
ANEXO I 

TERMOS DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 03 – MÚSICA / BANDAS 

Valor total aplicado: R$ .30.000,00 (trinta mil reais) 

 

1. DO OBJETIVO  
1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a premiação de até dois 
projetos de Pessoa Jurídica (CNPJ em Ibirubá) com atividades de Produção Musical 
(Eventos) ou de Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante 
transmissão por qualquer processo; cujos projetos contemplem apresentações 
virtuais ao vivo de Bandas Musicais, assim entendidas aquelas compostas por 04 
(quatro) ou mais artistas e possuam CNPJ cadastrado em Ibirubá, 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 em formato de “LIVE” 
dentro da programação especial do Natal 2020 a ser definida pela Secretaria da 
Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Ibirubá. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
2.1. O proponente deverá possuir seu CNPJ cadastrado no Município de Ibirubá, 
com atividades de Produção Musical (Eventos) ou de Fornecimento de música para 
ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo e deverá 
integrar o grupo musical ou a ficha técnica do projeto cultural apresentado.  
2.2 O projeto cultural apresentado deverá contemplar no mínimo 02 (duas) Bandas 
Musicais de Ibirubá, assim entendidas aquelas compostas por 04 (quatro) ou mais 
artistas. 
2.3 As Bandas Musicais participantes do Projeto Cultural deverão ter o CNPJ 
cadastrado no Munícipio de Ibirubá. 
2.4 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. 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 03 – MÚSICA 
/ BANDAS”. 
3.2. O proponente deverá integrar o grupo musical ou a ficha técnica do projeto 
cultural proposto. 



 
4. DA SELEÇÃO E DA PREMIAÇÃO 
4.1. Serão premiadas até 02 (dois) projetos culturais para apresentações virtuais ao 
vivo de Bandas, 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. 
4.2 Cada projetos premiado receberá o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
. 
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, em datas e horários a serem definidas 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 organização dos eventos, bem como a estrutura para apresentação e 
transmissão das LIVE, estará a cargo da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e 
Desporto de Ibirubá, com a 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. 


