
Edital Grafitagem “Sua Arte no Muro”

I. Apresentação

A Cabo Telecom torna público os procedimentos para apresentação do projeto
artístico na linguagem de grafite para a pintura de uma superfície predial (muro),
integrante do seu edifício sede, localizada no bairro de Candelária, Natal/RN.

II. Objetivos

O  presente  Edital  tem  como  objetivo  apresentar  as  regras  e  condições  de
participação dos interessado no processo de seleção de 01 (um) projeto de pintura
grafite  para  compor  a  paisagem  visual  de  parte  da  superfície  predial  (muro)
localizada no edifício sede da Cabo Telecom, de modo a incentivar e valorizar a
produção artística e a diversidade de linguagens urbanas no município de Natal.
Ao  mesmo  tempo,  visa  contribuir  para  a  produção  de  um  espaço  mais  vivo,
acolhedor  e  vibrante  na  relação  da  Cabo  Telecom  com  os  clientes,  os
funcionários, a cidade e a comunidade em geral.

III. Objeto e Local de Realização

Para a finalidade deste Edital, entende-se como “Sua Arte no Muro”, uma pintura
executada  diretamente  na  superfície,  levando  em  consideração  toda  sua
dimensão, a partir das técnicas mais variadas que compõem o universo do grafite.

A pintura  deve  ser  inédita  e planejada especificamente  para  toda a superfície
destinada. Os candidatos poderão visitar o espaço para sua análise e verificação
do  local  que  abrigará  a  pintura.  As  visitas  deverão  ser  agendadas,  com
antecedência  e  conforme  disponibilidade  de  acompanhamento  pela  Comissão
Organizadora, pelo e-mail: <marketing@cabotelecom.com.br  >.

Não  serão  autorizadas  visitas  ao  local  sem  prévio  agendamento  e  sem
acompanhamento de um dos membros da Comissão Organizadora.

O espaço em que será realizada a intervenção artística faz parte da superfície
predial  (muro)  de  propriedade  da  Cabo  Telecom  e  compreende  as  seguintes
dimensões: 
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- Comprimento: 30,30 metros.
- Altura: em razão da existência de desníveis, a altura da superfície predial (muro)
possui 02(duas) dimensões, a saber: 

- Seção/Parede 1: altura de 4,31 metros.
- Seão/Parede 2: altura de 2,03 metros.

IV. Condições para participação

Estão habilitados a participar deste Edital qualquer pessoa física que se interesse
pelo tema e apresente condições para pintar/grafitar um grande mural no local
especificado.

As propostas podem ser individuais ou coletivas (nesta última hipótese, limitada ao
número máximo de 05 participantes).

Cada  participante  ou  grupo  de  participantes  poderá  apresentar  até  3  (três)
projetos.

Os projetos devem fazer principal referência a gama de serviços prestados pela
Cabo Telecom, podendo ter referências secundárias à cidade do Natal. 

Não  há  limitação  para  as  técnicas  de  pintura  mobilizadas,  devendo  o(s)
propontente(s) levar em consideração as dimensões da superfície, a arquitetura
local e os elementos existentes na superfície.

V. Cronograma

- Abertura das inscrições: 25/04/2016
- Encerramento das Inscrições: 06/05/2016
- Período de Pré-Seleção: 07/05/2016
- Divulgação dos cinco finalistas: 09/05/2016
- Exposição dos 05 (cinco) Projetos finalistas e votação: 09/05/2016
- Divulgação do Resultado Final: 25/05/2016

Para efetuar e validar a inscrição, os interessados em participar da seleção devem
apresentar,  para  cada  projeto  apresentado,  os  seguintes  documentos,
devidamente preenchidos, sempre em 02 (duas) vias:

 - Ficha de Inscrição (ANEXO 01);

 - Croqui elaborado em folha A2 (42 x 59,4 cm), considerando a largura total
e a altura. Além do croqui,  o criador do projeto deverá apresentar breve texto
descrevendo a ideia, a motivação e a composição do projeto;



 - Orçamento previsto para execução do projeto, levando em consideração
os materiais e instrumentos necessários para alcançar e suprir o suporte no limite
máximo  de  R$  2.000,00  (Dois  mil  reais).  Este  orçamento  será  apenas  uma
referência  para  compor  o  projeto  e  o  material  (tintas  de  base  e  tintas  de
cobertura). 

Os documentos relacionados deverão ser pessoalmente entregues na sede da
Cabo  Telecom,  localizada  na  Rua  Senador  José  Ferreira  de  Souza,  1916,
Candelária, Natal/RN, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 às 18h00,
até a data de encerramento das inscrições (06/05/2016). 

VI.  Avaliação e Resultados

Os projetos inscritos passarão por duas etapas de avaliação:

 - 1ª etapa – Pré-seleção
Os  critérios  de  avaliação  serão:  composição  entre  pintura  e  suporte,
criatividade, originalidade, aproveitamento das dimensões da superfície e
consideração  do  espaço.  Os  croquis  e  os  textos  descritivos  serão  pré-
selecionados  pela  Comissão  Julgadora  que  indicará  05  (cinco)  projetos
finalistas. 

O  resultado  desta  primeira  etapa  será  publicado  no  dia  09/05/2016
exclusivamente no site da Cabo Telecom (www.  cabotelecom.com.br).

 - 2ª etapa - Eleição Pública do projeto vencedor

Os  05  (cinco)  projetos  selecionados  na  etapa  anterior  serão  expostos
(croquis  e  textos  descritivos)  no  site  da  Cabo  Telecom
(www.  cabotelecom.com.br), durante o período de 15 (quinze dias), entre os
dias 09/05/2016 ao 24/05/2016. 

Durante esse período, haverá votação pública, aberta e online, em que os
usuários visitantes do site  da Cabo Telecom poderão indicar  e votar  no
projeto de preferência (apenas um).

O  resultado  da  votação  do  projeto  vencedor  será  publicado  no  dia
27/05/2016 exclusivamente no site da Cabo Telecom.

O projeto vencedor, caso seja executado, poderá sofrer pequenos ajustes,
a  critério  único  da  Comissão  Julgadora,  como  forma  de  garantir  a
adequação do mesmo à superfície física de intervenção e aos aspectos
visuais e urbanos da arte. 
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Remuneração pela Execução do Projeto

À execução do projeto vencedor, a Cabo Telecom pagará uma remuneração no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), independentemente de o projeto ter sido
confeccionado e executado de forma individual ou coletiva.

O pagamento da quantia acima referenciada será realizado na hipótese de efetiva
execução  do  projeto  e  será  depositado  na  conta  indicada  no  formulário  de
inscrição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, após finalizada e entregue a
execução do projeto na superfície predial (muro). 

Disposições Gerais

As decisões da Comissão Julgadora e do público que participará da votação são
soberanas,  não  cabendo  recursos.  O  cronograma  do  concurso  poderá  sofrer
alterações por decisão da Cabo Telecom, mediante justificativa e divulgação no
site da Cabo Telecom (www.  cabotelecom.com.br).

Não poderão participar do concurso os membros da Comissão Julgadora e da
Comissão Organizadora e seus parentes até o nível de segundo grau.
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ANEXO 01

FICHA DE INSCRIÇÃO

Número de Inscrição: ________/2016
(preenchimento pela Cabo Telecom)

Nome completo (Participante 01): ______________________________________
_________________________________________________________________

Nome artístico opcional):  _____________________________________________

Participante 02. _____________________________________________________

Participante 03. _____________________________________________________

Participante 04. _____________________________________________________

Participante 05. _____________________________________________________

CPF (Participante 01): ______________________ (Anexar cópia)

RG   (Participante 01):_______________________ (Anexar cópia)

CPF (Participante 02): ______________________ (Anexar cópia)

RG   (Participante 02):_______________________ (Anexar cópia)

CPF (Participante 03): ______________________ (Anexar cópia)

RG   (Participante 03):_______________________ (Anexar cópia)

CPF (Participante 04): ______________________ (Anexar cópia)

RG   (Participante 04):_______________________ (Anexar cópia)

CPF (Participante 05): ______________________ (Anexar cópia)

RG   (Participante 05):_______________________ (Anexar cópia)

Endereço: _________________________________________________, Nº. ____ 



Bairro:___________________ Cidade:________________________ Estado:____

CEP: ___________________ 

Telefone: ______________ E-mail. _____________________________________

Webpage/  site
(opcional):_____________________________________________________

Data da Inscrição: ____________

Título do Projeto:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Dados Bancários

Banco: _____________________

AG. ________________________

C/C. _______________________

Obs.:  O(s)  Participante(s)  fica(m),  desde  já,  ciente(s)  que  o  valor  da
remuneração prevista no Edital refere-se à criação e execução do Projeto,
independentemente  da  quantidade  de  pessoas  (participantes)  que  atuem,
diretamente ou indiretamente, na execução da pintura. 

A  Cabo Telecom poderá,  sem aviso  prévio  e  a  qualquer  momento,  após
executado  o  serviço  de  grafitagem,  remover  a  arte  exposta,  sem  que
qualquer  direito  possa  ser  invocado  pelo(s)  participante(s)  do  projeto
vencedor,  excluindo, assim, qualquer hipótese de indenização, direta e/ou
indireta,  seja  a  que  título  for,  inclusive  danos  morais,  materiais,  lucros
cessantes, direito autoral, propriedade intelectual, dentre outros. 

Assinatura (Participante 01): __________________________________________

Assinatura (Participante 02): __________________________________________

Assinatura (Participante 03): __________________________________________

Assinatura (Participante 04): __________________________________________

Assinatura (Participante 05): __________________________________________


