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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Identificação do Projeto 

 

Título do Projeto:  Ações de Empreendedorismo Cultural no município de Castelo do Piauí-PI 

Nº da Proposta SICONV:   

Objeto do Projeto: 

Realização de oficinas de Empreendedorismo Cultural, para capacitação de jovens e mulheres no município de 

Castelo do Piauí-PI. 

Valor do Repasse (R$): 

100.000,00 

Valor da Contrapartida (R$): 

200,68 

Valor Global (R$): 

100.200,68 
 

2. Identificação do Proponente 

 

  De Direito Público 

 
Esfera administrativa:  Federal  Estadual   x Municipal 

 
           Administração:  Direta  Indireta 

 
  De direito privado sem fins lucrativos de natureza cultural  

 
Razão Social: Município de Castelo do Piauí CNPJ 06.554.315/0001-67 

Endereço: Praça Lisandro Deus de Carvalho, nº 151 – Centro 

 

Município: Castelo do Piauí UF: PI CEP: 64.340-000 

Telefone: (  86  ) 9.9803-4064 Fax:(    ) Endereço Eletrônico (E-mail): zemagno2@hotmail.com 

 

Conta Corrente: 263060 Banco: Banco do Brasil Agência: 1758-2 Praça: Castelo do Piauí 

Nome do dirigente responsável pela entidade proponente: 

José Magno Soares da Silva 

Cargo/Função: Prefeito Municipal 

C.P.F: 661.659.203-06 RG: 2130435 Órgão Expedidor: SSP-PI 

Endereço Residencial: Conjunto Milton Lima, s/n. 

Cidade: Castelo do Piauí UF:PI CEP: 64.340-000 

Nome do responsável técnico pelo projeto: 

Paloma Luan Vieira da Silva Dias 

Cargo/Função: Assistente Social 

C.P.F:03730413309 RG: 2924741 Órgão Expedidor: SSP-PI 

Endereço residencial: Av. Antonino Freire nº217 

Cidade: Castelo do Piauí UF:PI CEP: 64.340-000 
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Preencha somente no caso de haver interveniente 

Outros Partícipes  

Órgão: CNPJ: 

Esfera Administrativa: Endereço: 

Cidade: UF: CEP: 

 

3. Resumo do Projeto  

O município de Castelo do Piauí, possui como principais atividades econômicas, a 

agricultura familiar e a prestação de serviços. Contudo, o munícipio apesar de apresentar bom 

desenvolvimento em algumas áreas, o mesmo carece de iniciativas que promovam e estimulem 

empreendedorismo cultural criativo no município, voltados  especialmente para jovens e 

mulheres em situação de vulnerabilidade social, pois as ações a serem desenvolvidas pelo 

projeto possibilitaram o acesso do jovens e mulheres aos meios que viabilizem o 

desenvolvimento e identificação de suas potencialidades, futura geração de renda, tendo por 

base os princípios da solidariedade e cooperação as ações a serem realizadas pelo projeto. 

Nessa perspectiva, o Projeto teve como motivação a ausência de ações voltadas ao 

empreendedorismo cultural com enfoque no desenvolvimento e inovação de atividades 

econômicas para jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social no município, pois 

percebe-se a falta de acesso à informação e qualificação sobre o tema abordado. Diante disso, 

a execução das ações a serem desenvolvidas pelo projeto visa favorecer o acesso de jovens e 

mulheres aos meios necessários para produção cultural, conscientização de suas 

potencialidades, desenvolvimento de oportunidades de trabalho e renda, bem como o apoio e 

fortalecimento do empoderamento feminino. 

4. Objetivos do Projeto 

Fortalecimento de ações com enfoque no empreendedorismo cultural; 

Jovens e mulheres capacitados e conscientizados de suas potencialidades; 

 Fortalecimento do empoderamento feminino; 
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 Futura geração de emprego e renda. 

5. Localização  

O projeto será desenvolvido no município de Castelo do Piauí. 

6. Realização do Projeto 

Tempo de execução (n.º de dias necessários para 

realização) 

360 dias 

Período de execução (datas previstas) 

 

Início: 09/03/2020                   Término: 
 09/03/2021 

Duração em minutos (quando for produção 

audiovisual) 

 

N.º do ato de tombamento e data (quando o bem for 

tombado) 

 
 

7. Restrições 

 Pretende-se executar o projeto de forma satisfatória beneficiando o público-alvo, porém 

devido a circunstâncias como limites de gastos públicos, indisponibilidade de profissionais 

importantes no período em que ele seria necessário ao projeto, podem dificultar a execução do 

projeto no prazo previsto.  

8.  Premissas 

 O município de Castelo do Piauí é referência no Estado no que se refere a realização de 

eventos culturais, como o Festival Cultural Cachaça Fest, o Canyon Fest Poti e os Festejos de 

Nossa Senhora do Desterro. Estas festividades promovem a cultura local, a comercialização de 

produtos regionais e constituem-se importantes elementos de integração cultural e econômica. 

Para sua realização a Prefeitura já celebrou Convênios com o Governo do Estado e com a União, 

tendo suas prestações de contas devidamente aprovadas, atestando-se a disponibilidade de 

estrutura física e de pessoal, com capacidade administrativa, técnica e gerencial, assumindo 

inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as fases exigidas legalmente. 

9. Problemas Potenciais que poderão dificultar a execução do projeto 

 Objetiva-se executar o projeto de forma satisfatória e em conformidade com o plano de 

trabalho. A presente proposta prevê a contratação de pessoas jurídicas para realização dos 

cursos, confecção dos serviços gráficos e fornecimento de material de consumo. Como 

potenciais problemas que poderiam dificultar a execução do projeto, destaca-se o município 

ainda não dispor de uma rede lógica completa e eficiente, tampouco, servidor capacitado para 

o emprego de Pregão na modalidade eletrônica. Não obstante, conforme previsto no Decreto n° 

5.504 de 05/08/2005, a Prefeitura está resguardada para sua utilização na modalidade 
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presencial, garantindo a seleção de proposta mais vantajosa para a Administração, mediante 

seção pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais, além de ser 

eminentemente público e aberto, não resultando, desta forma, em qualquer prejuízo para a 

Administração. 

10. Produtos do Projeto 

 Jovens e mulheres capacitados e conscientes de seus potencias quanto ao 

empreendedorismo cultural. 

11. Plano de Distribuição do Produto Cultural 

a) Do projeto resultarão produtos culturais tais como CD, livros, catálogos, revistas, 

jornais, vídeos, ingressos, etc.... para distribuição? 

           (  x  ) sim     (    ) não     

Em caso afirmativo, preencha o campo abaixo: 

 

Produto Tiragem Forma de Distribuição 

Panfleto Educativos 1000 
Serão distribuídos nas escolas e principais 

pontos públicos 

   

   

b) Identifique o público beneficiário. 
Capacitação de 100 jovens e 100 mulheres em situação de vulnerabilidade social para 

fortalecimento do empreendedorismo cultural no município de Castelo do Piauí-PI. 

c) Com vistas a cumprir o disposto no inciso I, art.1º da Lei nº 8.313, de 1991, informe 

que medidas serão adotadas para ampliar o acesso da população ao projeto? 

Para ampliar o acesso será garantido a gratuidade, ações realizadas em locais 

acessíveis para pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida, além da 

valorização dos recursos humanos locais, contratando profissionais do município. 

12. Característica do Público Alvo 

Jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. 
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13. Estimativa de Público (Indique a quantidade de pessoas que o projeto atingirá) 

(  x  ) até 200  

(    ) Entre 200 e 500 

(    ) Entre 500 e 1.000 

(    ) Entre 1.000 e 2.000 

(    ) Entre 2.000 e 3.000 

(    ) Entre  3.000 e 8.000 

(    ) Entre 8.000 e 15.000 

(    ) Entre 15.000 e 30.000 

(    ) Acima de 30.000. Informe a quantidade _______________________________________ 

14. O projeto conta com parcerias? 

(  X  ) Sim    (   )Não. Em caso afirmativo informe qual (is): 

(  ) Entidade pública municipal. Informe o nome da Instituição: Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Secretaria Municipal de  

(  ) Entidade pública estadual. Informe o nome da Instituição:__________________________ 

(  ) Entidade pública federal. Informe o nome da Instituição:___________________________ 

(  ) Organização não governamental. Informe o nome da Instituição:_____________________ 

(  ) Organismo Internacional. Informe o nome da Instituição:___________________________ 

(  ) Empresa privada. Informe o nome da Instituição:_________________________________ 

(  ) Outros parceiros:__________________________________________________________ 

15.  Profissionais 

a) Quantos empregos poderão ser gerados com a execução do projeto? 

 Diretos: estima-se 70%   Indiretos: 30% 

b) Que tipo de profissionais participarão diretamente do projeto? Identifique e quantifique. 

(  )Artistas:_________________________________________________________________ 

(  )Pesquisadores:_____________________________________________________________ 

(  )Técnicos:_________________________________________________________________ 

(  )Professores/instrutores:______________________________________________________ 

(  )Jovens aprendizes/estagiários:_________________________________________________ 

(  )Apoio Operacional:_________________________________________________________ 

(  )Apoio Administrativo:_______________________________________________________ 

(  ) Outros. Especifique:________________________________________________________ 

16. Foco (Informe o tipo de atividade do projeto) 

( x ) Pesquisa        ( x ) Formação  (  ) Difusão   (  ) Intercâmbio  ( x ) Preservação de bens 

culturais 

(  ) Patrimônio natural e cultural   (  ) Artes Visuais e artesanato  (  ) Design e serviços criativos 

(  ) Audiovisual e mídias interativas (  ) Livros e periódicos  (  ) Expressões culturais 

Outro foco: __________________________________________________________________      
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17.     Foco  

 
Realização de oficinas de Empreendedorismo Cultural, para capacitação de jovens e mulheres 

no município de Castelo do Piauí-PI. 
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18. Orçamento 

Meta 1: Divulgação das ações do Projeto por meio de distribuição de cartazes, folders e panfletos nos principais locais públicos do 

município. 

Etapa 1: Confecção de material gráfico para divulgação do Projeto, afim de da visibilidade e importância do empreendedorismo cultural 

no município. 

Nº da 

etapa 
Especificação 

Valor 

unitário 

(R$) 

Qtde 

Valor 

Global 

(R$) 

Justificativa de 

contratação/aquisição** 
Data de Início Data Término 

Local de 

entrega 

1.1 

Banner em lona 

60x90 
R$ 80,76 6 R$ 484,56 

 

Para que a execução do projeto seja 

desenvolvido de forma satisfatória é 

essencial os itens de divulgação do 

projeto, pra que o mesmo ganhe 

visibilidade. 

16/03/2020 15/04/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

1.1 Contratação de 

Pessoa Jurídica 

para a Confecção 

de folders medindo 

21 x 14,8cm 

R$ 1,25 1000 R$ 1.250,00 

Para que a execução do projeto seja 

desenvolvido de forma satisfatória é 

essencial os itens de divulgação do 

projeto, pra que o mesmo ganhe 

visibilidade. 

16/03/2020 15/04/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

1.1 Confecção de 

cartazes 62x44 - 

4x0 couchê 90g 

com impressão 

colorida 

R$ 2,01 200 R$ 402,00 

Para que a execução do projeto seja 

desenvolvido de forma satisfatória é 

essencial os itens de divulgação do 

projeto, pra que o mesmo ganhe 

visibilidade. 

16/03/2020 15/04/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

1.1 Contratação de 

pessoa jurídica 

para confecção de 

R$ 0,73 1000 R$ 730,00 
Para que a execução do projeto seja 

desenvolvido de forma satisfatória é 

essencial os itens de divulgação do 

16/03/2020 15/04/2020 Praça Lisandro 

Deus de 
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Panfleto A5 

21x14,8 

projeto, pra que o mesmo ganhe 

visibilidade. 

Carvalho, nº 151 
– Centro 

 

Meta 2: Realizar capacitação de Empreendedorismo Básico para um total de 100 mulheres, sendo 04 turmas, 02 na sede do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV do Bairro Vila Nova e 02 sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-

SCFV do Bairro Mutirão. Assim sendo, cada turma formada por 25 beneficiários, com carga horária total de 60 h/a cada. 

Etapa 1:  Confecção e aquisição de material de consumo e gráficos. 

Nº da 

etapa 
Especificação 

Valor 

unitário 

(R$) 

Qtde 

Valor 

Global 

(R$) 
Justificativa de contratação/aquisição** Data de Início Data Término 

Local de 

entrega 

2.1 

Banner em lona 

60x90 
R$ 80,76 2 R$ 161,52 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos e consumo será de 

grande importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carva-

lho, nº 151 – 

Centro 

2.1 Contratação de 

Pessoa Jurídica 

para a Confecção 

de certificados- 

papel couchê 

celulose vegetal, 

cor branca, 

gramatura 150, tipo 

fosco, 

comprimento 297, 

largura 210 

R$ 2,89 110 R$ 317,90 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carva-

lho, nº 151 – 

Centro 
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2.1 Confecção de 

Cartilhas. 

15x21cm. 4x0 

cores, tinta escala 

em papel couchê 

brilho 250g. 

R$ 7,20 220 
R$ 

1.584,00 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

2.1 

Confecção de 

Blocos de notas – 

papel OF set 75g 

R$ 4,16 110 R$ 457,60 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

2.1 

15x21cm. 4x0 

cores. Tinta escala 

em papel OF Set 

75g. 

R$ 2,39 110 R$ 262,90 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

2.1 Pastas – Vinco 

Duplo 6MM. 

32x42cm, 4x0 

cores, tinta escala 

em cartão tríplex 

275g. 

R$ 3,26 110 R$ 358,60 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

2.1 

Crachá em PVC 

0,76mm 
R$ 25,03 12 R$ 325,39 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 
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2.1 

Resma Sulfite 

210x297 A4 

Chamex Office 

R$ 30,08 2 R$ 30,08 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

2.1 

Envelope saco 

kraft natural 100 

UN 

R$ 19,24 3 R$ 57,72 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

2.1 

Borracha branca 

escolar 40 UN 
R$ 38,23 3 R$ 76,46 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

2.1 

Caneta 

Esferográfica 

Cristal Azul ou 

preta 50 UN 

R$ 7,42 9 R$ 66,78 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

2.1 

Lápis preto 

redondo 12 UN 
R$ 11,55 8 R$ 80,85 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 
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2.1 

Hidrocor-Caneta 

hidrográfica 12 

cores 

R$ 14,88 12 R$ 46,58 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

2.1 

Tesoura uso geral 

01UN 
R$ 8,50 6 R$ 193,44 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

2.1 

Pincel para quadro 

branco 1UN 
R$ 15,54 5 R$ 51,00 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

2.1 

Cola líquida 1kg R$ 4,66 12 R$ 77,70 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

2.1 

Apontador 1UN R$ 4,17 12 R$ 60,58 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 
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2.1 

Corretivo líquido 

1UN 
R$ 11,16 3 R$ 54,21 

Para que as oficinas sejam realizadas de 

formas dinâmicas e disponibilizados os 

conteúdos referente ao terma a ser trabalhado, 

os matérias gráficos será de grande 

importância no suporte e garantia do 

desenvolvimento das ações do projeto 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

Etapa 2: Contratação de profissionais. 

Nº da 

etapa 
Especificação 

Valor 

unitário 

(R$) 

Qtde 
Valor Global 

(R$) 
Justificativa de contratação/aquisição** Data de Início Data Término Local de entrega 

2.2 

Contratação de 

Profissional para 

realização de 

capacitação de 

Empreendedorismo 

básico 

R$ 178,67 240 R$ 42.880,00 

Para que as ações sejam orientadas e 

executadas com qualidades, a contratação de 

profissionais qualificados na área é essencial 

para condução das oficinas e capacitações. 

18/05/2020 19/08/2020 

Bairro Vila Nova e 

Mutirão-Castelo do 

Piauí-PI 

Etapa 3:  Produção de uniformes de identificação para alunos e profissionais. 

Nº da 

etapa 
Especificação 

Valor 

unitário 

(R$) 

Qtde 
Valor 

Global (R$) 
Justificativa de contratação/aquisição** Data de Início Data Término 

Local de 

entrega 

2.3 

Camisas 

personalizadas 

com logomarca do 

projeto 

R$ 17,00 110 R$ 1.870,00 

Para promover uma maior divulgação e 

visibilidade do projeto, além de identificação 

do mesmo, os uniformes vem pra fortalecer a 

força do projeto no município. 

18/05/2020 19/08/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 
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Meta 3: Realizar 02 Oficinas de Empreendedorismo Cultural para um total de 100 jovens, sendo 04 turmas, 02 na sede do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos-SCFV do Bairro Vila Nova e 02 sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV do Bairro 

Mutirão. Assim sendo, cada turma formada por 25 beneficiários, com carga horária total de 30 h/a cada. 

Etapa 1:  Confecção e aquisição de material de consumo e gráficos. 

Nº da 

etapa 
Especificação 

Valor 

unitário (R$) 
Qtde 

Valor 

Global 

(R$) 
Justificativa de contratação/aquisição** Data de Início Data Término 

Local de 

entrega 

3.1 

Banner em lona 

60x90 
R$ 80,76 2 R$ 161,52 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 Contratação de 

Pessoa Jurídica 

para a Confecção 

de certificados- 

papel couchê 

celulose vegetal, 

cor branca, 

gramatura 150, tipo 

fosco, 

comprimento 297, 

largura 210 

R$ 2,89 110 R$ 317,90 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 Confecção de 

Cartilhas. 

15x21cm. 4x0 

cores, tinta escala 

em papel couchê 

brilho 250g. 

R$ 7,20 220 
R$ 

1.584,00 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 
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3.1 Confecção de 

Blocos de notas – 

papel OF set 75g 

15x21cm. 4x0 

cores. Tinta escala 

em papel OF Set 

75g. 

R$ 4,16 110 R$ 457,60 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 Pastas – Vinco 

Duplo 6MM. 

32x42cm, 4x0 

cores, tinta escala 

em cartão tríplex 

275g. 

R$ 2,39 110 R$ 262,90 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 

Crachá em PVC 

0,76mm 
R$ 3,26 110 R$ 358,60 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 

Resma Sulfite 

210x297 A4 

Chamex Office 

R$ 25,03 13 R$ 300,36 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 

Envelope saco 

kraft natural 100 

UN 

R$ 30,08 1 R$ 30,08 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 
Borracha branca 

escolar 40 UN 
R$ 19,24 3 R$ 57,72 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 
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consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

3.1 
Caneta 

Esferográfica 

Cristal Azul ou 

preta 50 UN 

R$ 38,23 2 R$ 76,46 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 

Lápis preto 

redondo 12 UN 
R$ 7,42 9 R$ 66,78 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 

Hidrocor-Caneta 

hidrográfica 12 

cores 

R$ 11,55 7 R$ 80,85 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 

Cartolina 50x66 

cm 100 UN 
R$ 46,58 1 R$ 46,58 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 

Tesoura uso geral 

01UN 
R$ 14,88 13 R$ 193,44 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 
Pincel para quadro 

branco 1UN 
R$ 8,50 6 R$ 51,00 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 
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consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

3.1 

Cola líquida 1kg R$ 15,54 5 R$ 77,70 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 

Apontador 1UN R$ 4,66 13 R$ 60,58 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 

Corretivo líquido 

1UN 
R$ 4,17 13 R$ 54,21 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 

3.1 

Apagador para 

quadro branco 

1UN 

R$ 11,16 3 R$ 33,48 

Para que as oficinas sejam realizadas de formas 

dinâmicas e disponibilizados os conteúdos referente 

ao terma a ser trabalhado, os matérias gráficos e 

consumo será de grande importância no suporte e 

garantia do desenvolvimento das ações do projeto 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de Carvalho, 

nº 151 – Centro 
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Etapa 2:  Contratação de profissionais. 

Nº da 

etapa 
Especificação 

Valor 

unitário 

(R$) 

Qtde 

Valor 

Global 

(R$) 
Justificativa de contratação/aquisição** Data de Início Data Término 

Local de 

entrega 

3.2 
Contratação de Profissional para 

realização de oficina de 

Empreendedorismo cultural 

R$ 175,57 240 
R$ 

42.136,00 

Para que as ações sejam orientadas e 

executadas com qualidades, a contratação de 

profissionais qualificados na área é essencial 

para condução das oficinas e capacitações. 

21/09/2020 22/12/2020 

Bairro Vila Nova 

e Mutirão-Castelo 

do Piauí-PI 

Etapa 3:  Produção de uniformes de identificação para alunos e profissionais. 

Nº da 

etapa 
Especificação 

Valor 

unitário 

(R$) 

Qtde 

Valor 

Global 

(R$) 

Justificativa de 

contratação/aquisição** 
Data de Início Data Término 

Local de 

entrega 

3.3 Camisas personalizadas com 

logomarca do projeto 
R$ 17,00 110 R$ 1.870,00 

Para promover uma maior divulgação e 

visibilidade do projeto, além de identificação 

do mesmo, os uniformes vem pra fortalecer a 

força do projeto no município. 

21/09/2020 22/12/2020 

Praça Lisandro 

Deus de 

Carvalho, nº 151 

– Centro 

** Nota explicativa: Um dos mais importantes momentos do início da contratação/aquisição de bens é a justificativa, onde se deve descrever minuciosamente a necessidade 

da contratação/aquisição pelo convenente. O artigo 15, inciso I, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, arrola os principais elementos que deverão 

constar na justificativa no Termo de Referência, na contratação de serviços ou aquisição de bens, conforme a pertinência; 

a) Motivação da contratação/ aquisição de bens; 

b) Benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação/ aquisição de bens; 

c) Conexão entre a contratação e o planejamento existente, sempre que possível; 

d) Agrupamento de itens em lotes, quando houver; 

e) Critérios ambientai adotados, se houver; 

f) Natureza do serviço, se continuado ou não; 

g) Inexigibilidade ou dispensa de licitação, se for o caso, e  

Referências a estudos preliminares, se houver. 
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19. Cronograma de Desembolso 

 

Nº da parcela 
Tipo (identifique se é 

convenente ou Concedente) 
Metas Mês Ano Valor (R$) 

CONTRAPARTIDA CONVENENTE    200,68 

1ª PARCELA CONCEDENTE    100.000,00 

 

20. Aderência do Projeto ao Plano Plurianual (Lei nº 13.249/2016)       

 

Nº DA META 

PPA 

DESCRIÇÃO DA 

META 

CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO PARA A 

META 

01 O desenvolvimento 

sustentável orientado pela 

inclusão social 

O projeto promove a inclusão social, sendo permitido 

a todas as mulheres e jovens do município se 

inscreverem para participar das mesmas. 

05 A participação social 

como direito do cidadão 

A realização de capacitações de mulheres e jovens no 

âmbito cultural fortalece a participação cidadã dos 

beneficiados, bem como contribui para uma 

sociedade igualitária. 

06 A valorização e o respeito 

à diversidade cultural 

O projeto visa promover enfoques que abordem a 

diversidade cultural como contribuição para uma 

sociedade que busca a igualdade, bem como irá 

desenvolver ações de empreendedorismo cultural 

 

21. Aderência do Projeto ao Plano Nacional de Cultura (Lei nº 12.343/2010) 

Nº DA META 

PNC 

DESCRIÇÃO DA 

META 

CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO PARA A 

META 

04 Política nacional de 

proteção e valorização 

dos conhecimentos e 

expressões das culturas 

populares e tradicionais 

implantada 

Promover condições sociais e materiais para a 

transmissão desses saberes e fazeres. 
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09 300 projetos de apoio à 

sustentabilidade 

econômica da produção 

cultural local 

Incentivar novos projetos de apoio previstos para 

atuarem junto às cadeias produtivas das atividades 

culturais com levantamento de informações e dados 

da economia criativa, bem como articulação e 

estímulo ao fomento de empreendimentos criativos. 

11 Aumento em 95% no 

emprego formal do setor 

cultural 

Contribuir para que o público beneficiado tenham a 

oportunidade de empregos formais, tendo suas 

atividades culturais reconhecidas. 

18 Aumento em 100% no 

total de pessoas 

qualificadas anualmente 

em cursos, oficinas, 

fóruns e seminários com 

conteúdo de gestão 

cultural, linguagens 

artísticas, patrimônio 

cultural e demais áreas da 

cultura. 

Qualificar o público alvo por meio de capacitações 

em gestão cultural. 

19 Aumento em 100% no 

total de pessoas 

beneficiadas anualmente 

por ações de fomento à 

pesquisa, formação, 

produção e difusão do 

conhecimento 

Tornar possível desenvolver o conhecimento no 

campo da cultura, das linguagens artísticas e do 

patrimônio cultural com incentivo a pesquisa e a 

produção e difusão do conhecimento. 

36 Gestores de cultura e 

conselheiros capacitados 

em cursos promovidos ou 

certificados pelo 

ministério da cultura em 

100% das unidades da 

federação (UFS) e 30% 

dos municípios, dentre os 

quais, 100% dos que 

possuem mais de 100 mil 

habitantes 

É fundamental que as pessoas que recebam 

capacitação específica na área de cultura. Por isso, o 

projeto irá realizar ações que estimulem cursos de 

qualificação para a população. 
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22. Plano Básico de Divulgação 

 

O município compromete-se a fazer constar a logomarca do Ministério da Cultura em 

todos os produtos e peças de divulgação do projeto de acordo com o que determina nas 

seguintes legislações: 

 

 Portaria nº 34, de 26 de abril de 2011; 

 Instrução Normativa nº 1, de 9 de fevereiro de 2012 (Art. 6º, inciso III) 

 Decreto nº 5.761, 27 de abril de 2006 (Art. 47) 

 

 

Peça de Divulgação/ 

Veículo (Indique a 

peça gráfica ou 

veículo de 

comunicação 

utilizada para 

divulgação) 

Tamanho/ 

Duração 

(Indique as 

dimensões da peça 

gráfica ou a 

duração no caso de 

peças audiovisuais) 

Formato da 

Logomarca 

(Indique o formato da 

logomarca que será 

utilizada de acordo com 

o Manual De Identidade 

Visual do Ministério da 

Cultura) 

Posição da Logomarca 

(Indique o local onde 

será inserida a 

Logomarca do 

Ministério da Cultura, 

de acordo as legislações 

citadas acima) 

Folders A4 Horizontal Na capa 

Banners 60x80 Horizontal Na capa 

Panfletos A4 Horizontal Na capa 

Cartazes A3 Horizontal Na capa 

 

 

O proponente declara estar ciente das vedações contidas na Lei Eleitoral (Lei nº 

9.504/97) e que a cumprirá em sua integralidade, especialmente: 
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Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, 

as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

... 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos 

Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de 

nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a 

cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou 

serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os 

destinados a atender situações de emergência e de calamidade 

pública; 

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que 

tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade 

institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 

dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das 

respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso 

de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela 

Justiça Eleitoral; 

 

23. Comentários e considerações adicionais 

24. Termo de Responsabilidade 

  Estou ciente que são de minha inteira responsabilidade as informações contidas no 

Termo de Referência.  

Castelo do Piauí-PI, 27 de dezembro de 2019. 

 

Prefeito Municipal 


