
ANEXO I 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 06 – DANÇA  

Valor total aplicado: R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

 

1. DO OBJETIVO  

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a premiação de até 02 (dois) 
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, de EVENTOS DE DANÇA 
na Modalidade CINE DRIVE IN realizado por Escolas de Danças, sendo que este 
prêmio será concedido à Escola de Danças Proponente que nos anos anteriores à 
Pandemia COVID-19 realizava eventos presenciais em Ibirubá, com apresentações 
culturais de Dança. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1 Poderão inscrever-se no processo seletivo correspondente a este termo de 
referência os proponentes com CNPJ em Ibirubá que tenham atividade comprovada 
em Escola de Danças, observado o disposto no item 4 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, os proponentes deverão entregar os documentos 
arrolados no item 5.2.2 do Edital de Chamamento Público nº 003/2020 a que este 
Termo de Referência está em anexo. 

3.2 O documentos exigidos para a inscrição serão entregues 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 06 – DANÇA”. 

3.3. O proponente deverá integrar o grupo de artistas ou a ficha técnica do projeto 
cultural apresentado. 

 

4. DA SELEÇÃO E DA PREMIAÇÃO 

4.1. Serão premiadas até 02 (dois) projetos de EVENTOS DE DANÇA na 
Modalidade CINE DRIVE IN realizado por Escola de Dança, observando 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 projeto premiado receberá o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
visando apoiar a realização do evento. 



 

 

5. DA EXECUÇÃO DO PROJETO SELECIONADO  

5.1. A execução do evento é de responsabilidade do proponente, no mês de 
dezembro de 2020, devendo entregar cópia do filme exibido no DRIVE IN para fazer 
parte do acervo do Departamento de Cultura da SECTD 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. 

 

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. 

mailto:bibliotecario@ibiruba.rs.gov.br

