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EDITAL

CONCURSO Nº 001/2019

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO e esta Comissão Permanente de Licitação, designada
pela Portaria nº 10769/2018 - GPGJ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo
170452017, oriundo do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, convida os interessados
para participarem da licitação na modalidade  CONCURSO, visando a escolha do hino oficial do Ministério Público do Estado do
Maranhão, em comemoração ao cinquentenário da criação do cargo de Procurador-Geral de Justiça, marco inicial da autonomia
institucional.

1. DA APRESENTAÇÃO

1.1. Segundo o Ato nº 239/2017-GPGJ (DOE de 11.05.2017), o ano de 2017 é comemorativo do cinquentenário da criação do cargo
de Procurador-Geral de Justiça, marco inicial da autonomia institucional, o que justifica a escolha do Hino oficial em razão dessa
data. 

1.2. De acordo com o inciso XII, do art. 5º, da Recomendação nº 52, de 28/03/2017, do CNMP, é diretriz da gestão de pessoas no
âmbito do Ministério Público a instituição de “ações para melhoria do clima organizacional e da qualidade de vida no trabalho,
incluindo a promoção da saúde ocupacional, da segurança no trabalho e do bem-estar das pessoas”, o que se presta a instituição
de um Hino oficial, como produto cultural motivador da autoestima e da cultura institucional, pela preservação e divulgação de sua
trajetória e memória. 

1.3. Para tanto, ante a natureza técnica do serviço a ser contratado para a criação do Hino oficial do Ministério Público do Estado do
Maranhão, é de se aplicar a regra do § 1º, do art. 13 c/c o § 4º, do art. 22, todos da Lei de Licitações, consoante o procedimento
ditado pelo § 4º do art. 43 c/c o § 5º do art. 51 e os §§ do art. 52, da mesma norma legal.

1.4. O Concurso será dividido em 03 (três) fases distintas assim distribuídas:

1.4.1. I – Inscrições;

1.4.2. II – Homologação das Inscrições;

1.4.3. III – Julgamento pela Comissão Julgadora para a escolha do hino vencedor.

2. DOS OBJETIVOS

2.1. Manifestar o respeito e o amor ao Ministério Público do Estado do Maranhão e afirmar, através do Hino, a sua importância.

2.2. Revelar e exaltar através da arte musical, a expressão mais forte e viva dos aspectos históricos e culturais do Ministério
Público.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Poderão se inscrever brasileiros, maiores de 18 anos, independentemente de sexo, etnia, ou formação cultural, religiosa ou
política, desde que atendam ao presente regulamento do concurso.

3.1.1. Fica vedada a participação de membros, servidores, estagiários e demais colaboradores do MPMA, bem como de membros
da Comissão Julgadora e seus cônjuges ou parentes, até 3º grau, consanguíneos ou não.

3.1.2. Será permitida a participação de membro ou servidor aposentado.

3.2. Os interessados poderão concorrer com composições criadas de forma individual ou em dupla, sem exigência de conhecimento
em teoria musical, desde que os mesmos observem as normas expressas no presente regulamento.

3.3. Cada participante poderá inscrever apenas 1 (um) trabalho e de conteúdo inédito.

3.4. As inscrições serão gratuitas e formalizadas através da apresentação de 02 (dois) envelopes distintos e lacrados,  cada um
contendo a documentação descrita no ANEXO I, no Protocolo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão (Av. Prof.
Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, CEP: 65076-820, São Luís – Maranhão), no prazo de 23 de julho a 31 de outubro de 2019, até 18h.

3.4.1. O prazo das inscrições poderá ser prorrogado, caso seja necessário.

3.5. Qualquer ausência dos documentos exigidos no item 3.4 deste edital acarretará a eliminação do candidato.

3.6. Os licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação e a composição em 02 (dois) envelopes distintos, fechados,
identificados por meio dos números 01 e 02, os quais deverão conter, externamente, a indicação de seu conteúdo, do seguinte
modo:

Envelope n.º 1 – Documentação de Habilitação Envelope n.º 2 – COMPOSIÇÃO
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CONCURSO N° 001/2019

Hino do Ministério Público do Estado do Maranhão

NOME E ENDEREÇO DO PARTICIPANTE:

CONCURSO N° 001/2019

Hino do Ministério Público do Estado do Maranhão

NOME E ENDEREÇO DO PARTICIPANTE:

3.7. Os envelopes nº 01 (Habilitação) e nº 02 (Composição) deverão ser entregues até a data designada no local informado no
subitem 3.4, pessoalmente, das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira.

3.7.1. Serão aceitas as inscrições remetidas pelos Correios, desde que entregues dentro do prazo. 

3.8. O material entregue pelo candidato que não for selecionado, ficará à disposição dos compositores por até 30 (trinta) dias, no 
Protocolo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão (endereço informado no subitem 3.4), a partir do término do 
Concurso.

3.8.1. Vencido o prazo previsto no caput, o referido material passará a fazer parte do acervo do MPMA, perdendo o autor o direito a 
qualquer reclamação pecuniária.

3.9. A assinatura do(s) participante(s) na ficha de inscrição implicará a aceitação plena das condições estabelecidas neste edital.

Os requerimentos recebidos após o prazo serão indeferidos, incluindo aqueles enviados pelos Correios. 

3.10. A assinatura do(s) participante(s) na ficha de inscrição implicará a aceitação plena das condições estabelecidas neste edital.

3.11. Os requerimentos recebidos após o prazo serão indeferidos.

4. DA COMPOSIÇÃO DO HINO

4.1. O Hino oficial escolhida pelo concurso deve atender ao disposto pelo art. 111 e parágrafo único da Lei de Licitações e, em
especial, aos seguintes critérios: 

4.1.1. I.  Adequação  ao  Tema:  a  redação  da  letra  da  composição  deve  denotar  ou  salientar  valores  decorrentes  da  missão
constitucional do Ministério Público do Estado do Maranhão e que possa remeter às pessoas que ouvem, cantem ou leiam a sua
letra a interpretar sua missão, valores e princípios;

4.1.2. II. Clareza e comunicação: uma letra que contenha uma linguagem de fácil entendimento, e que a melodia incentive seu
cantar;

4.1.3. III. Correção: letra da música redigida de acordo com a norma culta da língua portuguesa no Brasil, bem como adequação
técnica de sua partitura;

4.1.4. IV. Poesia: a letra que contenha elementos de redação, sejam palavras, sejam frases, que deem uma conotação poética
sobre a missão, valores e princípios do Ministério Público do Estado do Maranhão;

4.1.5. V. Arranjo: combinação dos elementos musicais, melodia, harmonia e ritmo, permitindo e facilitando o seu canto. 

4.2. A letra deverá estar digitada em papel liso, sem rasuras, emendas, borrões e entrelinhas ou qualquer outro sinal que prejudique
a análise da Comissão Julgadora.

4.3. É vedado o uso de siglas, símbolos, slogans ou qualquer expressão ligada a partidos políticos, cultos religiosos ou tendências
ideológicas.

4.4. Fica proibida o uso de palavras ou expressões de baixo calão.

4.5. A letra do Hino deve ater-se às normas clássicas da versificação: métrica, cadência, rima, estrofação, refrão, condições que
facilitam a composição musical.

4.6. A letra  do  hino  deve  observar  as  normas  da  língua  padrão,  evitando  vícios  de  linguagem (ambiguidade,  rebuscamento
vocabular exagerado, sintaxe truncada, cacofonias e etc.), primando pela clareza e concisão.

4.7. A composição da letra, necessariamente, deverá ser inédita e estar escrita na língua pátria (português brasileiro), sendo de
única e exclusiva responsabilidade do participante quanto a sua autoria.

5. DA COMISSÃO JULGADORA

5.1. Para a realização do Concurso, o Procurador-Geral de Justiça nomeará uma Comissão Julgadora formada por, no mínimo, 2
(dois)  servidores  com conhecimento  musical,  em Língua  Portuguesa  e  em literatura,  além de  1  (um)  membro  integrante  do
Programa Memória do MP, um membro da Escola de Música Maranhense e 1 (um) membro da Academia Maranhense de Letras.

5.2. A Comissão  Julgadora  terá  o  direito  de  introduzir  pequenas correções  que  julgar  necessárias  para  o  aprimoramento  da
composição, desde que assim o faça com a devida licença e colaboração do(s) autor(es).

5.3. À Comissão Julgadora caberá o direito de pedir a prorrogação do concurso desde que nenhuma das composições inscritas
preencha os requisitos necessários previstos neste edital, para a Oficialização do Hino do MPMA.

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO

6.1. A Comissão Julgadora fará a seleção e o julgamento das composições no período de  01 de novembro de 2019 a 22 de
novembro de 2019;
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6.2. O julgamento será feito mediante a atribuição de notas de 0 (zero) a 10 (dez) pela Comissão Julgadora, admitindo-se nota
fracionada (decimais), de acordo com o modelo de ficha de avaliação discriminado no ANEXO II.

6.3. Considerar-se-á vencedor o trabalho que obtiver a maior soma das notas atribuídas por cada julgador.

6.4. Em caso  de  empate,  caberá  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  escolher  o  trabalho  vencedor,  dentre  aqueles  que  estejam
empatados, podendo, se entender necessário, ouvir e considerar a manifestação dos membros da Comissão Julgadora.

6.5. O julgamento dos trabalhos estará a cargo da Comissão julgadora, designada pelo Procurador-Geral de Justiça em razão de
seus conhecimentos no âmbito literário e musical.

6.6. A Ordem de classificação das três melhores composições será publicada no sítio do Ministério Público do Estado do Maranhão
no dia 25 de novembro de 2019.

6.7. Caso algum concorrente deseje recorrer a decisão da seleção, isso deve ser feito no período de  26 e 27 de novembro de
2019.

6.8. Apenas uma composição será escolhida, vedada a classificação para os demais trabalhos.

6.9. Após o julgamento e o período de recursos, a obra vencedora será divulgada em ato público, com realização prevista para o dia
Nacional do Ministério Público, no mês de dezembro de 2019. 

7. DA CESSÃO DE DIREITOS

7.1. Escolhida a letra do Hino Oficial do MPMA, seu(s) autor(es) cederão os direitos patrimoniais sobre sua obra, por meio de Termo
de Cessão de Direitos (ANEXO III), a título não oneroso e por prazo indeterminado.

8. DA PREMIAÇÃO

8.1. A obra vencedora receberá, como premiação, de uma só vez, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), mais um certificado
emitido pelo Procurador-Geral de Justiça como vencedor do concurso.

8.2. A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:

* Projeto Atividade 2963 – Coordenação das Ações Essenciais à Justiça

* Plano Interno CAMPE

* Natureza despesa 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Desportos e Outras

9. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para o fim das inscrições no
Concurso, para o e-mail licitacoes@mpma.mp.br
9.2. Este  edital  pode  ser  impugnado,  mediante  petição  a  ser  enviada  exclusivamente  para  o  endereço  eletrônico
licitacoes@mpma.mp.br, por qualquer pessoa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para o fim das inscrições no
Concurso, consoante artigo 41 da Lei 8.666/93.

10. DO RECURSO

10.1. O prazo para a interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da decisão.

10.2. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail: licitacoes@mpma.mp.br
11. DAS SANÇÕES

11.1. As infrações administrativas serão sancionadas nos termos da Lei nº 8.666/93.

12. DA ENTREGA DO PRÊMIO

12.1. A entrega do prêmio  ocorrerá  no segundo  semestre  de 2019,  provavelmente  em Dezembro (Dia  Nacional  do MP),  em
cerimônia a ser previamente definida, organizada e amplamente divulgada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão. A data
pode sofrer alterações, em virtude de necessidade e/ou conveniência.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Contratante não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

13.2. Os  proponentes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos  documentos  apresentados  em
qualquer fase da licitação;

13.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
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Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no órgão licitante;

13.4. São partes integrantes do Edital:

13.4.1. Anexo I – Documentação de Inscrição;

13.4.2. Anexo II – Ficha de Avaliação;

13.5. Anexo III – Declaração de Cessão de Direitos Autorais.

13.6. O foro designado para o julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de São Luís-
MA.

13.7. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão de Julgadora do Concurso.

13.8. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser enviadas por meio eletrônico, via
internet, através do e-mail: licitacoes@mpma.mp.br  ,   e, pelos fones: (098) 3219-1645, 3219-1766.

São Luís-Ma., 16 de abril de 2019.

Vicemir Teixeira Mota Fontenelle

Presidenta da CPL

 PGJ/MA
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

* Os documentos de inscrição abaixo devem ser juntados ao envelope lacrado e etiquetado com a legenda:

“ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”.

I – Ficha de inscrição;

II – Declaração de ciência;

III – Autorização do coautor, se for o caso;

IV – Cópia da Cédula de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física – CPF do autor (e de coautor, se for o caso);

V – Comprovante de residência do autor (conta de água, luz ou telefone).

* Os documentos de inscrição abaixo devem ser juntados ao envelope lacrado e etiquetado com a legenda:

“ENVELOPE Nº. 02 – COMPOSIÇÃO”.

I  – Letra da música em 5 (cinco) vias impressas em computador, digitada em folha branca de papel A4 (Arial  ou Times New
Roman), tamanho 12, espaço entre linhas de 1,5. O título da obra deverá ser descrito com a expressão “Hino do Ministério Público
do Estado do Maranhão”.

II – A obra escrita em partitura e letra e gravada em CD/DVD, com 2 (duas) cópias de cada espécie.

· Não poderá haver qualquer tipo de identificação no conteúdo do envelope nº 02.

· Fica proibida a colocação de pseudônimo do autor nas letras impressas.

FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS DO AUTOR

Nome do autor: 

Data de nascimento: _____/_____/_____

CPF:

RG:

Endereço residencial:

Cidade: 

Estado:

Telefone de contato (1):

Telefone de contato (2):

E-mail:
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DECLARAÇÃO

Declaro conhecer e estar de acordo com o regulamento do CONCURSO DE ESCOLHA DO HINO OFICIAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, que está disponível no site www.mpma.mp.br.

Responsabilizo-me por todas as informações contidas nos Envelopes nº 1 e nº 2.

Tenho consciência que esta inscrição não significa que minha composição é vencedora do Concurso, pois a pauta fica condicionada
aos critérios estabelecidos no edital do Concurso supra.

Declaro que não sou membro, servidor, estagiário ou colaborador a qualquer título do MPMA, e nem cônjuge ou parente em até 3º
grau, consanguíneo ou não, de membro da Comissão Julgadora deste certame.

São Luís, _______ de _______________ de ___________.

_________________________________________________

Assinatura do autor

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a inscrição de trabalho no CONCURSO DE ESCOLHA DO HINO OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
MARANHÃO, do qual sou coautor, de acordo com as condições citadas no Edital. 

São Luís, _______ de _______________ de ___________.

_________________________________________________

Assinatura do autor

Nome completo:

RG:

CPF:

Telefone para contato:

E-mail:
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ANEXO II – FICHA DE AVALIAÇÃO

CONCURSO DE ESCOLHA DO HINO OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

CRITÉRIOS PONTOS OBS. TOTAL OBTIDO

1.1 Originalidade 0 a 10

1.2 Estilo 0 a 10

1.3 Harmonia 0 a 10

1.4 Singularidade da música 0 a 10

1.5 Aspectos linguístico-literários 0 a 10

1.6 Adequação do tema 0 a 10

1.7 Facilidade de comunicação 0 a 10

1.8 Interação com a melodia 0 a 10

1.9 Correção gramatical 0 a 10

1.10 Coerência  do conjunto  da obra
com os objetivos do concurso

0 a 10

TOTAL PARA OBRA:
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

(Somente para a composição vencedora)

Por  este  instrumento  eu,  _________________________________________________,  portador  do  CPF  de
nº________________________________  e  RG  de  nº  _______________________________,  residente  e  domiciliado  na
_____________________________________________________________________,  Cidade  __________________________,
Estado  ____________________,  na  condição  de  autor/compositor  e  detentor  dos  direitos  autorais  da  composição  intitulada
_____________________________________________________________________,  devidamente  inscrita  e  apresentada  no
Edital  do CONCURSO DE  ESCOLHA DO HINO OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, para a
escolha da letra do Hino Oficial  do Ministério Público do Estado do Maranhão, concedo e transfiro integralmente, a título não
oneroso, por tempo indeterminado, os direitos de interpretação, produção e arranjo da mesma ao Ministério Público do Estado do
Maranhão, organizadora e realizadora do concurso, podendo esta fazer uso livremente da referida obra/composição para utilização,
publicação, exposição, reprodução e distribuição, em território nacional ou estrangeiro,  nos termos da Lei nº.  9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, licenciando-as para inclusão em fonograma e/ou reprodução audiovisual, para gravação e distribuição gratuitas
de CDs, DVDs, coletâneas e demais suportes materiais, no Brasil e no exterior.

A presente cessão de direitos inclui, ainda, a utilização de seus nomes e imagens para fiação em obras fotográficas e audiovisuais,
licenciando, inclusive, o uso de imagem para transmissão e/ou retransmissão por órgãos divulgadores, ou por qualquer outro meio
factível, no Município, no Brasil e no exterior, em número ilimitado de vezes, em circuito aberto e/ou fechado, sem que disso seja
devida qualquer remuneração, reembolso ou compensação de qualquer natureza. O cedente declara que o conteúdo da obra
cedida  é  de  sua  autoria,  em  colaboração  com  os  coautores  acima  mencionados  (se  houver),  da  qual  assume  qualquer
responsabilidade moral e/ou material em virtude de possível impugnação da obra por parte de terceiros.

O cedente declara,  ainda,  sob sua integral  responsabilidade,  não existir  nenhuma proibição tácita,  vinculada à divulgação da
presente  obra,  de  sua  autoria,  objeto  desta  Cessão  de  Direitos,  estando  livre  de  quaisquer  ônus  impedimentos  perante  o
ordenamento jurídico brasileiro.

São Luís, _______ de _______________ de ___________.

_________________________________________________

Assinatura do autor
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