
 

IGUATU ROCK BAND FESTIVAL 

IV IGUATU MOTO FEST 

EDITAL Nº 02/2017 

REGULAMENTO ÚNICO 

 

A Prefeitura Municipal de Iguatu, através da Secretaria da Cultura e Turismo, em 

parceria com o Moto Clube Guerreiros do Sol de Iguatu e o Portal Você e Sua Moto, em 

acordo com suas obrigações e cumprindo com a sua missão de valorizar a identidade 

cultural e promover a fruição cultural, através de ações de incentivo às produções 

artísticas que promovem o exercício da cidadania cultural, realizará o V Iguatu Moto 

Festival. O presente edital estabelece as diretrizes, detalhes e critérios que, juntos, 

formam o certame que regulamenta esse evento em 2017, conforme segue abaixo: 

 

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE 

 

Art. 01 – O Iguatu Rock Band Festival tem por finalidade promover grupos musicais 

independentes, do gênero rock, em suas diversas variações, gêneros e linguagens, 

reunindo durante o evento Iguatu Moto Fest, artistas e grupos de todo o estado do 

Ceará, promovendo a difusão, a interação e o intercâmbio das culturas urbanas 

presentes em nosso estado, com o intuito de valorizar, difundir as manifestações culturais 

musicais presentes no gênero em questão; 

 

Art. 02 - Valorizar a produção artística, incentivando a participação e integração de 

músicos, produtores, técnicos, dentre outros profissionais da cultura; 

 

Art. 03 - Potencializar o Estado do Ceará, em especial a cidade de Iguatu, no roteiro do 

turismo cultural brasileiro, garantindo condições reais aos grupos na realização de suas 

apresentações;  

 

CAPÍTULO II – DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 04 - Somente poderão participar do Iguatu Rock Band Festival os grupos que 

cumprirem todas as etapas e critérios do processo de inscrição, a saber: 

 

a) Ficha de inscrição totalmente preenchida; 

 



 

b) Cópias do RG, CPF, comprovante de residência do responsável legal pelo grupo 

(Caso a banda não tenha a documentação completa, poderá ser 

desclassificada de todas as etapas de participação do evento); 

 

c) Declaração de existência do grupo antes da realização do evento, não podendo 

ser estreia ou apresentação exclusiva para o evento; 

 

§ 1º - Toda a documentação deverá ser entregue via correio eletrônico do evento, a 

saber (iguaturockfestival@gmail.com), no período das inscrições compreendido entre 

os dias 29 de maio de 2017 e 23 de junho de 2017. Ficando a cargo da comissão 

organizadora a prorrogação desta data; 

 

§ 2º - Os grupos musicais devem apresentar riders, mapas e inputs em anexo às suas 

documentações; 

 

§ 3º - Os grupos musicais deverão levar seus equipamentos de caixas amplificadas, 

instrumentos, bem como suas equipes de produção para a realização do show durante 

o evento; 

 

§ 4º - Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições com documentação 

incompleta ou fora do prazo; 

 

Art. 05 – Os Grupos poderão contemplar a participação de menores de 18 (dezoito) 

anos de idade completos, desde que apresentem junto à inscrição do Iguatu Band Rock 

Festival a respectiva autorização expedida pelos pais e/ou responsáveis, bem como, 

pela Vara da Infância e Juventude / Juizado de Menores de seu Estado ou de outro 

Órgão competente, conforme Lei Federal estabelecida pelo Parágrafo único: Mesmo 

com a autorização das autoridades competentes para a participação de menores no 

Iguatu Moto Fest, fica a Prefeitura Municipal de Iguatu, A Secretaria da Cultura e Turismo, 

Ao Moto Clube Guerreiros do Sol, e a coordenação do referido evento, ISENTO de 

quaisquer responsabilidades junto aos menores. Sendo esta responsabilidade única e 

exclusivamente dos representantes legais dos grupos musicais participantes do evento; 

 

Art. 06 - A Prefeitura Municipal de Iguatu, o Portal Você e Sua Moto se responsabilizarão 

pelo alojamento cedido às bandas que irão concorrer no festival durante o período de 

13, 14 e 15 de julho do ano de 2017. Ficando a alimentação, bem como o traslado de 

sua cidade de origem para Iguatu e o retorno de inteira responsabilidade dos grupos 

musicais participantes;  
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Art. 07 - Cada grupo terá horário e dia agendado para a passagem de som e a 

montagem de equipamentos previamente agendados pela equipe de produção do 

Festival. 

 

§ 1º - O Grupo deverá, obrigatoriamente, apresentar a identificação (através de 

crachás e/ou camisetas) como “Equipe de Apoio” para as pessoas que irão trabalhar 

na banda, essas pessoas deverão utilizar essa identificação em todos os espaços de 

apresentação do grupo, antes, durante e após a apresentação, sedo vedada a 

participação dos mesmos no momento em que outro grupo estiver em apresentação; 

 

§ 2º - O acesso à área de ‘back stage’ e palco serão previamente acordadas entre os 

participantes e a equipe de produção. 

 

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES 

Art. 08 - As Inscrições para participar do Iguatu Rock Band Festival deverão ser efetuadas 

em formulários próprios do Festival, encontrados juntamente com o regulamento que 

deverão ser enviados para o e-mail: iguaturockfestival@gmail.com. Onde deverá conter 

um clip autoral em vídeo ou cover para ser disponibilizado no site com o propósito de 

realizar a votação online que servirá como pontuação extra (um ponto) na somatória 

total ao fim das apresentações das bandas. O vídeo não poderá passar de 15Mb. 

 

§3º - O grupo que realizar a sua inscrição corretamente e não comparecer ao evento 

ficará impedido de participar de 01 edição posterior ao IV Iguatu Band Rock Festival; 

 

§4° O participante deverá seguir o seguinte processo para inscrição: 

 

a) solicitar a inscrição através do site; 

 

b) enviar ficha de inscrição devidamente preenchida e com toda a documentação 

necessária (Cópias do RG, CPF, comprovante de residência do responsável legal 

pelo grupo, além de Rider técnicos, inputs, vídeos, fotos e anexos) para o e-mail 

iguaturockfestival@gmail.com.  

 

§5º Após o envio da inscrição, a comissão julgadora analisará o material. As bandas 

selecionadas para participar do evento terão seus vídeos disponibilizados em site oficial 

do Iguatu Rock Band Festival para votação popular;  
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§6° - A banda que obtiver mais votos ganha automaticamente 1 (um) ponto e terá nota 

máxima em todos os quesitos avaliados pelos jurados, salientando que esta votação 

será destinada apenas para classificação da semifinal. Na final, esta pontuação é 

zerada. Após isso, toda a votação estará exclusivamente a cargo da Comissão 

Julgadora.   

 

§7° - serão selecionadas apenas 4 bandas. 

 

CAPÍTULO IV – DA ESTRUTURA E EXIBIÇÕES 

 

Art. 09 – O espaço de apresentações dos grupos será em palco coberto, 

disponibilizando serviços luz e sonorização adequada.   

 

Art. 10 – A Estrutura de som tipo fly contará com as mesas de som para monitor e P.A., 

caixas de retorno tipo sider’s e cubos de retorno, bem como acessórios para bateria (01 

bumbo e 03 tons), pedestais e microfones. Os demais equipamentos são de inteira 

responsabilidade do candidato; 

 

Art. 11 – O local oferecerá ainda espaço para concentração e dispersão do grupo, 

dotados de banheiros químicos, cadeiras e geláguas. 

 

Art. 12 – Para a prevenção de acidentes ou danos a saúde, terá ambulatórios de 

atendimento local com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, ambulâncias, 

etc. 

 

Art. 13 - Só terão acesso ao palco e back Stage de apresentação os componentes da 

banda, a equipe de apoio, um diretor, um fotógrafo e um cinegrafista devidamente 

identificados na área de apresentação e um fiscal devidamente cadastrado. 

 

§ 1º - Cada fiscal só poderá representar um grupo e poderá ser cadastro um suplente 

que também deverá constar na ficha de inscrição; 

 

§ 2º - Poderão ter acesso também ao palco e back Stage às autoridades constituídas 

que acompanham as bandas de diferentes estados e municípios, devidamente 

identificado à produção do evento, no mínimo 30 minutos antes da apresentação do 

grupo de sua cidade. 

 

Art. 14 – É de responsabilidade das Bandas a utilização de música ao vivo ou mecânica, 

ficando a promotora do evento responsável pelo equipamento sonoro. 



 

Parágrafo único – É necessário que os grupos musicais que participarão, compareçam 

ao local do Festival para testar o seu equipamento em horário pré-definido pela 

produção do evento. O não comparecimento implica na isenção da organização com 

qualquer problema que venha a ocorrer no momento da apresentação. 

 

Art. 15 - As Bandas deverão estar no local de concentração, com todos os 

componentes devidamente caracterizados, trinta minutos antes do início de sua 

apresentação, ficando as mesmas que não cumprirem com o horário estabelecido, 

penalizadas com a perda de 02 (dois) pontos do somatório geral dos jurados. 

 

Art. 16 - A ordem de apresentação das Bandas no Iguatu Rock Band Festival será de 

acordo com a seleção feita pela curadoria do evento. Os selecionados e a ordem de 

apresentação serão divulgados em até 05 dias antes do início do evento. As 

apresentações acontecerão nos dias 13, 14 e 15 de julho, sendo uma competição mista 

e podendo apresentar 5 bandas por noite. Serão selecionadas um total de 10 bandas 

para o referido festival.  

 

Art. 17 - Os horários em que os grupos musicais deverão estar prontos e posicionados no 

palco para o início de suas apresentações serão distribuídos da seguinte forma: 

Parágrafo Único: Não serão permitidas apresentações fora do horário previsto de 

acordo com a publicação oficial da ordem de apresentação com seus respectivos 

horários. Caso seja concedida alguma exceção, a banda se apresentará ciente de que 

será punida com a redução de 02 (dois) pontos. 

 

Art. 18 - A apuração dos resultados ocorrerá na noite de cada dia sendo anunciadas 

as bandas que irão para a final, no dia 15 de julho; 

 

CAPÍTULO V – TEMPO DE APRESENTAÇÃO 

 

Art. 19 - Cada Banda terá direito às 1h (uma hora) de apresentação, com 01 minuto de 

tolerância. O tempo de retirada de equipamentos será de até 10 minutos. A banda que 

ultrapassar o tempo determinado para retirada do seu material, perderá 01 (um) ponto 

do somatório total. As Bandas finalistas terão apenas 30 minutos de apresentação com 

01 minuto de tolerância. 

 

Art. 20 - De uma Banda para outra, haverá um intervalo de 20 (vinte) minutos, ficando 

o presidente da mesa autorizado para dar início a contagem do tempo de 

apresentação, assim que completar o tempo do intervalo. Os 10 minutos serão iniciados 

quando todos os componentes da Banda anterior saírem do palco, dentro do prazo 



 

estabelecido de 10 minutos. 

 

§1º - Ao ser anunciada pelo locutor do Evento, a Banda terá 01 (um) minuto para iniciar 

a sua apresentação; 

 

§2º - Caso a Banda tenha tema de abertura deverá fazê – lá dentro dos 4 (quatro) 

minutos; 

 

§3º - Todos os vocalistas deverão se apresentar com a camiseta oficial do evento, sendo 

permitido a adaptação (cortes, costuras e/ou customização) ao figurino (caso tenha), 

sendo vedada a descaracterização da logomarca oficial do evento, bem como seus 

patrocinadores;  

 

Art. 21 - A Banda que exceder o tempo determinado perderá 01 (um) ponto por cada 

minuto ou fração de minuto ultrapassado. 

 

Art. 22 – Para colaborar com os grupos, os organizadores do evento disponibilizarão de 

um cronômetro exibido em um telão como marcador oficial do tempo de 

apresentação. O Presidente da mesa deverá dispor de cartões luminosos indicativos e 

um cronometro em um telão de acordo com as cores: 

 

a) Amarelo – Preparar para a saída (restam cinco minutos); 

 

c) Vermelho - Tempo de apresentação esgotado; 

 

 

CAPÍTULO VI – DA COMISSÃO JULGADORA 

 

Art. 23 - A Comissão Julgadora será composta por 04 (quatro) representantes, sendo 3 

(três) Jurados técnicos e 1 (um) presidente do júri, com conhecimento de notório saber 

em música e experiência em produção musical e performance, indicados pela 

Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Iguatu. 

 

Art. 24 - As notas serão atribuídas de forma exatas (8, 9, 10), sendo aplicadas apenas na 

planilha de julgamento. 

 

Art. 25 - A falta de alguma nota em qualquer sub-quesito na planilha de votação, 

deverá ser aplicada ao sub-quesito em questão a nota máxima - 10 (dez). 



 

Art. 26 – A seleção das bandas se dará através do site do evento, a saber: 

(www.iguatu.ce.gov.br/rockfestival) desde que o participante siga todas as etapas 

para inscrição. 

 

Parágrafo único - Caso a Banda deixe de apresentar qualquer quesito ou sub-quesito 

em julgamento, o mesmo terá a menor nota atribuída por este regulamento. Nota 8,0 

(oito). 

 

Art. 27 - Fica a Comissão Organizadora do Festival, responsável pela expulsão e 

substituição de jurados ou anulação de notas em caso de corrupção comprovada 

durante o evento. 

 

Art. 28 - A composição da Comissão Julgadora deverá permanecer inalterada. Caso 

um dos membros desta Comissão venha a se ausentar do processo de julgamento, as 

notas do mesmo NÃO serão eliminadas pelo Presidente da mesa. 

 

CAPÍTULO VII – DO JULGAMENTO 

 

Art. 29 - Os jurados atribuirão notas numa escala de 08 (oito) a 10 (dez), não sendo 

admitidas notas fracionadas, ou seja, 8.2, 8.4, 8.7, 9.9, etc., sendo eliminada a maior e a 

menor nota por quesito. 

 

Art. 30 – As planilhas de votação serão confeccionadas em 03 (três) vias, em papel 

carbonado, no qual serão assinados pelo Presidente da Comissão Julgadora, ficando 

01(uma) via com o produtor da Banda, 01 (uma) via com o presidente e 01 (uma) via 

com a Prefeitura Municipal de Iguatu.  

 

Art. 31 – A Comissão Julgadora deverá analisar itens diversos como repertório, 

performance, desenvoltura, afinação, harmonia e outros onde serão julgados. 

 

CAPÍTULO VIII – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Art. 32 - Quando da divulgação do resultado do festival, ocorrendo empate entre uma 

ou mais bandas, o desempate se dará obedecendo a organização da comissão 

julgadora, composta por 4 (quatro) membros, sendo 3 (três) jurados mais um presidente 

do júri que só votará em caso de empate, sendo este o Voto de Minerva. 

§1º No caso de premiação em dinheiro, o valor do prêmio será dividido entre os grupos 

empatados, e se o prêmio for troféu, ambos deverão receber o troféu com a mesma 

denominação. 
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CAPÍTULO IX – DA PREMIAÇÃO E ENTREGA DE PRÊMIOS 

 

Art. 33 - O local para a entrega da premiação das Bandas deverá ser no próprio evento, 

exceto quando os grupos não estiverem presentes no local, quando a premiação 

deverá deixar um representante oficial para recebê-lo e caso não seja possível, a 

premiação ficará a disposição na Secretaria da Cultura e Turismo de Iguatu. 

 

Art. 34 – A premiação será entregue em cheque nominal aos vencedores do evento. É 

recomendável que as Bandas já tragam um recibo deixando em branco a colocação 

da data e informando uma conta bancária para depósito em nome do responsável 

pela emissão do recibo, conforme modelo anexo a esse edital, para facilitar os tramites 

legais para o pagamento, caso ocorra algum imprevisto. 

 

 Art. 35 – A Premiação do Festival soma um montante de R$ 6.000,00. Serão premiadas 

as Bandas do 1° (primeiro), 2° (segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) lugar. 

 

1° Lugar – R$ 4.000,00 (quatro mil reais), troféu e certificado de participação; 

 

2° Lugar – 1.000,00 (mil reais), troféu e certificado de participação; 

 

3° Lugar – 500,00 (quinhentos reais), troféu e certificado de participação; 

 

4° Lugar – 500,00 (quinhentos reais), troféu e certificado de participação. 

 

Parágrafo Primeiro: Todas as Bandas participantes do festival receberão certificados de 

participação. 

 

CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 36 – Em hipótese alguma a Prefeitura Municipal de Iguatu garantirá o transporte 

para deslocamento das Bandas participantes para o local do evento. 

 

Art. 37 – Não será permitida no festival, back stage e palco a entrada de material que 

possa ameaçar a segurança dos participantes do evento tais como: animais, objetos 

cortantes (vidros, facas, facões e espadas) bem como, a utilização de fogos de 

artifícios, explosivos e/ou similares. Sendo admitido somente o uso de traques de massa 

e fumaça sincronizada. 

 

Art. 38 – As Bandas ficam impedidas de utilizarem qualquer propaganda política 



 

partidária relacionada ao nome de partidos, candidatos ou instituições, mediante 

apresentação. 

Parágrafo Primeiro: Será permitido apenas mencionar o apoiador, patrocinador e, no 

caso de Órgãos Públicos, como Secretarias Municipais ou Estaduais de Cultura e/ou 

Prefeituras Municipais, Governos Estadual e Federal, (Nome institucional, impedido usar 

o nome do dirigente) que tenham contribuído para a participação da Banda no evento 

promovido. 

 

Parágrafo segundo: Caso seja constatada através de denúncia de outros grupos e 

apurado pela Comissão Organizadora do Iguatu Rock Band Festival irregularidade de 

que trata o artigo 43 do presente regulamento, implicará na perca de 05 pontos do 

somatório geral. 

 

 

Art. 39 – Os Promotores do Evento não se responsabilizarão por danos, acidentes ou 

problemas de saúde de quaisquer participantes, antes, durante e após a realização do 

IV Iguatu Moto Fest, sendo que a organização do IV Iguatu Moto Fest disponibilizará 

serviço de atendimento médico de emergência em ambulância devidamente 

equipada no sentido de prestar atendimento a quaisquer ocorrências no local do 

evento. 

Art. 40 – A Banda que proceder a inscrição e não efetivar a participação no festival 

ficará impedido de participar no ano seguinte, portanto 01 (um) ano sem tocar no 

referido evento, salvo nos casos justificados com documentos em até dois dias úteis 

após o dia em que a Banda deveria se apresentar. 

 

Art. 41 – Constatado qualquer indisciplina, desacato ou ofensa verbal ou escrita por 

parte de membros da Banda, seja em redes sociais ou no horário de sua apresentação, 

esta será automaticamente eliminada do festival, podendo a mesma ficar 01 (um) ano 

impossibilitada de participar do festival, de acordo com a determinação da comissão. 

 

Art. 42 – Ao fazerem as inscrições, todos os componentes das bandas   estarão 

automaticamente cedendo para a Prefeitura Municipal de Iguatu e o site Você e Sua 

Moto todos os direitos relativos à imagem e som, que poderão ser util izados, a qualquer 

tempo para divulgações, sem qualquer remuneração financeira aos participantes. 

 

Art. 43 – Na impossibilidade de realização do Festival, em algum dos dias programados, 

por condições climáticas, infra-estrutura, ou qualquer outro motivo, caberá à Comissão 



 

Organizadora a decisão de adiamento das apresentações. 

Art. 44 – À Coordenação do Iguatu Rock Band Festival é conferido o direito de alterar 

ou acrescentar medidas que se fizerem necessárias ao bom andamento do evento. 

 

Art. 45 - É de inteira responsabilidade do promotor do festival zelar pela segurança dos 

grupos e acompanhantes, nos limites do local da realização do festival, ficando ISENTO 

de responsabilidade sobre desaparecimentos ou perdas de objetos de uso pessoal dos 

participantes. 

 

Art. 46 - Recomenda-se aos Produtores de Bandas que não aceitem a presença de 

pessoas visivelmente embriagados ou drogadas, quando da apresentação das Bandas. 

 

Art. 47 - Anexo a este regulamento irá todos as fichas de inscrições e modelos de 

declarações; 

 

Art. 48 - Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão resolvidos de comum 

acordo entre a Comissão Organizadora e as partes interessadas. 

 

Art. 49 – Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Iguatu – CE, 29 de maio 2017.  

 

 

 

Secretária da Cultura e Turismo de Iguatu 
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