EDITAL Nº 45/2015
Processo Administrativo nº 45/2015
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“50 Anos de Saneamento em São Bento do Sul”
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, torna público o 1º Concurso de
Fotografia, com a finalidade de estimular a produção fotográfica, o registro de diversos
patrimônios públicos e naturais, e principalmente sensibilizar a população em geral para a
necessidade de preservação de nossos recursos naturais e da água.
1. DO TEMA
1.1 O tema do Concurso é: “SAMAE: 50 anos de saneamento em São Bento do Sul”;
1.2 As fotografias deverão evidenciar imagens de serviços prestados pelo SAMAE nas áreas
de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, coleta e destinação de
resíduos sólidos, e também poderão realçar locais como a ETA – Estação de Tratamento de
Água e a Lagoa de Captação de Água do Rio Vermelho;
1.3 As fotografias poderão explorar ainda a temática da água, podendo nestas estarem
incluídas imagens de árvores, flores, parques, paisagens, plantas, pessoas, animais, etc.;
1.4 As fotografias deverão ser exclusivamente registradas dentro do município de São Bento
do Sul – SC.
2. DO OBJETO
2.1 Constitui objeto do presente Edital a seleção de imagens fotográficas inéditas, que
abordem o tema descrito no item 1;
2.2. As fotografias selecionadas no Concurso poderão ser expostas, veiculadas e
reproduzidas em publicações, programas e eventos do interesse do SAMAE.
3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Os participantes devem ser pessoas físicas, fotógrafos amadores ou profissionais, e
deverão inscrever um trabalho composto por até 03 (três) fotografias;
3.2 O participante deverá ser autor (a) das fotografias inscritas;
3.3 O participante deverá registrar de forma completa os seus dados nas respectivas fichas
anexas a este Edital;

3.4 O participante concorda em ceder ao SAMAE de São Bento do Sul todos os direitos (de
propriedade, utilização e modificações) sobre as fotografias inscritas no Concurso, inclusive
das fotografias não premiadas.
3.5 As fotografias impressas deverão conter, em seu verso, uma etiqueta adesiva contendo o
título da fotografia, nome e RG do participante e data e local onde foi feita a fotografia.
Todas as demais informações deverão ser colocadas na Ficha de Inscrição do concurso, que
deverá ser anexada a cada foto;
3.6 Somente serão aceitas fotos digitais com no mínimo 12 (doze) megapixels de resolução;
3.7 Não serão aceitas inscrições de fotografias que sejam produto de montagens
fotográficas;
3.8 As fotografias poderão receber tratamento de luz, contraste, cor, matiz, enquadramento
ou outra técnica que não caracterize fotomontagem;
3.9 Não serão aceitas fotografias que já tenham vencido outro concurso ou que tenham
integrado exposição;
3.10 As fotografias danificadas - que não permitirem a avaliação da comissão julgadora serão previamente desclassificadas durante o processo de triagem;
3.11 Serão selecionadas apenas as fotografias que estejam de acordo com o tema proposto;
3.12 A fotografia não deve ser dobrada ou enviada com clipes ou grampos;
4. DOS PRAZOS
4.1. As inscrições serão feitas no horário das 08:30 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira,
no período de 06 de agosto de 2015, à 11 de setembro de 2015 no SAMAE, localizado à Rua
Marechal Floriano, nº 214, Centro, São Bento do Sul - SC. O telefone para contato é (47)
3631-3900;
4.2 Serão considerados participantes os candidatos cujas inscrições forem feitas até o dia 11
de setembro de 2015;
4.3 A divulgação dos vencedores será feita no dia 18 de setembro de 2015, no auditório da
sede do SAMAE, localizado à Rua Marechal Floriano, nº 214, Centro, São Bento do Sul – SC,
em comemoração ao Aniversário de 49 anos do SAMAE;
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. A inscrição será gratuita e efetivada mediante a entrega do envelope contento até 03
(três) fotografias, acompanhadas da respectiva Ficha de inscrição (Anexo I), Termo de

Responsabilidade (Anexo II), e Termo de Autorização de Uso de Imagem (Anexo III),
impressas ou preenchidas com letra legível;
5.2 Para a inscrição o participante deverá entregar até a data limite de inscrição 01 (um)
envelope lacrado contento os seguintes itens:
5.2.1 Ficha de inscrição, onde irá constar, entre outras informações, o nome do
participante, título da fotografia e local/período em que a imagem foi captada;
5.2.2 Termo de Responsabilidade;
5.2.3 Termo de Autorização de Uso de Imagem;
5.2.4 01 (uma) cópia impressa de cada fotografia inscrita, no tamanho de 15 cm x 21
cm, impressa em papel fotográfico padrão, sem moldura ou qualquer outro suporte;
5.2.5 01 (uma) mídia digital CD ou DVD contendo o(s) arquivo(s) de cada foto inscrita
em formato .JPG ou .JPEG, com no mínimo 12 (doze) megapixels de resolução;
5.3 Todos os itens deverão ser acondicionados em envelope lacrado, que deverá ser
entregue ou encaminhado via postal (com registro) no seguinte endereço:
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE
Rua Marechal Floriano, nº 214, Centro
São Bento do Sul – SC
CEP 89280-343
5.4 A inscrição poderá ser feita pelo próprio participante ou representante;
5.5 A documentação necessária para participação no presente Concurso será o número da
Cédula de Identidade (RG), cujo número deverá constar, obrigatoriamente, na Ficha de
Inscrição (Anexo I);
5.6 É vedada a inscrição de participantes:
I – que sejam servidores do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
de São Bento do Sul - SC, ou que sejam dependentes de servidores;
II – que estejam prestando serviço ao SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto de São Bento do Sul - SC.
5.7 As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos serão
automaticamente desclassificadas durante o processo de triagem;
5.8 Ao inscrever-se, o autor aceita, explicitamente, o presente Regulamento, assim como
reconhece a soberania da Comissão Julgadora do Prêmio;

5.9 A equipe técnica do SAMAE será responsável por conferir a documentação apresentada
e o preenchimento dos critérios deste Edital. As inscrições validadas serão encaminhadas
para a Comissão Julgadora que fará a seleção;
5.10 As fotografias entregues junto à ficha de inscrição não serão devolvidas para o
participante, seja ele classificado ou não;
5.11 No ato da inscrição, o SAMAE irá emitir um Comprovante de Inscrição, que servirá para
comprovar a inscrição do candidato.
6. DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO
6.1 As avaliações das fotografias serão feitas por uma Comissão Julgadora, composta por
servidores do SAMAE de São Bento do Sul - SC;
6.2 A Comissão Julgadora não terá acesso prévio, nem durante o julgamento das fotografias,
aos nomes dos candidatos inscritos;
6.3 Cada participante deverá concorrer com um único trabalho composto por até 03 (três)
fotografias;
6.4 Serão selecionadas 12 (doze) fotografias como finalistas, as quais receberão premiação;
6.5 Cada participante poderá ser premiado em apenas 01 (uma) fotografia;
6.6 A Comissão Julgadora irá avaliar os trabalhos e elegerá os melhores, conforme os
seguintes critérios de avaliação:
I - Consonância com o tema (intrínseco);
II – Criatividade/Originalidade (estética);
III - Qualidade fotográfica (técnica).
6.7 Os participantes finalistas serão informados por e-mail e/ou telefone.
7. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
7.1 Serão desclassificados os trabalhos que apresentarem as características abaixo, com
vistas a garantir a homogeneidade da avaliação da Comissão Julgadora sobre a produção
do(s) concorrente(s):
I – Apresentarem rasuras ou defeitos;
II – Utilizarem os símbolos nacionais (bandeira, selo, brasão, armas);
III – Utilizarem imagens registradas;
IV – Utilizarem imagens de fotos que já tenham sido expostas, publicadas e/ou
premiadas em outros concursos ou mostras.

V – Apresentarem textos (identificação, data, entre outros) inseridos digital ou
manualmente;
VI – Outros aspectos que a comissão julgadora venha a apreciar.
8. DA REPRODUÇÃO DAS IMAGENS
8.1 No ato da inscrição, os participantes cedem ao SAMAE as fotografias inscritas e
autorizam o uso das imagens, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, em qualquer
mídia ou meio físico, visual ou sonoro, inclusive eletrônico e quaisquer outros existentes,
compreendendo exemplificativamente as seguintes atividades: reprodução, divulgação,
publicação, comunicação, exposição, circulação e exibição audiovisual. Este ato ficará
consubstanciado pelo Termo de Autorização de Uso de Imagem que será apresentada no ato
de inscrição do participante ao Concurso. É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita
do participante a veracidade das informações por ele prestadas no ato da inscrição e a
observância e regularização de toda e qualquer questão concernente à Lei de Direitos
Autorais (Lei Federal nº 9.610/98) no que se refere à documentação encaminhada;
8.2 O participante é pessoalmente responsável pela autenticidade do material inscrito no
Concurso Fotográfico. O SAMAE, organizador do Concurso, não será responsável em caso de
reclamação pela desatenção aos direitos de autoria na hipótese de uso de fotografia de
outros autores que não o titular da inscrição;
8.3 As fotografias onde constem pessoas que possam ser identificadas, deverão ser
acompanhadas da declaração assinada por cada pessoa fotografada, autorizando o uso da
sua imagem; para tanto, o participante deverá usar o Formulário de Autorização de Uso de
Imagem, constante no Anexo III;
8.4 Todos os trabalhos inscritos poderão ser expostos, veiculados e reproduzidos em
publicações, programas e eventos do interesse do SAMAE, desde que citada sua autoria,
independente de qualquer remuneração, pagamento, autorização ou licença de seus
autores;
8.5 Ao realizar sua inscrição no presente Concurso, o participante estará autorizando a
utilização do seu trabalho da forma acima descrita, sem qualquer tipo de compensação ou
remuneração;
9. DA PREMIAÇÃO:
9.1 A premiação será feita para os 12 (doze) primeiros classificados (1° ao 12º lugar),
conforme listagem abaixo:
1º lugar:
Notebook Samsung NP270E5J-KD1BR
CORE I3 4005U
TELA 15.6”
Memória 4 GB

HD 1 TB
Windows 8.1

2º lugar:
Câmera Digital Sony W800
20.1MP,
5x Zoom Óptico
Foto panorâmica
Vídeos HD, Preta
3º ao 12º lugar:
Porta Retrato Digital
Formatos de fotografia compatíveis JPEG
Formatos de vídeo compatíveis MPEG 1/2/4 e AVI
Formatos de música compatíveis MP3
Tela 7"
Resolução 800x480 16:9 ou 16:10
Luz de fundo LED
Compatível com cartões de memória tipo
SD/MMC
Conexões USB
Slide Show
Ampliação de foto
Redução de foto
Giro de foto
Reproduz música
Alto-falantes integrados.
10.2 Os prêmios serão fornecidos pelo SAMAE.
11. DA CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS
11.1. O SAMAE reserva-se o direito de publicação e divulgação das fotografias, sem qualquer
tipo de ônus e sem a necessidade de notificação aos participantes/responsáveis legais,
assegurada a divulgação da autoria e o reconhecimento dos devidos créditos, na forma da
Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), conforme seus Artigos 29 e 79, parágrafos 1º e 2º.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Todas as dúvidas referentes ao Edital podem ser encaminhadas para o e-mail
divisao_compras@samaesbs.sc.gov.br, ou pelo telefone (47) 3631-3900 com o Setor de
Suprimentos e Transportes;
12.2 Eventuais recursos deverão ser apresentados pelo(s) participante(s) no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, após a publicação do resultado, por meio de petição simples, cujo

julgamento ficará a cargo da Comissão Julgadora, que dará parecer final sobre as questões,
não cabendo recursos a qualquer título sobre a sua decisão;
12.3 O ato de inscrição implica a aceitação das normas e condições estabelecidas no
presente Edital;
12.4 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora;

Paulo Schwirkowski
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I
Ficha de Inscrição
Número da Inscrição: ____________
Nome: _____________________________________________________________________
Data de Nascimento: ___/____/____ Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Carteira de Identidade (RG): __________________________
Endereço: ___________________________________________________________________
Bairro: _________________________ Cidade/Estado: _______________________________
Telefone: ( ) ___________________ Celular: ( ) ___________________________________
E-mail:______________________________________________________________________
Título(s) da(s) Fotografia(s):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Foto 1: Local da imagem: ___________________________________ Data: ______________
Foto 2: Local da imagem: ___________________________________ Data: ______________
Foto 3: Local da imagem: ___________________________________ Data: ______________
Ao assinar a ficha, o candidato autoriza a utilização do trabalho, conforme regulamento.

São Bento do Sul/SC, ______ de ____________________ de 2015.

____________________________________________
Assinatura do Participante

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Número da Inscrição: ____________
Nome: ____________________________________________________________________

SAMAE São Bento do Sul/SC
RECEBI
Data: ______/______/______
Ass.: ____________________

ANEXO II
Termo de Responsabilidade

Pelo presente termo, assumo a autoria da(s) foto(s) inscrita no concurso “SAMAE: 50
anos de saneamento em São Bento do Sul”, autorizando ao SAMAE a utilizá-la(s)
independente do resultado do concurso, em toda e qualquer publicação ou mídia que se
fizer necessária, respeitando o crédito do fotógrafo.
Estou ciente que a(s) foto(s) apresentada(s) passarão a pertencer ao acervo
fotográfico do SAMAE, podendo o mesmo fazer o uso que julgar conveniente, sem qualquer
ônus.
Atesto a veracidade das informações acima prestadas, bem como declaro conhecer e
estar de acordo com o regulamento do Concurso.

Assinatura: ________________________________

Local e data: São Bento do Sul. __ de _____________ de 2015.

ANEXO III
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Nome: ____________________________________________________________________
Nacionalidade: ____________________________
Estado Civil ______________________________
Profissão: ________________________________
Data Nascimento: _________________________
Endereço: _________________________________________________________________
Cidade: ____________________________ Estado: ________________________________
RG nº: _____________________________ CPF nº: ________________________________
Telefone: ( ) _______________________Celular: ( ) _____________________________
Autorizo o uso de minha imagem e/ou voz e /ou depoimento e/ou dados biográficos
em todo e qualquer material entre fotos, documentos e outros meios de comunicação, para
ser utilizada em campanhas promocionais e institucionais do SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, com sede cito a Rua Marechal Floriano, 214, Centro, São
Bento do Sul/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 86.050.978/0001-83, sejam essas destinadas à
divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde que
não haja desvirtuamento da sua finalidade.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem
acima mencionada em todo território nacional, em todas as suas modalidades e sem limite
de tempo ou número de utilizações.
Por esta a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a
qualquer outro.
__________________________________________________________
Assinatura do Participante ou Responsável (caso for menor de 18 anos)
Local e data: São Bento do Sul, ____ de _______________ de 2015.

