsto;

10.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Julgadora, 
a  qual  poderá  reconsiderar  sua  decisão,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contado  do 
recebimento de recurso, sob pena de responsabilidade;
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10.3  Os  recursos  deverão  ser  interpostos  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis 
contados da  comunicação da decisão,  nos  termos do parágrafo  4º,  do  artigo  109,  da Lei  nº 
8.666/93.

11. DOS RECURSOS FINANCEIROS

11.1 As despesas decorrentes da presente premiação correrão à conta da rubrica dos 
orçamentos vigentes e subseqüentes:

0903 13 392 0022 2092 3390 31 00000000 0001 – 35.148/2;

12. DA PREMIAÇÃO 

12.1 O autor do trabalho classificado em primeiro lugar fará jus a um prêmio no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor bruto – (menos descontos legais).

12.1.1 O prêmio será dividido em partes iguais entre os autores,  caso haja co-
autoria, nos moldes do subitem 3.2.1.

12.2  O  valor  do  prêmio  será  pago  ao(s)  vencedor(es),  pela  Tesouraria  da  Prefeitura 
Municipal  de  Passo  Fundo,  na  primeira  quinzena  do  mês  subseqüente  a  homologação  e 
adjudicação do participante vencedor. 

12.3 O trabalho inscrito no concurso e classificado em primeiro lugar terá sua propriedade 
intelectual cedida de pleno direito e por prazo indeterminado ao Município de Passo Fundo, que 
poderá utilizá-lo sem qualquer restrição, seja a que título for.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 A participação no certame implicará na aceitação das condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

13.2  A  participação  no  concurso  implicará  na  cessão  do  direito  autoral  de  uso  da 
logomarca  livre  de  qualquer  pagamento  e  sem  ressalva  quanto  aos  efeitos  econômicos  do 
trabalho apresentado. 

13.3 Os licitantes declaram ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, 
bem como de todas as condições gerais e peculiaridades da prestação de serviços, objeto desta 
licitação, sendo vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.

 
13.4 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Prefeitura Municipal de Passo Fundo não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do concurso.

13.5 O Ente Licitador poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, 
decorrentes  de  fatos  supervenientes  à  sua  abertura,  devidamente  indicadas,  pertinentes  e 
suficientes  para  justificar  tal  conduta;  ou  anulá-la  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  mediante 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado. Em ambos os casos serão 
assegurados o contraditório e a ampla defesa;
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13.6 A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não  gera  obrigação 
de indenizar, por parte, do Ente Licitador, ressalvando o disposto no parágrafo único do artigo 59 
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

14. DOS ESCLARECIMENTOS

14.1 Os esclarecimentos referentes a esta licitação deverão ser solicitados expressamente 
à Divisão de Administração de Materiais – DAM, no horário de expediente da Prefeitura Municipal 
de  Passo  Fundo  (das  12:30h  às  18:30h),  de  segunda  a  sexta-feira,  por  correspondência 
protocolada no setor competente, até o segundo dia útil anterior a data designada para o início do 
recebimento das inscrições e dos envelopes;

14.2 A solicitação de informação não motivará a prorrogação da data do início do certame 
licitatório.

Passo Fundo, 20 de novembro de 2006.

AIRTON DIPP,
   Prefeito Municipal.
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Anexo I - Ficha de Inscrição

Nome: .................................................................................................................................................

RG: .........................................................................CPF: ...................................................................

Endereço: ..........................................................................................................................................

Bairro: ................................................................................................................................................

Cidade: .................................................................. Estado: ..............................................................

CEP: ...................................................................... Telefone: ...........................................................

Fax: ........................................................................ E-mail: ...............................................................

Profissão: ..........................................................................................................................................

Data: ______/_____/_______

O trabalho será apresentado com co-autoria?    (    ) sim    (    ) não.

Declaração: Declaro estar ciente e concordo com todas as condições que constam do Edital de 
Licitação.

___________________________________
Assinatura

Observação: 
- No caso de apresentação de trabalho com co-autoria, essa opção deve estar marcada na 

ficha de inscrição.
- Cabe ao também ao co-autor preencher uma Ficha de Inscrição. 
- A Ficha de inscrição do co-autor deverá estar anexada a Ficha de Inscrição do autor no 

primeiro envelope.
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