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TERMO DE REFERÊNCIA 

1.ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Cultura. 

 

2. OBJETO 

2.1. Seleção de propostas de apresentação artística em ambiente virtual, por meio 

de Redes Sociais: (YouTube, Facebook e Instagram) e presencial em espaços 

públicos, para execução da DA LEI Nº 14.017 DE  29 DE JUNHO DE 2020 – LEI 

ALDIR BLANC, oriundas do processo de Chamamento nº002/2020. 

 
 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Jair Dilceu Weich. 

 

4. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA: 

 

4.1. O presente Termo de Referência tem como objetivo definir as condições para a 

realização do chamamento público visando a Seleção de propostas de apresentação 

artística em ambiente virtual, por meio de Redes Sociais: (YouTube, Facebook e 

Instagram) e presencial em espaços públicos, para execução da DA LEI Nº 14.017 

DE  29 DE JUNHO DE 2020 – LEI ALDIR BLANC. 

A realização do Processo de Licitação através de Chamamento Público para 

atender o objeto deste termo, tem como base a Lei 14.017 e foi definida a partir das 
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reuniões que o Comitê Municipal da Cultura de Planalto, designados pelo Decreto 

Municipal nº 5144 de 08/09/2020 realizou e o cadastramento municipal de artistas e 

entidades culturais do Município de Planalto, homologados na data de 15/09/2020. 

A realização deste Edital decorre da necessidade de atuação imediata do 

poder público para minimizar o impacto gerado pelas medidas preventivas que foram 

e estão sendo tomadas para o enfrentamento da pandemia do Vírus Covid-19, 

conhecido como Coronavírus, em razão das recomendações do Ministério da Saúde, 

do Governo do Estado do Paraná, do Município de Planalto, e sobretudo, as de 

suspensão dos eventos artístico-culturais no Município que envolva aglomerações 

de pessoas e represente risco para a saúde pública. Considerando a manifestação 

do Comitê Municipal de Cultural de Planalto, que salienta a importância de um 

auxílio emergencial, por parte do Município, aos artistas planaltinos, o incentivo para 

a veiculação das atividades artísticas via internet contribuirá para a geração de renda 

e oportunizará o acesso da população às atividades artísticas e culturais, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida na atual situação do Município. 

Planalto, que por seu histórico de centro irradiador de arte, destacando-se a várias 

atividades culturais, e os eventos culturais, Mostra Cultural, Festival de Música, além 

de diversas manifestações e apresentações artísticas que acontecem durante todo o 

ano, é conhecida como “Cidade que valoriza a Cultura”. E além disso, por oferecer lazer e 

entretenimento à população, o setor cultural é uma ferramenta de grande impacto na 

economia da nação, influente na geração de emprego e renda, possibilita a criação 

de vários postos de trabalho, diretamente para artistas, produtores, artesãos, 

costureiras, pintores, eletricistas, escultores, músicos, iluminadores, etc e de forma 
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indireta para o comércio, mercado, restaurantes, dentre outros. Ainda, considerando 

o número de pessoas em “quarentena” voluntária, faz-se necessário diversificar as 

possibilidades de lazer, entretenimento e enriquecimento cultural dentro das 

residências dos cidadãos, cabendo o emprego de formas criativas de integração 

social de forma virtual. 

4.2.     O valor máximo para cada projeto foi definido através de pesquisa e 

deliberação pelo Conselho Municipal de Cultura. 

4.3.     Responsável pela definição do objeto e valores: Comitê Municipal de Cultura. 

4.4.     A modalidade definida para a contratação é o Chamamento Público, critério 

instituído também pela Lei 14.017/2020. 

4.5. O valor destinado para a execução do objeto deste termo foi recebido através 

do incentivo concedido pela Lei 14.017/2020. 

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

5.1. As quantidades previstas na solicitação indicada abaixo serão utilizadas durante 

vigência do contrato, podendo ser parcial ou integral. 

5.2 – O objeto ficou definido conforme a seguir: 
 

I- 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais de Artes 

Cênicas (Teatro) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada 

produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) – O responsável 

vencedor da proposta deverá apresentar uma produção teatral para o público 

infantil abrangendo temática social, de inteiração participativa, contemplando 

o maior público possível com ampla divulgação do trabalho. Uma produção 



 

 MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº  76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br 

Fone: (046) 3555-8100  – Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 

 
 

4 

 

teatral para público adolescente/adulto abrangendo temática sócio-

educacional contemplando ampla divulgação e acesso. Data prevista para 

execução dezembro de 2020. Com duração mínima de 50 (cinquenta) minutos 

cada produção. (Destinado exclusivamente à pessoa física). 

 

II- 1 (um) credenciamento para 6 (seis) produções artísticas e culturais (shows) 

no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total 

da ação: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) – O responsável vencedor da 

proposta deverá apresentar seis produções culturais (shows) para o públicos 

diversos em ambientes públicos, de inteiração participativa de ampla 

divulgação com a realização conforme datas previstas: Dezembro de 2020 

(12/12/2020), março de 2021 (13/03/2020), abril de 2021 (02/04/2021) e maio de 

2021 (01/05/2021, 21, 22 e 23/05/2021. Com duração mínima de 4 (quatro) horas 

cada produção. 

 

III- 1 (um) credenciamento para 1 (uma) produção artística e cultural musical 

popular no valor unitário de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois 

reais e sessenta e nove centavos) para a produção. Valor total da ação: R$ 

6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) 

- O responsável vencedor da proposta deverá apresentar a produção cultural 

musical, para o público diverso envolvendo artistas populares municipais que 

participam da manifestação musical oportunizando aos mesmos espaço para 

participação, apresentação e divulgação da cultura popular de nosso 



 

 MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº  76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br 

Fone: (046) 3555-8100  – Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 

 
 

5 

 

Município. Ampla inteiração participativa popular, com divulgação de mídias e 

com a realização prevista para Dezembro de 2020. Com tempo mínimo de 

duração de 3 (três) horas. (Destinado exclusivamente para pessoa física). 

 

IV- 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções artísticas e culturais 

musicais (Lives) no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada 

produção. Valor total da ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) -  O responsável 

vencedor da proposta deverá apresentar duas produções culturais musicais de 

interação popular com artistas do Município (Duplas Sertanejas), 

contemplando o maior público possível com ampla divulgação do trabalho. 

Data prevista para execução dezembro de 2020. Uma segunda produção com 

demais músicos (Bandas ou Individual) contemplando ampla divulgação e 

acesso por de mídias interativas. Data prevista para execução dezembro de 

2020. Com tempo mínimo de duração de 3 (três) horas cada. (Destinado 

exclusivamente para pessoa física). 

 

V- 1 (um)  credenciamento para 7 (Sete) oficinas de danças tradicionais 

gauchescas no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada 

produção. Valor total da ação: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) - O 

responsável vencedor da proposta deverá executar sete oficinas com os 

seguintes públicos:  
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Oficina 1 – Elenco Pré-Mirim, faixa etária de 04 a 08 anos de idade, 

contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, 

com 20h de duração;   

Oficina 2 – Elenco Mirim A, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando 

no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de 

duração;  

Oficina 3 – Elenco Mirim B, faixa etária de 08 a 13 anos de idade, contemplando 

no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de 

duração;    

Oficina 4 – Elenco Juvenil, faixa etária de 14 a 17 anos de idade, contemplando 

no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de 

duração;  

Oficina 5 – Elenco Adulto, faixa etária de 18 a 30 anos de idade, contemplando 

no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de 

duração;  

Oficina 6 – Elenco Veterano, faixa etária de 30 anos de idade acima, 

contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, 

com 20h de duração; 

Oficina 7 – Dança de Salão e Chula, para crianças, adolescentes, adultos e 

terceira idade com idade mínima de 08 anos de idade, contemplando no 

mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, com 20h de duração;       

Data prevista para execução dezembro de 2020. 
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VI- 1 (um) credenciamento para 4 (Quatro) oficinas de danças folclóricas 

alemãs no valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada produção. 

Valor total da ação: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) - O responsável 

vencedor da proposta deverá executar sete oficinas com os seguintes 

públicos:  

Oficina 1 – Elenco Infantil, faixa etária entre 06 a 12 anos de idade, 

contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, 

com 20h de duração;   

Oficina 2 – Elenco Juvenil, faixa etária entre 13 a 16 anos de idade, 

contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, 

com 20h de duração;   

Oficina 3 – Elenco Adulto, faixa etária entre 17 a 50 anos de idade, 

contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, 

com 20h de duração;   

Oficina 4 – Elenco da Terceira Idade, faixa etária de 50 anos de idade acima, 

contemplando no mínimo 20 participantes com devida inscrição registrada, 

com 20h de duração;   

Data prevista para execução dezembro de 2020. 

 

VII- 1 (um) credenciamento para 2 (duas) produções musicais de videoclipes. 

Valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada produção. Valor total da 

ação: R$ 12.000,00 (doze mil reais) - O responsável vencedor da proposta 

deverá executar dois videoclipes com músicas de autoria própria para ampla 
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divulgação e conhecimento do trabalho de uma dupla sertaneja, sendo 

executados um no mês de Dezembro de 2020 e um no mês de Janeiro de 2021. 

Com tempo mínimo de produção de 5min. (cinco minutos). 

 

Custo para contratação é de R$122.242,69  (Cento e vinte e dois mil duzentos e 

quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos). 

 

6. PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO   

6.1. O prazo para execução do presente objeto será de 6 (seis) meses, podendo ser 

prorrogado conforme disposição em termo contratual a ser celebrado entre o 

Município de Planalto e a Pessoa Jurídica ou Física que se enquadre nas condições 

editalicias, devendo cumprir com as seguintes obrigações:  

I - Cumprir fielmente a proposta selecionada e o Contrato assinado, respondendo 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, de acordo com a legislação 

vigente; 

II - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, bancários e quaisquer outros resultantes do Contrato, em decorrência da 

execução do objeto, isentando-se o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade; 

III – Responsabilizar-se pela eventual utilização, na execução da proposta, de todo 

e qualquer bem de titularidade de terceiros, protegido pela legislação atinente a 

direitos autorais; 

IV - Executar a proposta dentro da vigência prevista no Contrato, conforme proposto 
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no plano de trabalho aprovado, que será parte integrante do Contrato, independente 

de traslado; 

V – Responsabilizar-se pelos recursos materiais, infraestrutura e os espaços 

necessários ao desenvolvimento de suas atividades; 

VI– Ceder ao Município de Planalto o direito de imagem sobre todos os registros 

decorrentes da execução da proposta, assim como, o direito de realizar ações 

promocionais, de assessoria de imprensa e de divulgar peças publicitárias 

vinculadas a proposta; 

VII – Divulgar o financiamento do Município de Planalto na publicação do vídeo ou 

transmissão ao vivo; 

VIII – Atender com presteza à Secretaria Municipal de Cultura nas solicitações e 

informações quantitativas e qualitativas relativas à execução da proposta; 

IX - Comunicar a Secretaria Municipal de Cultura, no caso de paralisação ou de fato 

relevante, superveniente, que venha a ocorrer, de modo a evitar a sua 

descontinuidade na execução da proposta financiada; 

X - Informar a Secretaria Municipal de Cultura, através do e-mail 

cultura@planalto.pr.gov.br, o link, a data e horário da publicação do vídeo ou 

transmissão ao vivo e publicar na página do Facebook da Secretaria Municipal 

da Cultura (SeCult Plto-Pr). 

XI – O cronograma da execução poderá ser alterado em virtude de motivo de força 

maior por parte da Secretaria da Cultura, que será previamente informado, sem que 

haja prejuízo para o interessado no credenciamento. 
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7. FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. A contratada deverá apresentar faturas/Notas Fiscais/recibos dos serviços 

realizados ao setor responsável pela fiscalização do contrato.  

7.2. O repasse dos recursos será feito diretamente na conta bancária do contratado 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da apresentação do documento definido 

no item 7.1; 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

8.1  São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da contratada: 

8.1.1. Coordenar, supervisionar e fiscalizar a realização da proposta selecionada no 

Edital “Auxílio Emergencial aos Artistas de Planalto”; 

8.1.2. Promover o repasse dos recursos financeiros, estabelecidos conforme 

proposta selecionada;  

8.1.33 Exigir a restituição dos recursos transferidos, nos casos em que se aplique; 

 

9. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela 

Secretaria de Cultura e Comitê Municipal de Cultura do Município de Planalto. 
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Planalto - PR, 22 de dezembro de 2020. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Jair Dilceu Weich 

Secretária Municipal de Cultura 

     

 

   

___________________________________________________ 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal de Planalto 

 


