
   
 
 

 
 

 

SUSTENTABILIDADE 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

NÚCLEO DE INTERNACIONALIZAÇÃO E INOVAÇÃO 

  

EDITAL DE CONCURSO CULTURAL Nº 02/ 2021 – A SUSTENTABILIDADE 
APLICADA ÀS PRÁTICAS EM SAÚDE 

  

CLASSE: Concurso para selecionar e executar projeto, na forma de escultura/ 
monumento / objeto, em consonância à política de sustentabilidade institucional. 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCURSO Nº 02/2021 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Melhor trabalho artístico, conforme critérios 
estabelecidos pelo presente edital. 

ACESSO DO EDITAL PELA INTERNET: O arquivo eletrônico encontra-se 

disponível no sítio eletrônico a seguir: www.itpacpalmas.com.br. 

ENTREGA DOS DOCUMENTOS: coppex@itpacpalmas.com.br. 

PRAZO PARA INSCRIÇÕES: 20 de setembro de 2021 a 20 de outubro 2021. 

  

A Direção Geral do Instituto Tocantinense Antônio Carlos – ITPAC Palmas, por 

meio da Coordenação de Pós- Graduação, Pesquisa e Extensão - COPPEX, 
torna público que no período de 20 de setembro de 2021 a 20 de outubro 2021, 
estará recebendo inscrições de propostas dos interessados em participar do 

“Edital de Concurso Sustentabilidade” na forma de escultura/ monumento/ 
objeto, em consonância à política de sustentabilidade institucional, em 

conformidade com os dispositivos do presente edital, sendo suas condições 
complementadas, onde pertinente, pelo regulamento detalhado a seguir: 

  

1. DO OBJETO 

1.1. O presente edital tem a finalidade de promover um concurso para selecionar 
um monumento, na forma de escultura/objeto, em comemoração à política de 

sustentabilidade, a ser exposto permanentemente no Hall de entrada da sede da 
instituição, situado à ACSU SO 70, AV NS 01 CONJ 02 LOTE 03 - Palmas - TO 
(CEP: 77017-004). 

1.1.1. O objeto do edital abrange a seleção do projeto vencedor do certame após 
a execução do monumento por parte do criador. 

1.1.2. A seleção do projeto vencedor ocorrerá somente quando da convocação 
do concorrente vencedor do certame pela COPPEX. 



   
 
 

 
 

 

1.1.3. A COPPEX deverá realizar a convocação do concorrente vencedor em até 
45 (quarenta e cinco) dias úteis, a contar do resultado final, para que seja 

instalada a escultura/ monumento/objeto. Dentro desse prazo, a recusa do 
concorrente vencedor acarretará chamamento do próximo colocado. 

1.2. O local escolhido para a instalação deste monumento será o hall central da 
sede do ITPAC Palmas, conforme endereço acima descrito. A área do hall foi 
escolhida para dar visibilidade ao trabalho.  

  

2. CARACTERIZAÇÃO DO MONUMENTO 

2.1. O monumento será instalado e exposto no Hall de entrada da sede do ITPAC 

Palmas, conforme indicação em planta e fotografia disponibilizadas pela 
instituição. 

2.2. Deverão ser observadas pelo artista/ criador as seguintes características no 

projeto: 

2.2.1. O(s) material(is) e técnicas utilizados para confecção da obra devem ser 
de origem de recicláveis ou incontestável perfil sustentável de resíduos da 

área da saúde, devem ser resistentes e possuir alta durabilidade em relação às 
intempéries e ações humanas e NÃO DEVEM OFERECER RISCO À VIDA e À 

BIOSSEGURANÇA. 

2.2.2. A escultura/ monumento/objeto deverá ter uma linguagem artística atual, 
com ou sem pedestal e dialogar com a ambiência do entorno onde será 

instalada; 

2.2.3. Considerar que a estrutura do monumento deverá estar de acordo com o 

projeto de fundação que será elaborado posteriormente pelo vencedor, para que 
seja possível a instalação da obra no local. 

2.2.3 A escultura/ monumento/objeto precisa ter no mínimo 5 cm (cinco 

centímetros) e no máximo 1,5 metros (um metro e meio). 

2.2.4 A escultura/ monumento/objeto deverá ter no máximo 100 kg. 

2.2.5 A escultura/ monumento/objeto deverá ser realizada de material 
reciclável ou sustentável e com relação às práticas em saúde. 

  

3. DA PARTICIPAÇÃO E DAS INSCRIÇÕES 

3.1. Poderão concorrer todos as pessoas físicas vinculadas ao ITPAC Palmas, 

sendo estes professores, acadêmicos ou demais colaboradores. Serão aceitos 
também trabalhos realizados por equipes coordenadas por responsável legal 

pelo projeto inscrito, sendo este (RL) com vínculo comprovado junto à IES. A 
informação de nomes de membros integrantes de equipes, além do inscrito 
responsável, sejam coautores, colaboradores, consultores, ou outras funções, 
será preenchida no Formulário de Inscrição (Anexo I).  



   
 
 

 
 

 

3.1.1. O responsável legal será o único interlocutor habilitado a dirigir-se à 
Coordenação da COPPEX com assuntos relativos ao concurso durante o 

desenvolvimento do certame para a formulação de consultas, entrega das 
propostas e outros fins. 

PRIMEIRO PASSO: realizar a inscrição daqueles que tiverem interesse em 
participar: 

As inscrições para o presente Concurso serão recebidas no período de 20 de 

setembro de 2021 a 20 de outubro 2021, através do e-
mail coppex@itpacpalmas.com.br, por onde deverá ser enviado o anexo de 
manifestação de participação/ inscrição. 

3.2. Os interessados somente poderão se inscrever por intermédio de pessoa 

física regularmente constituída, procedendo-se à indicação, no Formulário de 
Inscrição (Anexo I), do responsável pela execução do Monumento. 

3.3. Para realizar a inscrição o interessado deverá enviar por e-mail os seguintes 

documentos de inscrição e habilitação, sob pena de nulidade das inscrições: 

3.3.1.1. Formulário de Inscrição (Anexo I), devidamente preenchido; 

3.3.1.2. Termo de cessão de direitos autorais patrimoniais (Anexo II), 
devidamente preenchido; 

3.3.1.3. Cópia simples da carteira de identidade e CPF do representante legal, 
ou outro documento de identidade com força legal (carteira de trabalho, de 
motorista, de entidade oficial de classe); 

3.3.1.4. Comprovante de vínculo institucional junto ao ITPAC Palmas; 

3.4. É vedada a participação no concurso integrantes da comissão julgadora. 

3.5.  Na hipótese de proposta em coautoria, apenas um dos coautores deverá 
se identificar como responsável pela execução do projeto no Formulário de 
Inscrição (Anexo I). O outro coautor deverá ser indicado dentre os membros da 

equipe. 

3.6. O encaminhamento da relação dos nomes dos integrantes da equipe é 

obrigatório quando da entrega dos trabalhos, na forma constante no item 3.1 
deste Regulamento. 

3.7. Na inscrição deverá indicar a responsável ou seus procuradores 

formalmente constituídos, que respondem pelo projeto apresentado, 

procedendo-se à indicação, no Formulário de Inscrição (Anexo I), do 

representante para fins de assinatura do contrato, desenvolvimento do projeto e 
acompanhamento da execução do monumento. 

 3.8. Todos os trabalhos deverão ser expostos em momento único, no hall da 
referida instituição no dia 24 de novembro, data em que ocorrerá a seleção da 
escultura/ monumento/objeto que ficará exposta por período a ser definido pela 
IES. 



   
 
 

 
 

 

3.9. Os responsáveis terão os dias 22 e 23 de novembro, das 08 às 18h, para 
efetuar a montagem das esculturas / monumento/ objetos.  

4.0. Finalizado o prazo de exposição, caberá ao criador do monumento promover 
a remoção da mesma em até 24 horas. 

  

4. DOS IMPEDIMENTOS E MOTIVOS PARA INDEFERIMENTO DA 
INSCRIÇÃO 

4.1. É vedada a participação de um concorrente com mais de um projeto, tanto 
isoladamente como em equipe; 

4.2. Em caso de apresentação de mais de um projeto pelo mesmo concorrente, 

será avaliado apenas o último projeto inscrito; 

4.3. A falta de apresentação de quaisquer dos documentos descritos no subitem 
3.3, ou em desacordo com o estabelecido no item 5, implicará no imediato 

indeferimento da inscrição; 

4.4. As inscrições entregues após o prazo de inscrição serão automaticamente 
indeferidas. 

4.5. Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com prazo de 
validade vencido. 

4.6. Somente serão aceitas peças para exposição cujo autor (autores) tiverem 
realizado a inscrição dentro do prazo. 

  

5. DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO NO DIA DA 
EXPOSIÇÂO 

5.1. Deverão ser apresentados os seguintes documentos no dia da apresentação 
do monumento: dia 24 de novembro de 2021. 

5.1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, contendo: 

5.1.1.1. Título do projeto: Nome da Obra de Arte. 

5.1.2. MEMORIAL DESCRITIVO DA PROPOSTA DE ESCULTURA/ 
MONUMENTO/OBJETO: 

5.1.2.1. Conceito da obra: 

5.1.2.1.1. Descrever um breve resumo sobre o projeto elaborado, apresentando 
os pontos principais para o entendimento do conceito da obra de arte e sua 
justificativa, com, no máximo, 10 linhas de uma página em tamanho A4; 

5.1.2.1.2. Discorrer sobre o embasamento teórico e técnico do projeto, 

referências conceituais, entre outros dados considerados relevantes, com no 
máximo, 10 linhas de uma página em tamanho A4. 



   
 
 

 
 

 

5.1.2.1.3. Apresentação do valor da proposta. 

5.1.2.1.3.1. O concorrente deve levar em consideração que são de sua 

responsabilidade todos os encargos relativos à proposta: trabalhistas, fiscais, 
previdenciários, comerciais e financeiros, bem como as demais obrigações 
contratuais ou legais decorrentes da elaboração e de qualquer outra espécie que 
se refira a sua obra e execução, inclusive, mas não somente, advindas de 
utilização de direitos autorais ou patrimoniais. 

6. DA FORMA DE ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

6.1. Os documentos mencionados no subitem 3.3.1 e 5.1 deverão ser enviados 
dentro do período de inscrições, em duas pastas .ZIP para o endereço 
eletrônico coppex@itpacpalmas.com.br , no campo do assunto do e-mail 

escrever: EDITAL SUSTENTABILIDADE – inscrição. 

6.2. Todos os arquivos deverão ser enviados em formato .PDF. 

  

7. PRAZOS E DISPOSITIVOS GERAIS 

7.1. O prazo limite para o recebimento da documentação pelo e-mail da 

Comissão Organizadora do Concurso Cultural para Seleção de Monumento, 
encerra-se impreterivelmente às 23h59min horas do dia 20 de outubro de 2021. 

7.2. SEGUNDO PASSO: Montar e estar presente durante a exposição da  

  

8. COMISSÃO ORGANIZADORA 

8.1. A Comissão Organizadora é responsável pelo apoio, acompanhamento 
técnico e execução das atividades necessárias para o desenvolvimento do 

concurso. 

8.2. A Comissão Organizadora será composta por 3 funcionários a serem 
indicados pelo Diretor da instituição. 

  

9. COMISSÃO JULGADORA 

9.1. A Comissão JULGADORA será nomeada por meio de portaria da direção 
geral do ITPAC Palmas com a composição de 03 (três) membros, quais sejam: 

9.1.1. 01 (três) representantes docentes; 

9.1.2. 01 (um) representante discente; 

9.1.3. 01 (um) representante do corpo de colaboradores e técnicos 
administrativos; 

mailto:coppex@itpacpalmas.com.br


   
 
 

 
 

 

9.2. Os integrantes da Comissão JULGADORA têm o objetivo de avaliar os 
documentos apresentados para o concurso e dar as notas conforme tabela do 

item 11, definindo o vencedor do concurso em epígrafe. 

9.3. A Comissão JULGADORA tem autonomia na análise técnica e decisão de 
seleção quanto aos documentos entregues referente ao item 5.1, inclusive para 
desclassificar projetos que não atendam aos requisitos mínimos exigidos. 

  

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. A Comissão Organizadora analisará a condição de habilitação do projeto 
para participar do presente Concurso, por meio da conferência dos 

documentos/itens e informações solicitadas e de acordo com os impedimentos 
e motivos para indeferimento da inscrição relacionados neste Edital-
regulamento. 

10.2. A relação dos projetos habilitados (habilitação da inscrição) será publicada 
no site do ITPAC Palmas em até dez dias úteis após a finalização das inscrições. 

10.3. Em nenhuma hipótese poderá haver qualquer grau de parentesco entre 

qualquer membro da comissão JULGADORA e o ganhador do presente edital. 

  

11. DA SELEÇÃO 

11.1. Nesta fase cada um dos membros da Comissão JULGADORA avaliará os 
projetos com base em 5 (cinco) critérios classificatórios, de acordo com a tabela 

abaixo: 

a) A clareza na proposta será avaliada de acordo com a capacidade do artista 

em apresentar todo o projeto e detalhes, de forma que seja possível 
compreender o projeto como um todo; 

b) A habilidade de originalidade na proposta será avaliada de acordo com a 

capacidade da obra de arte envolver o público e dialogar com as manifestações 
artísticas relacionadas à temática, promovendo inovações estéticas e 

conceituais; 

c) A habilidade em relacionar a proposta com o entorno imediato será avaliada 
de acordo com a valorização da ocupação do espaço considerando o seu 

entorno, e a interatividade entre a obra de arte proposta, o ambiente em que será 

instalada e o público; 

d) A habilidade em termos de formas e materiais para execução da obra, levando 
em consideração o conjunto desencadeado pelo emprego de materiais, técnicas, 

cores e formas descritos no projeto que possibilitem a construção da obra e a 
sua durabilidade no espaço público; 

e) A exequibilidade da obra considerando a instalação/ apresentação do 
monumento. 



   
 
 

 
 

 

 

Critérios classificatórios 

 

 Pontos        

      

Peso 

    

Pontuaç

ão 
Máxima 

a) Clareza da proposta                                                                                  10                

 

2 20 

b) Habilidade de originalidade na 

proposta                                                  

10                

 

2 20 

c) Habilidade em relacionar a proposta 

com o entorno imediato                  

10                

 

3 30 

d) Habilidade em termos de formas e 

materiais para execução da obra  

10                

 

3 30 

e) Exequibilidade da 
obra                                                              
              

10 1 10 

Pontuação máxima por membro da 

Comissão Julgadora                           pontos 

100 

 

11.2. Cada um dos 3 (três) membros da Comissão Julgadora atribuirá, a cada 
projeto, a pontuação de 1 a 10 em cada um dos critérios classificatórios; 

11.2.1. A pontuação atribuída em cada critério será multiplicada pelo peso 
respectivo. 

11.2.2. Os pontos dos critérios serão somados, resultando na pontuação de cada 
um dos 3 (três) membros da Comissão Julgadora para cada projeto, que será de 
no máximo 100 (cem) pontos; 

11.2.3. Após a avaliação individual será realizada a soma dos pontos atribuídos 

pelos membros da Comissão Julgadora, resultando na pontuação final do 

projeto, que será de no máximo 300 pontos; 

11.2.4. Os projetos serão ordenados de acordo com a pontuação final, da mais 
alta para a mais baixa, resultando na relação classificatória; 

11.2.5. O primeiro projeto da relação, desde que tenha atingido a pontuação 
mínima, será o selecionado; o de segunda maior pontuação será o segundo 
colocado e o projeto de terceira maior pontuação será o terceiro colocado. 



   
 
 

 
 

 

11.3. Considerando-se a importância simbólica do concurso, fica previamente 
definido que o projeto selecionado deverá obter, no mínimo, 70% (setenta por 

cento) da pontuação máxima (210 pontos). 

11.4. Caso nenhum dos projetos atinja a nota mínima estabelecida, o Concurso 
terminará COM vencedor, mas não haverá a exposição do monumento. 

11.5. No caso de empate de dois ou mais projetos, será declarado selecionado 
o que obtiver a maior nota no item “d”. Em caso de permanência do empate, será 

declarado selecionado o que obtiver a maior nota no item “e”, assinalados em 
negrito acima. 

11.6. A Comissão Julgadora avaliará e classificará soberanamente as propostas, 
respeitadas as disposições legais, e elaborará ata final fundamentada. 

  

12. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

12.1. A divulgação do Projeto Ganhador / resultado final será publicada no site 
do ITPAC Palmas, logo após a realização do evento. 

12.2. A Comissão Julgadora poderá solicitar ao vencedor algumas alterações 

mínimas no projeto. O autor deverá apresentar à Comissão o projeto final com 
as alterações no prazo de 7 (sete) dias úteis, previamente à exposição do 

monumento. 

  

13. DOS RECURSOS 

13.1. O prazo para interposição de recursos será de 5 (cinco) dias úteis contados 
a partir da publicação dos resultados no site institucional. 

  

14. DA HOMOLOGAÇÃO E PREMIAÇÂO 

14.1. Toda a administração para a execução do projeto é de responsabilidade 

do proponente selecionado e não há possibilidade de aditamentos; 

14.2. O valor para execução do projeto será de total responsabilidade do criador 
do monumento. 

14.3. O prêmio será a exposição da obra e divulgação da proposta nas mídias 

institucionais. 

 

15. DA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO 

15.1. É de exclusiva responsabilidade do vencedor do presente concurso a 

execução e instalação da escultura/ monumento/objeto, sendo obrigatório a 
obediência ao cronograma de execução e a presença de um responsável da 

instituição no momento da montagem da peça. 



   
 
 

 
 

 

15.2. O concorrente vencedor é ainda responsável por quaisquer prejuízos 
causados à Municipalidade ou a terceiros por atos decorrentes da execução. 

  

16 A PROPRIEDADE E LICENCIAMENTO DAS OBRAS 

19.1. O projeto selecionado será incorporado ao acervo permanente do ITPAC 
Palmas e poderá, a critério da direção geral ser exposto em espaços acessíveis 
a visitantes por tempo definido pela IES. 

19.2. Ao participarem deste projeto, os autores doarão para o ITPAC Palmas, 
sem ônus e sem necessidade de autorização prévia, seus direitos patrimoniais 
de autor, incluindo a veiculação de imagem da obra por qualquer meio de 

divulgação da arte vencedora. 

19.3. Os projetos e as obras deles resultantes, bem como suas imagens poderão 
ser utilizadas para modalidades como: reprodução parcial ou integral em 

qualquer suporte, incluindo digitalização; distribuição; comunicação ao público 
por quaisquer modalidades e forma, tais como exibições e exposições; 
colocação à disposição do público por intermédio do sítio eletrônico da Secretaria 

ou outros sítios na Internet; e outras modalidades de utilização existentes ou que 
venham a ser inventadas. 

19.4. A eventual utilização do projeto selecionado por parte do autor não poderá 
concorrer ou prejudicar qualquer espécie de uso feito pelo ITPAC Palmas. 

19.5. As responsabilidades civis, penais, comerciais e outras advindas de 

utilização de direitos autorais e/ou patrimoniais anteriores, contemporâneas ou 

posteriores à apresentação da proposta, cabem exclusivamente ao concorrente 

selecionado. 

  

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. A participação neste Concurso implica na autorização dos autores para 
exposições e publicações dos projetos, sem ônus para nenhuma das partes. 

20.2. Fica desde logo eleito o Foro do Município de Palmas para dirimir quaisquer 
controvérsias decorrentes do presente edital. 

 

Rudinei Spada 

Diretor Geral 

 

 

 

 



   
 
 

 
 

 
 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO 

 

 

O presente formulário tem por finalidade orientar o interessado em participar do Edital de 

Concurso Sustentabilidade 

 

Campo 01 -  NOME DO PROPONENTE 

Campo 02 – EQUIPE PROPONENTE 

Campo 03 - CATEGORIA DO PROPONENTE 

(   )  ACADÊMICO    (    ) PROFESSOR     (   )ADMINISTRATIVO 

Campo 04 -  CPF / CNPJ 

Campo 05 – Telefones 

Campo 06 – Endereço 

Campo 07 – Bairro 

Campo 08 – Cidade 

Campo 09 – UF 

Campo 10 – CEP 

Campo 11 - E-mail 

 

Data ____/_____/_____ 

 

 

__________________ 

Assinatura do proponente 

 

 

 



   
 
 

 
 

 
 

 

ANEXO II 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS DO AUTOR CEDENTE 

 

_______________________________________________________ _____________________ 

(nome, nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Carteira de Identidade nº 

________________, expedida pela _____________, inscrito no CPF sob o nº 

__________________, residente e domiciliado a .............. Pelo presente instrumento dou cessão 

ao ITPAC Palmas acerca dos direitos patrimoniais autorais da obra de minha autoria apresentada 

no Concurso destinado ao Edital de Concurso Sustentabilidade. 

 

A presente cessão de direitos patrimoniais de autor é total, definitiva e irrevogável, para todos os 

usos possíveis e em território nacional e internacional. E, por estarem justas e acordadas, as partes 

firmam o presente Termo. 

 

Palmas, _______ de _______________ de _______ 

 

______________________ 

Assinatura do PROPONENTE  


