
ANO V - TOCANTÍNIA, QUINTA - FEIRA, 22 DE JULHO DE 2021 - N O 474

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA - TO

SUMÁRIO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI
A  I N F R A E S T R U T U R A  D E  C H A V E S  P Ú B L I C A S  B R A S I L E I R A  -  I C P - B R A S I L .

L E I  M U N I C I P A L  N º  5 1 6 ,  D E  2 1  D E  M A R Ç O  D E  2 0 1 7

 PÁGINA
EDITAL Nº 0001/2021 01
AVISO DE LICITAÇÃO  02

ATOS DO PODER EXECUTIVO

MANOEL SILVINO GOMES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL Nº 0001/2021

“FESTIVAL DA CANÇÃO DE TOCANTÍNIA”

A Associação Tocantinenses de Preservação Ambiental e Valorização 
da Vida - ECOTERRA, CNPJ: 03.361.909/0001-63, proponente contemplada 
no edital emergencial Aldir Blanc Tocantins de 03 de novembro de 2020, sob 
nº TO-1307732278, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de 
Tocantínia- TO, tornam público que farão realizar, de forma VIRTUAL, o 
FESTIVAL DA CANÇÃO DE TOCANTÍNIA que tem por objetivo selecionar 
e premiar músicos de acordo o regulamento estabelecido abaixo:

1. DO OBJETO
1.1 - O objeto deste Edital é a divulgação e início das inscrições para a primeira 
edição do Festival da Canção de Tocantínia-TO, parte integrante do Projeto 
Festival de Cultura Popular de Tocantínia, a realizar-se nos dias 10 e 11 de 
setembro no município deTocantínia-TO. 
1.2 - Os objetivos gerais do FESTIVAL são incentivar a criação musical e revelar 
talentos; promover intercâmbio cultural entre artistas do município de Tocantínia 
e demais municípios tocantinenses proporcionando o fortalecimento da cultura 
musical tocantinense - importante elemento de identidade de um povo. Ao mesmo 
tempo, o Festival tem papel educativo e de fomento à cultura quando permite à 
população conhecer a diversidade e a criatividade da música tocantinense, em 
especial da população residente no municipio de Tocantinia. 
1.3 - O FESTIVAL será coordenado pela Comissão Organizadora, formada por 
integrantes da  Associação Tocantinenses de Preservação Ambiental e Valorização 
da Vida - ECOTERRA e da Secretaria Municipal de Cultura de Tocantínia- TO.

2. DOS PARTICIPANTES
2.1. Poderão participar indivíduos ou grupos musicais tocantinenses com 
residência comprovada no território estadual ou indivíduos ou grupos artísticos 
de outros estados, desde que igualmente comprovem ser residentes no município 
de Tocantínia há dois anos, pelo menos; Os indivíduos ou integrantes dos grupos 
musicais deverão ter idade acima de 18 (dezoito) anos 
2.1.1. Serão pontuadas as música autoral, uma vez que a natureza do festival é 
também de revelação e valorização do artista autoral, pois o evento cultural abre 
espaço para que eles possam apresentar ao público as suas criações

3. DA VEDAÇÃO
3.1. É vedada a participação dos colaboradores da Associação Tocantinenses 
de Preservação Ambiental e Valorização da Vida - ECOTERRA e da Secretaria 
Municipal de Cultura de Tocantínia- TO, com grau de parentesco até 1º grau.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições no Festival podem ser feitas no período de 22 de 

julho a 09 de setembro de 2021, pelo formulário de inscrição on-line, no 
endereço: https://docs.google.com/forms/d/1qEVWBCGk8uJEs0B__
VHUoPA5HlZ_84jhdvi5IbAtfKc/edit ou presencialmente, na Secretaria de 
Cultura de Tocantínia.
4.2. Documentos exigidos para a inscrição:
4.2.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido, contendo os seguintes 
anexos:
4.2.1.1.Comprovante de residência atualizado (pdf/jpg);
4.2.1.2.Gravação da música devidamente identificada com o nome do artista 
(mp3);
4.2.1.3. Letra da música (pdf/jpg);

4.3. Sobre a desclassificação prévia:
4.3.1. O material sonoro que estiver inaudível e/ou identificado de forma confusa 
será automaticamente desclassificado.
4.3.2. Apenas será permitida a apresentação de uma única música por artista ou 
grupo musical inscrito.
4.3.3. O candidato ou grupo musical que não cumprir as exigências do Edital, 
será automaticamente desclassificado.
4.3.4. Serão desclassificadas na pré-seleção as músicas cujo conteúdo seja 
considerado grosseiro, incitando a violência ou qualquer tipo de preconceito.

5 - DOS PRAZOS
5.1. Inscrições:  de 22 de julho a 09 de setembro de 2021
5.2. Divulgação do resultado: 11 de setembro de 2021

6. DAS CATEGORIAS
6.1. Poderão ser inscritos no Festival os mais variados gêneros da música cantada, 
no entanto este edital buscar valorizar a música tradicional do município, portanto 
música de carater religioso não será pontuada.
6.2. Haverá uma categoria exclusiva para músicas indígenas.
6.3. Haverá uma categoria especial: primeiríssimo lugar, destinado a/ao melhor 
Akwe

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO
7.1. Será formada uma comissão para análise dos documentos e deferimento das 
inscrições dos participantes. Para análise das canções serão convidados curadores 
com notório saber, para seleção de canções finalistas e suplentes, adotando como 
critério básico de seleção os princípios universais de construção de uma canção, 
além da percepção pessoal do profissional.
7.2. Para julgamento do festival e escolha dos classificados, será formada uma 
comissão de curadoria composta por profissionais com comprovada competência 
técnica musical. 
7.4 Será pontuado o cantor que tocar algum instrumento musical. Para 
instrumento tradicional afrobrasileiro e indígena a pontuação é elevada. 
7.5 Será pontuada a composição escrita em língua originária, no caso de categoria 
indígena.
7.4 A votação da melhor canção pelo voto popular ocorrerá entre o dia 10 e 11 de 
setembro, se encerrando após a finalização da última música. A votação ocorrerá 
por meio do portal do festival no site da Prefeitura de Tocantínia e/ou no site da 
Ecoterra, e não haverá limitação do número de votos por pessoa.

8. DOS SELECIONADOS
8.1. As músicas selecionadas serão divulgadas no site da Prefeitura de Tocantínia 
e nas redes sociais da Ecoterra.

9. ESTRUTURA
9.1. Serão disponibilizados para os participantes: banda base, palco, som, 
iluminação e transmissão.  A Prefeitura de Tocantínia vai disponibilizar local 
com estrutura para gravação dos vídeos, na semana do festival, para os que assim 
preferirem, desde que previamente agendado.

10. APRESENTAÇÕES
10.1. A ordem das apresentações nas eliminatórias será definida mediante sorteio 
a ser realizado no dia 09 de 2021, no site da Prefeitura Municipal de Tocantínia. 
A ordem das músicas concorrentes na final será feita mediante sorteio.

11. PREMIAÇÃO
11.1. Os valores dos prêmios serão destinados aos vencedores do Festival, da 
seguinte forma: 
11.1.1. 1º lugar geral: R$ 1.000,00 (mil reais) mais 10 cestas básicas.
11.1.2. 2º lugar geral: R$ 500,00 (quinhentos reais) mais 5 cestas básicas.
11.1.3. 1º lugar candidatos indígenas: R$ 1.000,00 (mil reais) mais 10 cestas 
básicas.
11.1.4. 2º lugar candidatos indígenas: R$ 500,00 (quinhentos reais) mais 5 
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cestas básicas.
11.1.5. Premiação especial-Primeiríssimo lugar: R$ 2.000,00 (mil reais). Esta 
premiação é destinada exclusivamente a/ao melhor Akwe(indígena Xerente)

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Todas as despesas com deslocamento, transporte, hospedagem, alimentação, 
encargos legais e impostos, contribuições ou outros recolhimentos deverão ser 
custeadas pelos inscritos(as) e selecionados(as). A organização do Festival não 
se responsabiliza por este custeio. 
12.3. Caso haja equipamentos e/ou instrumentos específicos a serem utilizados 
pelo participante inscrito, estes deverão ser providenciados pelo mesmo com a 
devida antecedência, sob pena de ter prejudicada sua apresentação e eventual 
desclassificação do Festival.
12.5. As decisões das Comissões Técnicas de Seleção e Avaliação são soberanas, 
não cabendo recursos em nenhuma das hipóteses citadas no item anterior.
12.6. Dúvidas relacionadas ao festival deverão ser encaminhadas através do 
e-mail do festival que é o festivaldetocantinia2021@gmail.com 
12.7. Todos/as os inscritos/as deverão autorizar o uso de imagem e o uso 
das músicas para gravação e veiculação nas redes sociais da Associação 
Tocantinenses de Preservação Ambiental e Valorização da Vida – ECOTERRA 
e no site da Prefeitura Municipal de Tocantínia.

Tocantínia, 02 de julho de 2021

Anderson   Fonseca
Presidente da Ecoterra

PREFEITURA DE TOCANTÍNIA

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA – TO, torna público 
para conhecimento de interessados, que fará licitação na modalidade.

PREGÃO PRESENCIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) 
nº 007/2021, será realizada no dia 03 de agosto ás 11:30 hs, Objeto: Contratação 
da Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Correntiva 
de veículos Leves e pesados, máquinas e equipamentos, da frota do Município 
de Tocantínia. 

De acordo com as normas da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiária à 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto nº 10.024/2019 e a 
pertinente à matéria do objeto desta licitação. O presente edital estará à disposição 
dos interessados na sede da prefeitura, nos horários das 08:00 as 11:00 hs; Sala de 
Sessões de Licitações da Prefeitura Municipal de TOCANTÍNIA - TO, situada Av. 
Tocantins, nº 220 – Centro – CEP: 77640-000 – TOCANTÍNIA – TO; Setor de 
Licitações - E-mail: tocantinialicitacao@gmail.com; Site: https://transparencia.
tocantinia.to.gov.br/; Fone: (63) 3367-1277.

TOCANTÍNIA, Estado do Tocantins, 22 de julho de 2021.

LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA
Pregoeira Oficial
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