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Ao Ilustríssimo Senhor 

GLEMESON LANDELL DE SOUZA RODRIGUES 
Secretário Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo 

Senhor Secretario, 

Com as honrarias de estilo, venho por meio deste memorando com a finalidade de SOLICITAR a Vossa 

enhoria a eventual contratação de empresa especializada para confecção, decoração, instalação e 

cenografia de eventos natalinos do PROJETO DO FABULOSO NATAL ENCANTADO e outros serviços 

correlatos, através de uma decoração sustentável, fazendo de nosso município referência nesta construção 

sócio educativo cultural, trazendo através do lazer e entretenimento, qualidade de vida e melhoramento 

humano, atendendo desta forma, as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e 

Turismo —SECULT, no período de 04 de dezembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022, objetivando valorizar o 

aspecto cultural e turístico, no município de Bujaru. 

O PROJETO DO FABULOSO NATAL ENCANTADO, será evento Cultural agregado a sustenta bilidade 

ambiental, através da reutilização de garrafas pet, uma vez que, evidenciar a importância da reciclagem do 

plástico, com oficinas de reciclagem que incentivam na preservação do meio ambiente. Ficando claro que 

o maior aproveitamento, especialmente relacionados a garrafa PET, trazendo pela sua larga escala de 

fabricação. 

Diante a situação ambiental fica evidente que a conscientização ambiental e uma forma preventiva 

de preservação na natureza, fazendo necessário que a comunidade se envolva nesta preservação ambiental, 

ravés de oficinas de reciclagem, despertando vontade de inventar e reaproveitar os resíduos descartados 

no meio. Tendo um grande poder de conscientização nas mãos, e cabe a eles, seu papel para preservação. 

Desta forma, o PROJETO DO FABULOSO NATAL ENCANTADO, oferecerar uma grande oportunidade de 

valorização do meu ambiente, atraves da coleta de materiais descartaveis e oferecer a comunidade um 

ponto turístico e cultural, promovendo o desenvolvimento sustentável de nossa cidade e região. Além do 

trabalho de educação ambiental promovendo a preservação de nossos rios e florestas. Aliada ao turismo 

tem se tornado um importante atrativo e um produto turístico, pois proporciona oportunidades e várias 

possibilidades de crescimento para muitos municípios dessa regi ão.Verifica-se um claro e significativo 

aumento no fluxo de visitantes em busca dos encantos e belezas naturais de nossa região, movimentando 

os setores de hotelaria, transporte, economia, ocasinado pelo período natalino 

_ 
JOSÉ EXPEDITO RODRIGUES DA SILVA 

Diretor de Esporte e Lazer 
Portaria n2  078/2021-GP/PMB 
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Bujaru/PA, 21 de setembro de 2021. 

A Sra. 
MARCIA VALÉRIA SOUZA DE SOUZA TRINDADE 
Secretária Municipal de Administração de Bujaru 

Assunto: eventual contratação de empresa especializada para confecção, decoração, instalação e cenografia de 
eventos natalinos do PROJETO DO FABULOSO NATAL ENCANTADO e outros serviços correlatos. 

'ezada Senhora, 

Vimos cordialmente, por meio deste, encaminhar o PROJETO DO FABULOSO NATAL ENCANTADO, e 
consecutivamente verificar a viabilidade para eventual contratação de empresa especializada para confecção, decoração, 
instalação e cenografia de eventos natalinos do PROJETO DO FABULOSO NATAL ENCANTADO e outros serviços 
correlatos, para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo r - SECULT, no período de 04 
de dezembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022, no município de Bujaru. 

O objetivo desta Secretaria e dar condições para a população de exercer seus direitos de acesso à cultura, 
conscientização do meio ambiente através da reciclagem de material reciclável, mais especificamente garrafa pet, neste 
sentindo, sentindo-se pertencente ao contexto do município, principalmente tratando-se do PROJETO DO 
FABULOSO NATAL ENCANTADO. 

O Município possui todos os instrumentos necessários para fazer valer os direitos de acesso á cultura, pois a 
SECULT, tem o papel fundamental para a construção de ideias e execução de projetos que tenham esse viés cultural. 

Assim, Fomentar crescimento cultural e turístico fazendo de nosso município referência nesta construção, sócio 
educativo cultural, trazendo através do lazer e entretenimento, qualidade de vida e melhoramento humano, atendendo 

'sta forma, as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo  -  SECULT, no período 
ue 04 de dezembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022, objetivando valorizar o aspecto cultural e turístico, no município 
de Bujaru, contribuindo para o crescimento a quem está na mesma comunidade, fortalecendo a economia do lugar e 
melhorando a visibilidade e a possibilidade de conseguir investimentos locais. 

Além disso, é possível pensar que esses estímulos ao acesso da cultura, trazendo beneficios para um futuro a médio 
e longo prazo, diante da atual conjuntura social. 

Sem mais, aguardamos resposta e reiteramos os nossos votos de estima e considerações. 

Atenciosamente, 

GLE SON 	LAk
delt 

L D spi 
Secretári 	unicipaura, Dspo o, Lr e Turismo 
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O Presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 da Lei 8.666/93 com 
antecedente necessário á contratação com inexigibilidade de licitação. 

- Objeto: eventual contratação de empresa especializada para confecção, decoração, instalação e 

cenografia de eventos natalinos do PROJETO DO FABULOSO NATAL ENCANTADO e outros serviços 

correlatos. 

II - Contratado: 

ARTISTA SEGMENTO CULTURAL 

AlGO SILVA DA COSTA - CNPJ n2  43.613.910/0001- 

52 

Confecção, decoração, instalação e cenografia de 

eventos natalinos e serviços correlatos 

III - Característica da Situação que justifique a Inexigibilidade de Licitação : A Inexigibilidade de licitação 

para contratação de profissional do setor artístico, com base no artigo 25, III, da Lei n9  8.666/93 (Lei de 

Licitações e Contratos), por inexigibilidade de licitação, exige a demonstração da consagração perante a 

crítica especializada ou pela opinião pública, por meio de justificativa escrita e documentos comprobatórios, 

com o intuito de afastar as escolhas arbitrárias e pessoais do gestor. 
Além disso, após a verificação criteriosa de sua viabilidade sob o ponto de vista fiscal, a contratação 

deve ser compatível com o porte e o tipo do evento em que ocorrerá a apresentação, inclusive, com a 

justificativa de preço de que trata o artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei n2  8.666/93 e a comprovação 

da regularidade fiscal dos contratados, nos termos dos artigos 27, IV, e 29 dessa mesma lei. 

IV - Razão da Escolha do Fornecedor: O nome do profissional que deverá ser contratado e selecionado com 

base na expertise do mesmo no âmbito de sua área de atuação, bem como em razão da condição de não 

proponente de projeto, nem vinculação efetiva, tendo que haver nos autos a COMPROVACAO DA 

CONSAGRACAO. 

V - Justificativa do Preço: Estima-se que o profissional a ser contratado para participar do PROJETO DO 

FABULOSO NATAL ENCANTADO, tendo grande relevância social, demonstrando objetiva consagração do 

artista pela crítica especializada ou pela opinião pública; da justificação do valor do contrato; e da 
demonstração da regularidade fiscal do contratado. 

VI - Razão pela Escolha: Comprovação da consagração artística da banda, uma vez que a respectiva escolha 

ocorreu por ser uma AlGO SILVA DA COSTA - CNPJ n2  43.613.910/0001-52, mediante a juntada de diversas 

documentos comprobatórios, sendo este um fator de extrema notoriedade pela crítica especializada e 

opinião pública em se tratando de uma empresa de vasto conhecimento geral e notório, sendo acolhida em 

diversos públicos. 

EMESO LAN 
ç\   

N 	CEIÏ DE GL 
Secret:río Municipal de Cultura, Desporto, Lazere Turismo - SECULT 
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EVENTO: O FABULOSO NATAL ENCANTADO 

1. Descrição do Objeto 

Realização de evento para as comemorações do FABULOSO NATAL 
ENCANTADO no Centro da Cidade com atrações artísticas natalinas contratadas e 
instalações de peças decorativas natalinas feitas de resíduos sólidos, de material 
reciclável não-perigosos (como garrafa pet), com efeito de iluminação. 

2. Identificação do Evento 

O Projeto "O FABULOSO NATAL ENCANTADO", busca realizar por meios 
de produções com matéria prima reciclável como garrafa pet a decoração natalina 
sustentável, além de luzes tendo como signos (personagens tais como boneco de 
neve, velas, árvore de Natal e outros), no período de 04 Dezembro de 2021 a 06 
Janeiro de 2022. 

Terá apresentações em 04 dias de programação cultural natalina em 34 dias 
de evento (Decoração/instalação cenográfica) de Natal. Essa decoração que tem 
como 	matéria 	prima 	a 	garrafa 	pet 	será 	confeccionada 	por 	uma 	equipe 	de 
profissionais contratados (artesãos profissionais que trabalham com resíduos não-
perigosos, em plástico - PET, com outros materiais independentes, bordados das 
peças, com a produção de produtos para festas e Natal). Sendo o único dentro do 
Norte do Brasil a desenvolver esse projeto de Natal sustentável. 

Projeto 	desenvolvido 	em 	parceria 	com 	os 	funcionários 	das 	distintas 
secretarias municipais em especial a secretaria de Cultura. 

Por este projeto serão confeccionados o acervo 	natalino, 	aquisição do 
município como (Peças decorativas tendo a garrafa pet como matéria prima principal 
e luzes no circuito do FABULOSO NATAL ENCANTADO). 

O 	Fabuloso 	Natal 	Encantado 	oferta 	a transformação sócio-educativa- 
ambiental-cultural das pessoas, através do estimulo e incentivo para descoberta e 
participação das ações culturais, educativas gerando emprego e renda. 

Essa é uma ação artística com cunho pedagógica e de desenvolvimento 
social no Município de Bujarú. 

3. Identificação da Entidade Proponente 

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Bujarú - PMB 
4. Identificação da Instituição Organizadora 	
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Nome da entidade: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - 
SECULT. 

S. Justificativa dia  •  nóstico 

O que é o Natal: O Natal é uma data comemorativa que simboliza o nascimento de 
Jesus Cristo. Esta celebração acontece há mais de 1.600 anos no dia 25 de 
dezembro. O Natal se refere a nascimento ou ao local onde alguma pessoa nasceu. 
Por exemplo, a expressão "cidade natal" indica a cidade onde um determinado 
indivíduo nasceu. A palavra "natal" significa "do nascimento". 

Origem do Natal: Natal (com inicial maiúscula) é o nome da festa religiosa cristã 
que celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do Cristianismo. O dia de 
Natal, 25 de dezembro, foi estipulado pela Igreja Católica no ano de 350 (século IV) 
através do Papa Júlio 1, sendo mais tarde oficializado como feriado. 

A Bíblia não diz nada sobre o dia exato em que Jesus nasceu e por isso a 
comemoração do Natal não fazia parte das tradições cristãs no início. O Natal 
começou a ser celebrado para substituir a festa pagã da Saturnália, que por tradição 
acontecia entre 17 e 25 de dezembro. A comemoração do Natal em substituição 
dessa celebração foi uma tentativa de facilitar a aceitação do cristianismo entre os 
pagãos. 

Apesar disso, alguns estudiosos afirmam que Jesus terá nascido em abril, e 
que a data foi instituída pelo Imperador Romano Constantino para agradar os 
cristãos. 

Significado dos Símbolos de Natal 

As comemorações de Natal incluem a presença de diversos símbolos tradicionais 
como a ceia de Natal, árvore de Natal, o Papai Noel, as músicas, a troca de 
presentes, o presépio, a iluminação e outras decorações natalinas. 



Imagens Nata! de Benevides 

Papai Noel 

A árvore de Natal é um dos símbolos mais 

populares, e normalmente é um pinheiro. Há muitas 

versões sobre a associação da árvore ao Natal. Uma delas é 

que o formato triangular do pinheiro representaria a 

Santíssima Trindade. O costume de enfeitar as árvores de 

Natal surgiu em 1539 em Estrasburgo. Na América Latina, 

apenas no século XX teve inicio essa tradição. Atualmente, 

as árvores são naturais ou artificiais, sendo que estas 

últimas encontram-se à venda em cores variadas. 

Árvore de Natal 
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Estrela de Natal 
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Simboliza a estrela que guiou os Três Reis Magos até o local do nascimento 
de Jesus, segundo o relato do Evangelho de Mateus, na Bíblia. 

Presentes de Natal 

Os magos deram presentes para Jesus e o bispo Nicolau (que originou Papai 
Noel) era conhecido por dar presentes. Trocar presentes é uma das tradições mais 
antigas do natal. 
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Velas de Natal 

Tanto as velas como as outras iluminações de Natal simbolizam Jesus, que 
afirmou ser "a luz do mundo". Em termos gerais, o Natal significa paz, alegria, 
fraternidade e generosidade. Todas as tradições associadas às comemorações 
natalinas proporcionam um forte aumento das vendas, constituindo a melhor época 
para os comerciantes. 

Presépio 
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Na língua portuguesa, presépio designa o local onde se recolhe o gado ou o 
estábulo. Entretanto, ele também é uma referência cristã que remete ao local exato 
do nascimento de Jesus em Belém, na companhia de São José e da Virgem Maria. 

Gui ri andas 

A guirlanda é uma espécie de ornamento feito de flores, frutas e/ou 
ramagens entrelaçadas, especialmente usadas na época do Natal para decorar as 
portas das casas. 

Família 

Jesus nasceu dentro de uma família, as pessoas se reúnem no natal para 
celebrar a unidade, o conceito e os laços sentimentais. 

Ceia de Natal 

A Ceia de Natal é o momento onde ocorre a reunião das famílias e envolve 
muitas tradições populares. Normalmente é servido o peru, que é o prato mais 
tradicional das ceias natalícias, acompanhado de rabanadas. 

O ESPÍRITO NATALINO 

Durante o período do Natal é comum observar mudanças significativas 
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acontecerem nas pessoas. Essas mudanças são marcantes e visíveis qu 
passado o escritor Machado de Assis chegou a exclamar: "Mudaria o Natal ou mudei 
eu?". Mas o que acontece com as pessoas na época do Natal? Parece que elas 
conseguem superar o egoísmo de suas vidas, a competição desenfreada durante o 
ano, com um viver individualista e com medo dos outros, passando a agir como se 
fossem outro tipo de pessoa, revelando um lado emocional mais sensível, com 
interesse pelas pessoas e com vontade de agradá-las, o que provoca uma mudança 
marcante: elas começam a dar estímulos positivos às outras pessoas. Parece que o 
mundo fica tocado pelo espírito do Natal de convivência cristã, fazendo desabrochar 
algumas características humanas saudáveis que durante todo o ano ficaram 
guardadas lá no fundo do baú da personalidade da maioria das pessoas. O mês de 
dezembro é, sem dúvida, o período em que as pessoas se disponibilizam a ajudar 
mais. Nesta época do ano as pessoas costumam ficar mais sensíveis e tendem a 
fazer uma análise sobre o que fizeram durante o ano, o que poderiam ter feito e o 
que se pode fazer no próximo. O espírito natalino faz despertar o desejo de união e 
solidariedade e isso reflete no aumento da caridade. Quando chega a época do 
Natal, as pessoas começam a abrir o coração para os outros, estendendo suas 
mãos com bondade, com gestos de apoio, solidariedade e amizade, com 
sentimentos de paz e união fraterna. As pessoas ficam mais alegres, com 
sentimentos de otimismo, com mais esperança e com expectativa de um ano novo 
melhor. Parece que descobrem mais beleza na vida e vivem sorrindo para os outros 
e para suas próprias vidas, como se estivessem na vida a passeio. Há uma nova 
energia, muito positiva, entre as pessoas e aquele horizonte de felicidade que era 
olhado de longe, durante todo o ano, parece que agora está juntinho de todo mundo 
e todos querem reparti-lo uns com os outros. É como se todos tivessem descoberto 
a Fonte da Felicidade e estivessem repartindo com os outros essa felicidade! 

A IMPORTÃNCIA DA PROPOSTA DO FABULOSO NATAL ENCANTADO 
PARA O CENÁRIO DA CULTURA DE BUJARÚ/PA. 
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Imagem do Natal de São Francisco do Pará 

Os eventos calendarizados possuem uma importância significativa para o 
desenvolvimento da economia criativa e, também, são um vetor importante para o 
desenvolvimento do município de Bujarú. 

Para o setor criativo o FABULOSO NATAL ENCANTADO significa a 
contratação de cerca de 55 empregos indiretos. Entre esses, artistas, principalmente 
voltados para o público infantil tem a oportunidade de se apresentar e trabalhar 
fomentando a produção local. Serão contratados apresentações de estimulando a 
arte e a cultura local. 

O evento é, sem dúvida, um estímulo ao turismo do município de Bujarú. O 
FABULOSO NATAL ENCANTADO cumpre um papel no processo de criar eventos 
marcantes e de experiência que vão colocando Bujarú no cenário de eventos 
estruturados e qualificados. Além disso, o evento valoriza o Centro da Cidade como 
um espaço destinado ao lazer no sentido amplo. Incluindo a cultura entre suas 
atividades. E uma forma de explorar o local de forma diferenciada e inédita. 

O evento, completamente gratuito é uma iniciativa que contribui para a 
garantia do direito ao acesso à cultura por parte da população além de promover, 
pelos seus aspectos e mensagens, a solidariedade e a empatia, sentimentos tão 
importantes para os dias atuais. 

Natal sustentável 
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Para criar um ambiente natalino, de amor, fraternidade, solidariedade e 
empatia, o FABULOSO NATAL ENCANTADO aposta num formato pensado para 
proporcionar a reflexão e contemplação. Isso se dará, em primeiro lugar, pelo 
espaço escolhido será a praça da Bandeira, em um cenário que trará reflexão e 
contemplação. Neste período do ano é comum as pessoas refletirem sobre o 
período que passou e o pelo que virá. Assim, desejamos que as pessoas se 
desconectem um pouco da realidade, da concretude do mundo e seja levada para 
outro lugar no seu imaginário. 

A VILA DO PAPAI NOEL é o clímax da nossa proposta. Dentro haverá uma 
árvore como a casa dos duendes, a casa do Papai Noel, bonecos de neve. As 
pessoas irão se encantar. 

Bujarú/Pará é um município em desenvolvimento no interior do estado do 
Pará, e se desafia na busca de resultados transformadores através de um projeto 
sustentável e de possibilidades de socialização social. Este projeto O Fabuloso 
Natal Encantado também é uma forma de oferecer para esse público bujaruense, 
alternativas saudáveis de convívio, lazer e entretenimento, buscando através do 
desenvolvimento social e da arte envolver a sociedade em toda sua faixa etária, 
utilizando o momento natalino para oferecer qualidade de vida e melhoramento 
humano. 

O que se pretende com esse projeto é levar a participação da Secretaria do 
CIDADÃO, através do Projeto "O FABULOSO NATAL ENCANTADO" para intervir 
iunto com a Prefeitura Municioal na construcão desta imoortante acão oedaaóaica.  
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ecológica, econômica, social e cultural no Município de Bujaru. 

6. Data (ou período) de realização 
04 de Dezembro de 2021 à 06 de Janeiro de 2022 

7. Informe a (s) cidade s) onde o evento será realizado 
UF: PA Município Bujarú N° de Habitantes: 28.016 

8. Enquadramento   
9.1 Quanto à natureza: (X ) Evento Educacional (x) Evento de Participação 

( ) Evento Científico 
9.2 Quanto á Abrangência: ( ) Local (x )Regional ( ) Nacional  ( ) Internacional 

9. Metodologia 	Descrever como será realizado o evento 

	

O 	Fabuloso 	Natal 	Encantado 	iniciará 	com 	uma 	equipe 	de 	profissionais 
contratados, especializados em decoração natalina, que tem como matéria prima 

	

principal 	a 	garrafa 	pet, 	atividades 	estas 	que 	serão 	desenvolvidas 	através 	de 
artesanato, peças manufaturadas, com características de peças símbolos do natal... 
Tudo direcionado na busca de despertar o conhecimento básico do processo na 
confecção de lixo reciclável em peças luxuosamente decorativas. 

- E durante todo o período de atividades do projeto de natal em construção e 
confecção das peças decorativas, serão desenvolvidos em tempo planejado para a 
exposição/apresentação desta decoração. 

Trabalho este que será desenvolvido se iniciando no dia 18 de Outubro 
Setembro à 06 de Janeiro de 2022. 

10. Objetivos Gerais e específicos 

a 
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11.1. Objetivo Geral 

Resgatar o verdadeiro espírito da data vivenciando situações que reflitam sobre 
sentimentos de solidariedade e a cooperatividade em relação aqueles que passam por 
necessidades básicas de sobrevivência. Identificar os símbolos do Natal. Fortalecer vínculos 
afetivos a auto-estima desenvolvendo a criatividade através de confecções de objetos com 
materiais recicláveis gerando serviços à comunidade, assim como a ampliação do público 
com habito de participar desta construção sócio-ambiental-cultural. 

11.2. Objetivos Específicos 

• Preservar, valorizar e divulgar a cultura do município, através do serviço ambiental; 

• Divulgar os atrativos turísticos culturais e naturais do município; 

• Aumentar a arrecadação do município e geração de postos de trabalho por meio dos 
serviços relacionados ao evento; 

• Aumentar o fluxo do turista no município, permitindo a dinamização da economia 
local. 

• Inserir Bujarú na rota do turismo cultural do Estado. 
• Ampliar a oferta de ambientes familiares saudáveis para a comunidade. 

Local do Evento: Praça das Três Bandeiras e Cais de arrimo 

11. Programação de logística e de produção 

Programação/Atividades Período Instituição responsável Local 
Captação da matéria 

prima 
Outubro Prefeitura de Bujaru 

Secretaria de 
Cultura 

Triagem, manipulação 
customizaçao dos cortes 

Outubro Prefeitura de Bujaru 
Secretaria de 

Cultura 
Confecção, costura e 

produção 
Novembro 
Outubro a Secretaria 

Prefeitura de Bujaru 
de 

Cultura 

Pintura Outubro a 
Novembro 

. 
Prefeitura de Bujaru 

Secretaria de 
Cultura 

Montagem das estruturas Setembro a 

Novembro 

. 
Prefeitura de Bujaru 

Secretaria de 
Cultura 

Montagem da parte 
elétrica 

Outubro Prefeitura de Bujaru 
Secretaria de 

Cultura 
Montagem final da - 

Decoração/Instalação 
Outubro a 
Novembro 

Prefeitura de Bujaru 
Secretaria de 

Cultura 

Realização do evento Dezembro e Prefeitura de Bujaru Praça. Central 
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12. Cronograma de atividades 

Atividades Mês 1 
Outubro a Novembro 

Mês 2 
Novembro a Dezembro 

Mês 3 
Janeiro 

Aquisição de 
material e confecção 
das peças e cenários 
natalinos 
Apresentações X 
Prestação de contas  X 
13. Participantes/ Público alvo 

Número provável: 15.000 
Direto —196 
Indireto— 14.904 

14. Divulgação 

Panfletos 
Mídia nas redes sociais   
15. Recursos Humanos 

Recursos Humanos 
Atribuições 

Coordenador/Produtor artístico e cultural . 

Coordenar 	todas 	as 	produções 	da 
equipe de produção do setor artístico,  
e da programação cultural. 

Diretor Artístico 

Dirige as montagens 	supervisiona a 
criação 	parciais 	e 	gerais 	alem 	de 
acompanhar as montagens sobre um 
cuidado extremo. 

Cenógrafo, customizador I 
E 	responsável 	pela 	montagem 
cenográfica 	montagem das estações 
estruturação.  

Iluminador 

Cuida 	da 	criação, 	concepção 	da 
iluminação/luz para dar efeito as peças 
decorativas de natal. 

Montador 
Responsável 	pela 	composição 	e 
montagem das peças o qual será basej/  
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para 	caracterização 	do 
natalino com acabamento. 

Artesãos produtores na confecção de 
Equipe de Produção 	 peças. 

I 
16. Resultados esperados 

17.1- Envolvimento direto e indireto de 15.000 pessoas nos eventos do Fabuloso 
Natal Encantado; 
17.2- Ampliação do público para o cuidado e preservação do meio ambiente através 
da reciclagem; 
17.3- O surgimento espontâneo de novos grupos de artísticos no município; 
17.4- Surgimento espontâneo de atividades sustentáveis nas escolas; 
17.5- Geração de emprego e renda direto e indiretos; 

17. Forma de Publicação dos Resultados 

Site da Prefeitura 
Boletins impressos 
Mídia das redes sociais 

18. Indicador de Resultado proposto 

- Pesquisa de avaliação com o público participante; 
- Clipagem das mídias espontâneas; 
- Avaliação como o público diretamente envolvido. 

19. Formas de acompanhamento e controle da execução 

Reuniões 

20. Orçamento Geral 

Item de despesas Valor total 

21.1 Material de Consumo/Decoração R$ 	43.200,00 

21.1.1 	Vila do Papai Noel, Árvore de 7m 
com ponteira, R$ 	23.000,00 

21.1.2 Bonecos de neve de 2 m e Estrelas 
natalinas R$ 	5.000,00 

/ 
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21.1.3 Velas de natal R$ 	3.000,00 	- 
21.1.4. 14- Lustres natalinos, R$ 	12.000,00 

21.2 
Casa do Papai Noel 

R$ 	18.000,00 
21.2.1 	Estrutura 	(telha, 
compensado/madeire, pernamanca, prego 3 
x 9, 	prego 2 x 11, forro PVC, tomadas, 
bocal, 	lâmpada, 	fiação 	elétrica 
2,5mm,peças 	cabo 	lOmm, 	disjuntores, 
refletores, ventiladores) R$ 	12.000,00 

21.2.2 Decoração (árvore de natal, carpete, 
tapete, mesa, cadeira, estante, brinquedos, 
talheres, pratos, vaso, lustre) R$ 	3.000,00 

21.2.3 Tecidos (lurex com elastano) R$ 	3.000,00 

21.3 Serviços R$ 43.000,00 
21.3.1. 	Coordenação de geral de produção 
e assessoria de imprensa com divulgação, 
nos meios sociais. 

R$ 	10.000,00 
21.3.2. 	instalador 	de 	cenografia, 	com 
serviço terceirizado 

R$ 	6.000,00 
21.3.3. Customizado e ajudantes 

R$ 	5.000,00 
21.3.4. 	05 	montadores 	de 	peças 
decorativas 	personalizadas 	e 	ajudantes 
para todo evento 

R$ 	7.000,00 
21.3.5. 03 Cenógrafos montagem 

R$ 	7.000,00 
21.3.6. 	06 Costureiras para matéria da vila 
encantada 

R$ 	2.500,00 
21.3.7. 	01 iluminador 

R$ 	3.000,00 

21.4 
Atrações Natalinas (dias 04, 25, 30/12/2021 e 

06/01/2022 R$ 	15.000,00 
21.4.1 Coral 11 pessoas — Combel R$ 	6.000,00 

21.4.2 Espetáculo teatral - Circo Rataplan R$ 	2.500,00 



PREFEITURA DE 

BUJARU 
Governo do Progresso 

SECUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

DESPORTO, LAZER E TURISMO 

DE j 

8F1 s 

   

   

21.4.3 Espetáculo de dança e 
Musical - Companhia de danças R$ 	4.500,00 

21.4.4 Cantatas 
R$ 	2.000,00 

TOTAL 
R$ 119.200,00 

21. Peças Decorativas 

Peças exclusivas 2021 

01 Casa do Papai Noel 
400 Bolas de Natal de 12 fundos 
24 Lustres de Bola 
14 Lustres de Vela 
16 Caixas de Presente de 0,60 x 0,60 x 0,20 
04 Bolachões de fundos de garrafas 
01 Cenário de portal 
30 Semi - sinos Grandes 0,90 x 0,80 
80 Semi - sinos Pequenos 
07 Abas para funcionar como portais na praça 
01 Cachepó grande 
05 Cristal de Gelo de 1,20 m 
200 Festões 
14 Bolas grandes de 0,50 cm 
01 Arvore de Natal 

22. Assinatura do Responsável Técnico 
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