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EDITAL DE CONCURSO Nº 5/2015  
Processo Administrativo: Nº 01450.009668/2015-71 

 
Edital PNPI 2015 - PRÊMIO Boas Práticas de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 

 
O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/IPHAN, autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Cultura, por intermédio de seu Departamento de 
Patrimônio Imaterial, sediado no SEP/Sul 713/913, Lote D, 4º andar, Brasília/DF, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade de CONCURSO para reconhecimento e valorização de 
ações de salvaguarda que se destaquem como boas práticas: experiências de salvaguarda 
bem-sucedidas, que trouxeram impactos positivos a bens culturais imateriais e que possam 
servir de modelo para serem replicadas em outros contextos, observando-se a Lei nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993, o Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, a Convenção para Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco (2003) e o Decreto 5.753, de 12 de abril de 2006; 
demais normas aplicáveis à espécie e por este instrumento convocatório, conforme as 
especificações constantes do presente Edital e seus Anexos. 

Os autos do presente processo administrativo (Nº 01450.009668/2015-71) encontram-
se à disposição dos interessados para vistas no Departamento de Patrimônio Imaterial, das 9h 
às 18h em dias úteis. 

 
 

1 OBJETO  
 

1.1 O Prêmio Boas Práticas de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial tem como 
objetivo valorizar e reconhecer ações de salvaguarda já realizadas, em qualquer parte do 
território nacional, que tenham sido bem-sucedidas tanto na sua execução como em seus 
resultados de valorização de bens culturais imateriais e que, concomitantemente, 
apresentem métodos e abordagens que sirvam de modelo para serem replicados em 
outros contextos socioculturais. 
 

1.1.1 O reconhecimento de Boas Práticas de Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial é uma das diretrizes postas pela Convenção para Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial da Unesco (2003), promulgada no Brasil pelo o Decreto 5753 de 

2006. 

1.1.2 Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos 

e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em 

alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 

cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é 
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constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de 

sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade 

e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e 

à criatividade humana. Para os fins do presente Edital será levado em conta apenas o 

patrimônio cultural imaterial que seja compatível com os instrumentos internacionais 

de direitos humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre 

comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável. 

1.1.3 O “patrimônio cultural imaterial”, conforme definido subitem 1.1.2, será 
compreendido, em particular, nos seguintes campos: celebrações, lugares, formas de 
expressão e saberes, ou seja, as práticas, representações, expressões, lugares, 
conhecimentos e técnicas relacionados aos bens culturais de natureza imaterial. 
1.1.4 Entende-se por “salvaguarda” as medidas que visam garantir a viabilidade  e a 
sustentabilidade cultural do patrimônio cultural imaterial, tais como a identificação, a 
documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a 
transmissão e a revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos. 

 
 

1.2 Serão premiados projetos já realizados, que tenham sido bem sucedidos e que tenham 
caráter exemplar, que contemplem, no mínimo, uma das seguintes atividades: 
mapeamento, pesquisa, produção bibliográfica e audiovisual, ações educativas, 
formação, capacitação, transmissão de saberes, apoio à organização e à mobilização 
comunitária, promoção da utilização sustentável dos recursos naturais, como forma de 
valorizar as referências identitárias de grupos e/ou fomentar a gestão participativa e 
autônoma da preservação de práticas e manifestações culturais tradicionais de grupos 
formadores da sociedade brasileira, no âmbito do Programa Nacional do Patrimônio 
Imaterial (Anexo 1) e da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 
da Unesco (Anexo 2).  
 

2 DO OBJETIVO 

 
2.1 Premiar a atuação exemplar de instituições privadas sem fins lucrativos que tenham 

desenvolvido ações de salvaguarda de bens culturais imateriais com o intuito de divulgar e 
fomentar a reprodução da metodologia e abordagem em outros contextos socioculturais.  

 
2.2 Identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por diversos 

atores da sociedade brasileira no que tange ao patrimônio imaterial. 
 

2.3 Atender às diretrizes operacionais da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial da Unesco, promulgada pelo Decreto 5753/2006. 
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3 DO PAGAMENTO 
 

3.1 Serão concedidos 34 prêmios, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada ação 
premiada. Desse valor haverá a dedução e o recolhimento na fonte, referente ao imposto 
de renda. Assim sendo, o total que cada ação premiada receberá será de 
aproximadamente R$ 21.750,00 (vinte e um mil setecentos e cinquenta reais).  

3.2 O valor líquido será depositado por meio de ordem bancária, na conta da instituição 
proponente, sendo obrigatória a correspondência entre as titularidades da instituição 
candidata e da conta bancária a ser realizado o pagamento.  

3.2.1 Para o recebimento do prêmio é obrigatória a apresentação de conta 
corrente válida no nome da instituição proponente. 

 
 

4 DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1 As despesas decorrentes desta ação contam com os recursos da ordem de R$ 1.020.000,00 
(um milhão e vinte mil reais) oriundos do orçamento próprio do IPHAN, previsto no 
Orçamento de 2016 especificados a seguir:  

Programa: 2027 - Cultura: Preservação, Promoção e Acesso. 
Ação: 20ZH - Promoção do Patrimônio Cultural Brasileiro. 

 
 
5 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
5.1 Poderão concorrer ao Prêmio Boas Práticas de Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial instituições privadas sem fins lucrativos com inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas - CNPJ que tenham desenvolvido ações bem sucedidas e exemplares 
para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial em território nacional. 

5.2 As ações inscritas deverão ter todas suas etapas e resultados concluídos no ato da 
inscrição.  

5.3 Admite-se a participação de ações realizadas por instituições que tenham contado com o 

apoio expresso do IPHAN, desde que o Instituto seja apenas um parceiro e não o 

responsável direto pela ação, tampouco pelo aporte de recursos financeiros. 

5.4 É vedada a inscrição de ações:  
 

5.4.1 realizadas pelo IPHAN em decorrência de seus próprios programas de 
trabalho; 

 
5.4.2 de trabalhos realizados ou executados por servidores do quadro de 
pessoal ou cedidos ao IPHAN, ou apresentados por proponentes que sejam seu 
respectivo cônjuge ou companheiro ou qualquer parente seu, consanguíneo ou 
afim, em linha reta; ou na linha colateral até o terceiro grau; 
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5.4.3 implementadas a partir de Termos de Ajustamento de Conduta/TAC 
e/ou oriundos de etapas obrigatórias de processos de licenciamentos e outras 
ações mitigatórias e/ou compensatórias determinadas legalmente. 

 

5.5 Cada proponente poderá apresentar somente uma iniciativa para a seleção. 
5.6 Na hipótese de haver mais de uma inscrição por instituição, todas as iniciativas 

apresentadas por esta instituição serão inabilitadas. 
5.7 Caso seja detectada a inscrição da mesma iniciativa por instituições diferentes, ambas 

serão inabilitadas. 
 

6 ESCOPO DE ATUAÇÃO 
 
6.1 Serão premiadas ações referentes a saberes, celebrações, formas de expressão e lugares, 
conforme definições constantes do Decreto n° 3.551, de 04 de agosto de 2000 (Anexo 3), que 
tenham atendido a um ou mais dos seguintes objetivos: 

a) A transmissão de conhecimentos de detentores e/ou produtores de bens culturais de 
natureza imaterial para as novas gerações. Realização de ações de apoio às condições 
de permanência do bem cultural enquanto prática vivenciada, por meio do ensino às 
novas gerações dentro do grupo ou comunidade onde é tradicionalmente cultivada, 
como: oficinas, aulas, vivências, entre outras; 

b) A documentação pelos meios técnicos mais adequados de saberes, celebrações, 
formas de expressão e lugares relacionados à história, à memória e à identidade de 
grupos e comunidades detentoras de bens culturais imateriais;  

c) O tratamento, disponibilização e/ou exposição ao público de acervos bibliográficos, 
audiovisuais, sonoros e outros, relativos a bens culturais de natureza imaterial; 

d) O reconhecimento e valorização de detentores de conhecimentos e de formas de 
expressão tradicionais de caráter imaterial e apoio às condições de produção e 
reprodução desses bens; 

e) A organização comunitária e gerencial de produtores e/ou detentores de bens 
culturais de caráter imaterial; 
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f) A formação de pesquisadores e agentes de preservação com integrantes de grupos e 
comunidades detentores de bens culturais imateriais.  
 
 

7 DOS PRAZOS E DA FORMA DE INSCRIÇÃO  
 

7.1 As inscrições serão realizadas entre os dias 10 de dezembro de 2015 a 25 de janeiro de 
2016, pelo envio de todos os seguintes documentos:  

 
 

7.1.1  Formulário para inscrição (Anexo 4) respondido de forma escrita (à mão ou 
impressa) ou oral (vídeo gravado em CD, DVD ou Pendrive); 

7.1.2 Termo de Consentimento dos grupos, comunidades ou segmentos sociais 
envolvidos na ação (Anexo 5);  

7.1.3 Cópias simples de materiais diversos que comprovem a realização da ação, tais 
como: matérias de jornal, folhetos, cartazes, sítios da internet ou material 
audiovisual (DVDs, CDs, fotografias etc.), cópias de contrato ou termos de 
convênio; 

7.1.4 Documento (Anexo 6) que autoriza o INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO NACIONAL a divulgar as imagens e informações contidas na inscrição e 
que responsabiliza o proponente pelos documentos e materiais apresentados. 

 
7.2 Os documentos descritos no subitem 7.1 deverão ser entregues ou enviados via SEDEX 

para o Departamento do Patrimônio Imaterial constando no envelope de 
encaminhamento o remetente e a seguinte indicação 

 
Edital PNPI 2015 - PRÊMIO Boas Práticas de Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial  
Nome da ação/Instituição 

 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Departamento do Patrimônio Imaterial 
SEPS/SUL 713/913 Lote D – Edifício IPHAN - 4º andar 

70.390-135 Brasília/DF 
 

7.3 As inscrições são gratuitas e os gastos para participação nesse concurso, incluídas as 
despesas com cópias, correio e emissão de documentos, serão de responsabilidade do(a) 
candidato(a).  
 

7.4 As inscrições enviadas para o Edital anterior (Edital de Concurso nº 4/2015 – Edital PNPI 
2015 – Prêmio Boas Práticas de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial) estão 
automaticamente inscritas neste certame.  
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7.5 As instituições que já enviaram suas propostas e queiram readequá-las ou complementá-
las deverão efetuar nova inscrição com respectivo envio dos documentos obrigatórios 
previstos no item 7.1, nos termos deste Edital e dentro dos prazos do Cronograma 
previsto por ele. Neste caso, a inscrição anterior será descartada, valendo, para fins de 
seleção, a última enviada.  
 

 
8 DA HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 
8.1 O presente concurso compreenderá as seguintes fases: 

a. Habilitação: de caráter eliminatório; 
b. Avaliação: de caráter meritório, classificatório e eliminatório, à qual 

serão submetidos somente os candidatos habilitados na fase anterior. 
 

8.1.1 Da habilitação  
 

8.1.1.1 A habilitação será realizada pela equipe técnica do Departamento do 
Patrimônio Imaterial, que observará os seguintes requisitos:  
 

a) Prazo de envio conforme item 7.1;  
b) Observância das condições de participação, de acordo com item 5; 
c) Adequação ao objeto conforme item 1; 
d) Atendimento do escopo de atuação, de acordo com item 6; 
e) Apresentação do formulário de inscrição conforme item 7, preenchido (escrito 

ou impresso) ou atendido (áudio ou audiovisual) de forma integral e 
compreensível;  

f) Envio dos documentos obrigatórios para inscrição, conforme item 7. 
 

8.1.1.2 Serão inabilitadas as inscrições que não cumprirem todos os itens descritos no 
subitem 8.1.1.1. Somente as inscrições habilitadas serão encaminhadas para a Comissão de 
Avaliação. 

8.1.1.3 As inscrições que não forem habilitadas serão devolvidas pelo Departamento 
de Patrimônio Imaterial aos seus respectivos responsáveis, acompanhadas de ofício de 
agradecimento pela participação no concurso, assinado pelo Diretor do Departamento. 

8.1.1.4 O resultado da habilitação conterá o nome da ação, instituição, município, UF 
e serão publicadas no Diário Oficial da União, e divulgadas na página www.iphan.gov.br. 

 
 

8.1.2 Da avaliação pela Comissão de Avaliação 

 

http://www.iphan.gov.br/
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8.1.2.1 A Comissão de Avaliação será composta por 07 (sete) membros efetivos ou 
substitutos, sendo (05) cinco representantes do IPHAN e os demais correspondendo a pessoas 
com notória competência no campo do patrimônio cultural imaterial ou políticas culturais.  

 
8.1.2.2 Cada proposta será avaliada pelos membros da Comissão de Avaliação. 

 
8.1.2.3 Os membros da Comissão de Avaliação ficam impedidos de participar da 

apreciação das iniciativas que estiverem em processo de seleção nas quais: 
 

a) tenham interesse direto na matéria; 

b) cujo cônjuge, companheiro ou parente e afins até o segundo grau tenham 
contribuído na elaboração da proposta; 

c) estejam litigando judicial ou administrativamente com o (a) proponente. 

 

8.1.2.4 Os membros da Comissão de Avaliação serão designados por ato do Diretor do 

Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN ou a quem este delegar essa função. 

  8.1.2.4.1 Os membros da Comissão de Avaliação não serão remunerados pelo 

IPHAN. 

 

8.1.2.5 As decisões dessas Comissões podem ser impugnadas por meio de recurso 

administrativo, conforme disciplinado no item 9 deste Edital de Concurso. 

 

8.1.2.6 O período de reunião da Comissão de Avaliação para o julgamento das 

propostas enviadas será nos dias 24, 25, 26 de fevereiro de 2016. 

 

8.1.2.7 A Comissão de Avaliação avaliará as propostas conforme os seguintes critérios:  

a) Clareza da descrição da ação realizada; 
b) Qualidade técnica e metodológica da ação desenvolvida; 
c) Potencial de reverberação da ação como modelo de preservação do 

patrimônio cultural imaterial brasileiro; 
d) Forma de atuação e participação dos detentores/produtores no 

desenvolvimento e execução do projeto; 
e) Modo pelo qual a ação foi importante para a continuidade da prática do 

bem cultural imaterial em questão para a valorização de seus 
detentores/produtores; 
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f)  Disponibilização dos resultados da ação para os grupos 
detentores/produtores do bem cultural imaterial objeto da proposta; 

g) Modo como os detentores/produtores do bem cultural imaterial utilizaram 
ou se apropriaram dos resultados do projeto. 

 
 

8.1.2.11 A Comissão de Avaliação atribuirá nota de 0 a 10 para cada critério. 

 

8.1.2.12 Os projetos para serem aprovados devem receber no mínimo 4 (quatro) pontos 
para cada critério e simultaneamente alcançar, no mínimo, 35 pontos no total, 
conforme quadro a seguir:   

Critérios Descrição do Critério 

Pontuação a 

ser atribuída 

por critério 

Pontuação 

mínima 

exigida 

por 

critério 

Pontuação mínima 

geral exigida para 

aprovação  

Critério A 
Clareza da descrição da 

ação  
0-10 

04 pontos 35 pontos 

Critério B 

Qualidade técnica e 

metodológica da ação 

desenvolvida  

0-10 

Critério C 

Potencial de 

reverberação da ação 

como modelo de 

preservação do 

patrimônio cultural 

brasileiro 

0-10 

Critério D 

Forma de atuação e 

participação dos 

detentores/produtores 

no desenvolvimento e 

0-10 
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execução da ação 

Critério E 

Modo pelo qual a ação 

foi importante para a 

continuidade da prática 

do bem cultural 

imaterial e para a 

valorização de seus 

detentores/produtores 

0-10 

Critério F 

Disponibilização dos 

resultados da ação para 

os grupos 

detentores/produtores 

do bem cultural 

imaterial objeto da ação 

0-10 

Critério G 

Modo como os 

detentores/produtores 

do bem cultural 

imaterial utilizaram ou 

se apropriaram dos 

resultados da ação 

0-10 

 

8.1.2.13 O Departamento de Patrimônio Imaterial publicará o resultado da avaliação 
técnica, por ordem decrescente de classificação, no site do IPHAN, 1º de março de 
2016. 
 

 
9 DO RESULTADO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  

 

9.1 O resultado preliminar do concurso será proferido pela Comissão de Avaliação até o 

dia 1º de março, mediante divulgação da ata de reunião no endereço eletrônico do IPHAN e 

publicação do resultado preliminar no Diário Oficial da União. 
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9.2 Caberá interposição de recurso à decisão da Comissão de Avaliação no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da publicação do resultado preliminar no Diário Oficial da União. 

  

9.3 O recurso será dirigido ao Diretor do Patrimônio Imaterial do IPHAN o qual poderá 

reformar a decisão da Comissão de Avaliação no prazo de 05 (cinco) dias. Para apresentação 

do recurso deverá ser utilizado o formulário apresentado no ANEXO 7. 

 

9.4  O recurso deverá conter a descrição abaixo e ser endereçado para o seguinte 

endereço: 

EDITAL DE CONCURSO nº 5/2015/IPHAN 
Edital PNPI 2015 - Prêmio Boas Práticas de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial  

RECURSO ADMINISTRATIVO 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Departamento do Patrimônio Imaterial 
SEPS 713/913 Bloco D 4º andar – CEP: 70.390-135 Brasília-DF 

 
9.5 O recurso interposto deverá ser realizado da seguinte forma: 

a) Postado pelo correio via SEDEX; ou 

b) Pelo protocolo do IPHAN Sede, localizado no SEPS 713/913, Bloco D – CEP: 

70.390.135 Brasília/DF 

9.6  Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. A data a ser 

considerada para o efetivo recebimento do recurso será a do protocolo, no caso deles 

serem entregues fisicamente no IPHAN ou da postagem, na hipótese delas serem 

enviadas via SEDEX. 

9.7 O envio do recurso administrativo é uma oportunidade dada ao candidato para 

solicitar a correção de eventuais falhas ou distorções que tenham sido cometidas 

involuntariamente pela Comissão de Avaliação, ou ainda reavaliar as inscrições 

segundo aspectos que não foram, na opinião do candidato, devidamente valorizados. 

Logo, não serão aceitos recursos administrativos que apresentem novas 

informações, correções de informações e/ou complementação de documentação.  

9.8 O IPHAN analisará e julgará os recursos e publicará a homologação do resultado final 
do concurso no Diário Oficial da União, contando com divulgação na página 
www.iphan.gov.br. No mesmo ato, serão convocados os selecionados para o 
recebimento do Prêmio.  

 
10  CONVOCAÇÃO  

http://www.iphan.gov.br/
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10.1 A convocação das instituições selecionadas será feita por publicação no Diário Oficial 

da União e no site do IPHAN. 
10.2 As instituições selecionadas terão 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, 

para fornecer ao IPHAN os dados relativos ao Banco, agência e conta bancária em 
nome da instituição aprovada para recebimento do prêmio. 

10.3 As instituições aprovadas que não cumprirem o prazo de 5 (cinco) dias corridos para 
fornecimento dos dados bancários serão automaticamente desclassificadas; podendo 
o IPHAN convocar, sucessivamente, as instituições melhor classificadas até completar-
se o número total de prêmios disponíveis.   

10.4 O IPHAN poderá, a seu critério, prorrogar o prazo do subitem 11.1, mediante 
solicitação e justificativa da instituição selecionada.  

10.5 O prêmio será pago em conta corrente de qualquer banco, em nome da instituição 
selecionada. 

10.6 Não será efetuado o depósito em contas de terceiros.  
 

11 DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

11.1 O prazo de vigência do presente edital será de um ano, contado a partir da data de 
homologação do resultado final da seleção, podendo ser prorrogado por igual 
período, mediante decisão motivada.  

 
12 CRONOGRAMA 
 

Etapa de Seleção Data 

Inscrições 10 de dezembro de 2015 a 25 de janeiro 
de 2016  

Habilitação 01 a 03 de fevereiro de 2016 

Publicação da Habilitação 04 de fevereiro de 2016 

Envio de Recursos Administrativos Até 5 dias úteis após publicação da 
habilitação no DOU 

Publicação da Homologação da 
Habilitação e dos Recursos 
Administrativos à Habilitação 

23 de fevereiro de 2016 

Reunião da Comissão Avaliação 24, 25, 26 de fevereiro de 2016 

Publicação do Resultado Preliminar  1º de março de 2016 

Envio de Recursos Administrativos Até 5 dias úteis após publicação do 
resultado preliminar no DOU 

Publicação do Resultado Final e dos 
Recursos Administrativos ao Resultado 
Preliminar 

15 de março de 2016 
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13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
13.1 É responsabilidade do IPHAN a execução, o acompanhamento, a supervisão e a 

fiscalização de todos os atos administrativos do presente edital.  
13.2 O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância da instituição 

candidata com as normas e com as condições estabelecidas no edital.  
13.3 A instituição premiada obriga-se a divulgar o nome do IPHAN, em reconhecimento ao 

apoio recebido, em entrevistas e outros meios de comunicação disponíveis, bem 
como em todas as peças promocionais relativas às atividades relacionadas ao prêmio, 
como cartazes, banners, folders, bandeiras, outdoors e nos locais de realização das 
ações.  

13.4 As peças promocionais deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, sendo vedado trazer nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal.  

13.5 A instituição candidata será a única responsável pela veracidade dos documentos 
encaminhados, isentando o IPHAN de qualquer responsabilidade civil ou penal.  

13.6 Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a 
qualquer tempo, implicarão na inabilitação da inscrição e, se for o caso, na devolução 
dos valores repassados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, sem prejuízo 
da adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis.  

13.7 As comprovações do cumprimento de datas e prazos são de única e exclusiva 
responsabilidade das instituições candidatas. 

13.8 O IPHAN não se responsabiliza pelo extravio de documentação pelos Correios.  
13.9 A instituição premiada autoriza o IPHAN a divulgar, sem autorização prévia e sem ônus 

de qualquer natureza, o seu nome, suas imagens e informações das atividades 
profissionais e/ou artísticas relacionadas a ação premiada para divulgação das ações e 
políticas do órgão e para fins educacionais e culturais.  
13.9.1 Serão cedidos ao IPHAN os direitos autorais patrimoniais referentes aos 
produtos e subprodutos resultantes da ação premiada, conforme prevê o art. 111 da 
Lei nº 8.666/93. 

13.10 Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões 
relativos à classificação ou notas de instituições candidatas, valendo, para tal fim, os 
resultados publicados no Diário Oficial da União.  

13.11 A instituição candidata deverá manter atualizado o seu endereço e outros dados 
cadastrais junto ao IPHAN enquanto estiver participando do processo seletivo, até o 
recebimento do prêmio.  

13.12 Os prêmios oferecidos por esse edital estão condicionados à existência de 
disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa 
de direito da instituição candidata.  

13.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação durante sua reunião e 
pelo Diretor do Departamento do Patrimônio Imaterial durante o julgamento dos 
recursos.  
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13.14 Este edital e seus anexos, bem como as listas de habilitação e de candidatos aprovados 
ficarão disponíveis no endereço http://www.iphan.gov.br.  

13.15 Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas ou obtidas 
pelo e-mail dpi@iphan.gov.br, telefone: (61) 2024-5400. 

13.16 Eventuais controvérsias de natureza jurídica entre o IPHAN e os participantes deste 
certame serão resolvidas na Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal. 

13.17 São partes integrantes deste Edital: 
 

ANEXO I – PNPI (Programa Nacional do Patrimônio Imaterial) 

ANEXO 2 – Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial  

ANEXO 3 – Decreto n° 3.551, de 04 de agosto de 2000  

ANEXO 4 – Formulário para inscrição  

ANEXO 5 – Termo de Consentimento 

ANEXO 6 – Autorização de Divulgação  

ANEXO 7 – Formulário Recurso Administrativo 

 
 

 
 

Brasília, 10 de dezembro de 2015.  
 

 
Vanderlei dos Santos Catalão 

Diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial  
 


