
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E JULGAMENTOS

EDITAL
PROCESSO Nº 0826/2007
CONCURSO  Nº 003/2007

O Prefeito do Município de Montes Claros torna público que se encontra aberto o prazo 
para as inscrições ao  Concurso do 3º Festival de Música da 18ª Festa Nacional do 
Pequí, na forma do presente edital.

1- O OBJETIVO
O 3º Festival de Música da 18ª Festa Nacional do Pequi, é um festival de composições 
inéditas, voltado a todos os gêneros e estilos da música popular brasileira e tem como 
objetivo  fazer  o  intercâmbio  e  troca  de  experiências  entre  músicos,  compositores, 
intérpretes, poetas e artistas que venham valorizar a produção musical e cultural do Norte 
de Minas e de todo o território nacional.

2- DA ESPECIFICAÇÃO

O objeto desta licitação é selecionar as melhores músicas, as quais serão premiadas de 
acordo com a sua classificação. 

2-  INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO

2.1- Poderão participar deste Concurso pessoas de todo o território nacional.

2.2- É vedada a inscrição de músicas de autoria e co-autoria de membros da Comissão 
Julgadora, bem como de servidores da administração municipal efetivos, ocupantes de 
cargos de confiança e dos contratados.

2.3- A música poderá ser de autoria individual ou em parceria.

2.4- Cada autor ou parceria poderá inscrever no máximo 02 (duas) músicas inéditas, que 
não tenham sido gravadas comercialmente em disco, fitas ou cd’s e nem veiculadas em 
rádios, comerciais ou similares.

2.5- O autor ou parceria poderá ter no máximo 02 (duas) músicas selecionadas para a 
etapa classificatória.

2.6-  As  inscrições  estarão  abertas  até  01-02-08,  e  serão   feitas  no  seguinte  local: 
Secretaria Municipal de Cultura, situada na Praça Doutor Chaves, nº 32,    B. Centro / 
Montes Claros-MG. CEP 39.400-005.

2.6.1  –  Poderão  ser  encaminhadas  pelos  Correios  (via  sedex)  para  o  endereço 
supracitado, respeitando a mesma data estabelecida.

2.6.1.1 – A data de postagem não deve ultrapassar o prazo acima estabelecido.
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3- ENTREGA DAS COMPOSIÇÕES

3.1- As músicas deverão ser entregues em envelopes lacrados, que deverão conter:

a) Ficha de inscrição,  para  cada  música  a  ser  inscrita,  devidamente  preenchida  e 
assinada;

b) CD contendo a(s) música(s) gravada(s) na íntegra:
- tipo de mídia: CDR;
- formato de áudio: MP3 ou WAV 

c) 05  (cinco)  cópias  de  cada  letra  digitadas  em  papel  ofício,  preferencialmente 
cifradas, constando o nome e o endereço do(s) autor(es);

3.1.1- No caso de haver mais de 01(uma) inscrição do(s) mesmo(s) autor(es), as músicas 
poderão ser entregues em um só envelope.

3.2 - O material de inscrição – os CD’s e as letras digitadas – encaminhado à Comissão 
Julgadora não será devolvido.

3.3 - A Comissão Organizadora não se responsabilizará por qualquer defeito no material 
enviado  ou  na  legibilidade  das  informações  prestadas,  o  que  poderá  acarretar  na 
desclassificação da(s) composição(ões),  e o material  enviado,  não será devolvido sob 
quaisquer hipóteses.

3.4 – Todos os artistas, compositores ou intérpretes, deverão preencher todos os itens, 
obrigatórios, contidos na Ficha de Inscrição, disponível na Secretaria Municipal de Cultura 
de Montes Claros ou no site: www.montesclaros.mg.gov.br.

4 - DA COMISSÃO JULGADORA

4.1- A Comissão Julgadora será nomeada pela Secretaria Municipal de Cultura, sendo 
composta  por  músicos,  letristas,  produtores  e  outros  profissionais  ligados  à  atividade 
musical com notório conhecimento na área.

4.2- A Comissão Julgadora será soberana e irrecorrível em sua decisão, não cabendo 
qualquer tipo de recurso contra o resultado do julgamento.

5- DA APRESENTAÇÃO E DO JULGAMENTO

5.1- Sendo inscritas mais de 30 (trinta) músicas, serão selecionadas no máximo até este 
limite, para serem apresentadas na etapa classificatória.

5.2- A divulgação das músicas selecionadas para a fase de classificação será feita em 
anúncio na imprensa local, bem como disponibilizada no site supra mencionado, a partir 
do dia 15-02-08.

5.3- As músicas classificadas serão apresentadas nos dias 29-02-08 e 01-03-08, divididas 
em grupo de 15 (quinze) para cada dia.

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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5.4- Para cada etapa eliminatória serão classificadas 06 (seis) músicas e o resultado da 
mesma será divulgado logo após o seu encerramento.

5.5- A fase final será realizada no dia 02-03-08.

5.6- O resultado final do 3º Festival de Música será divulgado logo após o encerramento 
da etapa final. 

5.7- As Comissões, Organizadora e de Triagem, definirão a ordem de passagem de som 
e das apresentações das músicas nas etapas eliminatórias.

5.8 - As Comissões, Organizadora e de Jurados, definirão, no dia 02-03-08, às 17:00h., 
na Secretaria Municipal de Cultura, a ordem de passagem de som e das apresentações 
das 12 (doze) músicas finalistas.

5.9 - A ordem e horário da passagem de som, bem como das apresentações, devem ser 
rigorosamente obedecidos, sob pena de imediata desclassificação da música concorrente. 

5.10 - Os concorrentes, para a sua apresentação, terão à sua disposição uma completa 
aparelhagem de som e uma bateria sem os pratos.

5.11-  Os  acertos  e  operações  de  sonorização,  mixagem  e  iluminação  serão  feitos, 
exclusivamente,  pelos  técnicos  responsáveis  pela  aparelhagem de  som e  iluminação 
contratados pela Secretaria Municipal de Cultura desta Prefeitura.

5.12 - Cada apresentação deverá ser de no máximo 15(quinze) minutos, sofrendo perda 
de 20% (vinte por cento) na soma total dos pontos aqueles que o ultrapassarem, desde 
que tenha sido provocado pelo próprio concorrente.

6- DA PREMIAÇÃO

6.1- A premiação será distribuída da seguinte forma:

a) 1º lugar.................................. R$3.000,00 (Três mil reais);
b) 2º lugar...................................R$2.000,00 (dois mil reais);
c) 3º lugar...................................R$1.000,00 (hum mil reais);
d) Melhor arranjo........................R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais); e,
e) Melhor intérprete................... R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais).

6.2 - Todos os prêmios serão pagos em cheque e terão deduzidos os impostos e taxas 
devidos.

7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 - No ato efetivação da inscrição, os concorrentes estarão concordando e autorizando 
o uso do seu nome e imagem, no que se refere ao evento, pela Prefeitura Municipal de 
Montes Claros, abrindo mão de qualquer pagamento referente a direitos de imagem e de 
qualquer outro benefício que possa ser reivindicado.
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7.2 - Os concorrentes das 12(doze) músicas classificadas autorizam, desde já,  a cessão 
dos direitos de gravação das composições, preservando-se os seus direitos autorais para 
outras gravações.

7.3 - É de competência exclusiva das Comissões, Organizadora e Julgadora, a solução de 
pendências ou de casos omissos neste Edital  e a adoção de medidas necessárias à 
implementação do presente Concurso.

7.4 – Fica garantido o direito de livre expressão dos concorrentes, exceto no destrato 
público  ao  evento  ou  a  qualquer  um  dos  participantes,  bem  como  à  Comissão 
Organizadora,  às  Instituições,  entidades  afins,  patrocinadores  e  demais  pessoas 
envolvidas  na  organização  deste  Festival,  sob  pena  de  imediata  desclassificação  da 
música e de seu(s) autor(es) e intérprete(s). 

8 – DA DISPOSIÇÃO FINAL

8.1 – A simples inscrição da música já pressupõe  a aceitação e concordância com todos 
os termos deste Edital e do regulamento, valendo como contrato de adesão.

9- ANEXOS
     - Anexo I   - Descrição do Objeto
     - Anexo II  - Regulamento
     - Anexo III - Ficha de Inscrição

Montes Claros-MG, 14 de novembro de 2007.

Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos.


