
ANEXO I 

TERMOS DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 04 – ARTESANATO 

Valor total aplicado: R$ 30.356,65 (Trinta mil trezentos e 
cinquenta e seis reais e sessenta centavos) 

 

1. DO OBJETIVO  
1.1. Constitui objeto do presente termo de referência a premiação de até 03 (três) 
projetos culturais de artesanato: 
a) Um projeto de entidade com CNPJ em Ibirubá na modalidade Associação de 
Artesãos, com a participação ativa no projeto de no mínimo 10 (dez) artistas 
associados nesta entidade, com a premiação total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
contendo a proposta para a elaboração de enfeites de Natal (enfeites de mesa e 
guirlandas para portas), que serão utilizados posteriormente para adornar o Centro 
Administrativo Olavo Stefanello, a Biblioteca Pública Municipal Justino Guimarães 
Neto, a Casa da Cultura Oswaldo Krames e Hospital da Comunidade Annes Dias, 
em datas e meios a serem definidos pela SECTD. Os materiais para a confecção 
dos enfeites de natal são de responsabilidade do proponente. 
b) Um projeto de entidade com CNPJ em Ibirubá na modalidade Associação de 
Artesãos, com a participação ativa no projeto de no mínimo 15 (quinze) artistas 
associados nesta entidade, com a premiação total de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais), contendo a proposta para elaboração de materiais artesanais que possam ser 
utilizados nas creches e escolas municipais e outros órgãos públicos municipais no 
seu cotidiano. A matéria prima para a confecção dos produtos artesanais é de 
responsabilidade do proponente. 
Exemplos de produtos artesanais: bonecas de pano, bonecos de amigurumi, placas 
para portas de banheiros, tapetes, jogos de banheiro, porta lápis/canetas, ponteiras 
de lápis, caixas organizadoras, panos de prato, capas para térmicas, máscaras para 
adultos e infantis, toalhas, panos de chão atoalhados. 
c) Um projeto de entidade sem Fins Lucrativos com CNPJ em Ibirubá na modalidade 
Associação de Artesãos, com a participação ativa no projeto de no mínimo 03 (três) 
artistas associados nesta entidade, com a premiação total de R$ 5.356,65 (cinco mil 
trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos),contendo a proposta para 
elaboração de produtos artesanais que possam ser utilizados em premiações à 
usuários da Biblioteca Pública Municipal de Ibirubá como Incentivo à Leitura e em 
comemoração aos 60 anos da Biblioteca Pública Municipal Justino Guimarães Neto 
que foi criada pela Lei Municipal nº 106 de 08 de abril de 1960. 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
2.1. Podem se inscrever Associações de Artesãos com Cadastro de Pessoa Jurídica 
no Munícipio de Ibirubá e que reúnam artistas, artesãos, coletivos, grupos ou 
cooperativas artísticas ou culturais que tenham atividade comprovada em artesanato 
e estejam devidamente cadastradas (associadas) na entidade proponente. 



2.2 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. Cada proposta apresentada nos moldes deste termo de referência deve incluir o 
número mínimo de artesãos previstos nas letras “a” e “b” do item 1.1 deste Termo de 
Referencia, de forma comprovada. 
3.2. As inscrições deverão ser efetivadas observando-se o item 5 do edital do Edital 
de Chamamento Público nº 003/2020 a que este Termo de Referência está em 
anexo, sendo que deverá ser igualmente apresentado um projeto de aplicação dos 
enfeites de Natal nos locais indicados na letra “a” do item 1.1 deste termo de 
referência e a quantidade de produtos artesanais que serão entregues para 
utilização nos locais indicados na letra “b” do item 1.1 deste termo de referencia. 
3.3. 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 01 – 
ARTESANATO”.  

4. DA SELEÇÃO E DA PREMIAÇÃO 
4.1. Serão premiadas até 03 (três) projetos que atendam o disposto nas letras “a” “b” 
e “c” do item 1.1 deste Termo de Referência, recebendo o valor equivalente a sua 
categoria, definidos no item 1.1 e totalizando R$ 30.356,65 (Trinta mil trezentos e 
cinquenta e seis reais e sessenta centavos). 
4.2 Deverá ser 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. 
5. DA EXECUÇÃO DA PROJETO SELECIONADO  
5.1. Os materiais para a elaboração dos produtos artesanais são de 
responsabilidade do proponente.  
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. Os proponentes cujos projetos forem selecionados serão previamente 
convocados e notificados para a entrega dos produtos artesanais previstos nas 
letras “a” e “b” do item 1.1 deste Termo de Referência, de acordo com horário e data 
estipulados pela Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Ibirubá. 
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. 


