
 

ANEXO I 
TERMOS DE REFERÊNCIA 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 02 – MÚSICA / SOLO, DUPLAS E EM TRIO 

Valor total aplicado: R$ 12.000,00 (Doze mil reais) 

 

1. DO OBJETIVO  
1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a premiação de até 05 (cinco) 
projetos, observado o disposto no item 6.9 do Edital de Chamamento Público nº 
003/2020 a que este Termo de Referência está em anexo, para apresentações 
musicais na programação especial do Natal 2020 a ser definida pela Secretaria da 
Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Ibirubá, para: 
a) Projetos Música-Solo, assim entendidos aqueles compostos por tão somente 01 
(um) artista. 
b) Projetos Música-Duplas, assim entendidos aqueles compostos por 02 (dois) 
artistas. 
c) Projetos Música-Trios, assim entendidos aqueles compostos por 03 (três) artistas. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
2.1. Poderão inscrever-se no processo seletivo correspondente a este termo de 
referência os artistas, os grupos musicais e os coletivos culturais, representados por 
pessoa natural ou pessoa jurídica formalmente constituída, sendo a apresentação 
cultural realizada conforme previsto no item 1.1 deste Termo de Referência. 
2.2 O proponente deverá comprovar ser Músico Profissional através da 
apresentação de gravações em CD, DVD ou gravações em vídeo de apresentações 
artísticas no ano de 2019. 
2.2 Deverá ser observado o disposto no item 4 do Edital de Chamamento Público nº 
003/2020 a que este Termo de Referência está em anexo.  
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições deverão ser efetivadas observando-se o item 5 do edital do Edital 
de Chamamento Público nº 003/2020 a que este Termo de Referência está em 
anexo. 
3.2 Para a inscrição dos projetos culturais, os proponentes deverão entregar os 
documentos arrolados no item 5.2 do Edital de Chamamento Público nº 003/2020 a 
que este Termo de Referência está em anexo, em envelope lacrado, em cujo verso 
esteja inscrito o nome do proponente e os dizeres “SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE 



PROJETOS ARTÍSTICO E CULTURAL – TERMO DE REFERÊNCIA 02– MÚSICA / 
SOLO, DUPLAS E EM TRIO”. 
3.3. O proponente deverá integrar o grupo musical ou a ficha técnica do projeto 
cultural proposto. 
 

4. DA SELEÇÃO E DA PREMIAÇÃO 
4.1. Serão premiados projetos que atendam o disposto nas letras “a” “b” e “c” do item 
1.1 deste Termo de Referência, até o valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 
sendo (03) três premiações de R$ 1.500,00 para projetos Música-Solo; (01) uma 
premiação de R$ 3.000,00 para projetos Música-Dupla e (01) uma premiação de R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para projetos Música-Trio. 
4.2 O artista participante deste Termo de Referência nº 02 não poderá ser 
contemplado com mais de uma premiação. 
4.2 Deverá ser observado o disposto nos itens 6 e 7 do Edital de Chamamento 
Público nº 003/2020 a que este Termo de Referência está em anexo. 
. 
5. DA EXECUÇÃO DA PROJETO SELECIONADO  
5.1. Os proponentes cujos projetos forem selecionados serão previamente 
convocados e notificados para as apresentações musicais na programação especial 
do Natal 2020 a ser definida pela Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e 
Desporto de Ibirubá,  
5.2. Os proponentes cujos projetos forem selecionados cederão, gratuitamente, os 
direitos autorais sobre os trabalhos apresentados nos termos do Edital de 
Chamamento Público nº 003/2020 a que este Termo de Referência está em anexo, 
sendo que as imagens decorrentes dos projetos selecionados poderão ser 
divulgadas nas redes de comunicação social. 
5.3 A Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Ibirubá, patrocinará 
as apresentações musicais dos projetos selecionados em evento cultural constante 
da programação especial de Natal 2020 em Ibirubá, com aplicação de recursos 
previstos no item 10.1 do Edital de Chamamento Público nº 003/2020, a que este 
Termo de Referência está em anexo, 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS  
6.1. Os proponentes que tiverem os projetos selecionados serão convocados por 
telefone ou e-mail para procedimentos de premiação, envio de informações 
adicionais e agendamentos que se fizerem necessários.  
6.2. A Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Ibirubá informa que 
quaisquer esclarecimentos poderão ser feitos através do telefone da Biblioteca 
Pública Municipal (54) 3324-4717, de segunda à sexta-feira, das 7:00 às 13:00 horas 
ou pelo e-mail bibliotecario@ibiruba.rs.gov.br e Whatsapp (54) 991.40-4046. 


