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

Assunto: CARNAFOLIA 2023 

Prezada Senhora, 

Vimos cordialmente, por meio deste, encaminhar apresentação do 

CARNAFOLIA/2023, e consecutivamente a CONTRATACAO DE ARTISTAS para shows 

musicais que serão apresentando nos dia 21 DE FEVEREIRO DE 2023. 

O objetivo desta Secretaria e dar condições para a população de exercer seus direitos de 

acesso á cultura, sabendo suas origens e se sentindo pertencente ao contexto do município, 

principalmente tratando-se do CARNAFOLIA 2023. 

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 para o pequeno empreendedor de açaí é dar uma chance de 

crescimento a quem está na mesma comunidade, fortalecendo a economia do lugar e melhorando 

a visibilidade e a possibilidade de conseguir investimentos de empresas maiores. 

Além disso, é possível pensar que esse estímulo a novos empreendedores pode trazer 

benefícios para um futuro a médio e longo prazo, diante da atual conjuntura econômica. 

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

Atenciosamente, 
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O carnaval é uma das festas tradicionais do município que mais proporcionam alegria e diversão 

a população, após o período de pandemia onde as comemorações eram realizadas de forma virtual, 

estamos trazendo mais uma vez o resgate dessa cultura, tudo isso para garantir aos munícipes mais 

uma data comemorativa segura e com atrações culturais de peso artístico, para proporcionar aos 

grupos culturais mais um motivo para manter viva a tradição dos blocos e marchinhas de carnaval, 

hoje O os grupos de carnaval do município tem o compromisso de levar temas como respeito, união 

e companheirismo as ruas da cidade no mês de fevereiro, com carros alegóricos, fantasias e 

concursos : CARNABUJARU KIDS, froxiudas, CONCURSO DE ESCOLAS DE SAMBA 

Atualmente nosso grupo carnavalesco já tem suas diretorias, porem nossa festa é realizada :e1a 

prefeitura municipal através da secretaria municipal de cultura que promove hoje os mais 

renomados eventos culturais da nossa região. 

O CARNAFOLIA Bujaru tem como foco principal o resgate cultural e a alegria nas ruas da cidade, 

sabemos o quão importante e divertido é o período de carnaval para nossa população, para iSSO 

nos responsabilizamos em proporcionar um dos melhores carnavais que o município já realizou. 

Nossos grupos tradicionais estarão de volta, nossas competições, apresentações e tudo que o 

povo merece. 

A secretaria municipal de cultura esta fazendo com que as tradições voltem trazendo cada vez 

mais grupos para as ruas da nossa cidade, envolvendo tanto o espaço rural quanto o espaço 

urbano, esse evento é de grande importância para a economia, local e envolve o desenvolvimento 

turístico e social. 

Nosso município tem nos eventos uma grande oportunidade de movimentar o comercio 

proporcionando aos nossos ambulantes muitas oportunidades de ganhar seu próprio dinheiro 

com seu trabalho. 

1. OBJETIVO GERAL 

- Realizar um evento carnavalesco com diversão, garantindo assim o resgate da cultura e o 

desenvolvimento econômico do nosso município, pois através dos eventos a secretaria esta 

mantendo viva as tradições que precisam desse apoio. 



2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Fornecer um agradável e lindo evento de lazer e socialização para nossos munícipes; 

- Fortalecer a cultura do espirito de alegria, e o turismo em nossa cidade; 

- Estimular o desenvolvimento econômico local, contribuindo para aumentar o orgulho por nossas 

raízes e trabalhando o fortalecimento dos vínculos e nosso riquíssimo patrimônio cultural; 

- Produzir benefícios sócias através do respeito, renda por meio do turismo ligado as áreas 

culturais, hotelaria e serviços; 

- Consolidar a imagem de nossa cidade como polo regional de turismo e de lazer sendo referência 

no respeito às tradições. 

2. AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS 

O Projeto CARNAFOLIA BUJARU 2023 será realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da 

Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) e as diversas secretarias envolvidas como Administração, 

Educação, Finanças, Saúde, Meio Ambiente, Promoção Social, lnfraestrutura, Agricultura, entre 

outros departamentos e parceiros, no mês de fevereiro de 2023. 

A realização do evento obedecerá aos seguintes passos: 

1. Divulgação da programação; 

2. Início da programação desde a decoração ate as atrações, inscrição, credenciamento e 

formação dos interessados em participar das vendas de comidas e outros através; da 

vigilância Sanitária pela Sec. Saúde de Bujaru em parceria com a Sespa e outros órgãos 

estaduais; 

3. Montagem e produção do evento. 

4. Revisão das estruturas. 

S. Auditoria e resultados do evento 

A partir do mês de janeiro, já estaremos preparados para participação oficial no evento 

conforme programação que será montada pela equipe de organização do mesmo seguindo 

calendário publicado e montado pela equipe organizadora. 

3. Local Do Evento 

O local definido será a PISTA AZUL. 

S. RESULTADOS ESPERADOS 

Proporcionar as famílias um evento aconchegante. 
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Fortalecer o setor de turismo, hotelaria e serviços, garantindo a atração de novos negócios,gerando 

empregos e permitindo a inclusão social dado a sua ampla abertura para entrada de novos 

profissionais, aquecendo a economia local. 

Contribuir para o crescimento da cultura regional. 

Valorizar a identidade cultural de nosso povo, tornando nossa cidade conhecida nacionalmente 

pelos seus traços típicos. 

Consolidar o evento no calendário Cultural e rota turística Regional. 

6. COORDENAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto CARNAFOLIA BUJARU 2023 será coordenado pela PM B; através da SECULT - Bujaru em 

parceria com representantes das diversas secretarias e departamentos que compõem a Prefeitura 

Municipal na gestão Governo do Progresso, Administração Miguel Junior. 

7. PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

Essa proposta surgiu com uma demanda da própria população, que anseia por alternativas para 

enfrentamento dos problemas sociais, por mais opções de lazer e de geração de renda. Diversos 

segmentos foram ouvidos e apresentaram sugestões na elaboração do projeto, pois a Secu!t é 

responsável pelas ações e projetos de valorização da cultura local. 

8. SUSTE NTABILIDADE DO PROJETO 

A proposta do evento baseia-se na força da cultura popular trazendo para perto das famílias um 

novo padrão de eventos como o carnaval kids, Que visa proporcionar as famílias mais lazer e um 

espaço aconchegante, respeitando todas as diversidades. 

9. ESTRATÉGIA DE MÍDIA 

A divulgação do evento acontecerá com antecedência na cidade e principalmente, para que 

todos possam participar do mesmo. 

Como estratégia de Comunicação, serão usados diversos recursos, tais como: (1) Cartazes; (2) 

Panfletos; (3) Faixas; (4) Camisas; (5) Bonés; (6) Canetas; (7) Totem de Mesa; (8) Totem na Entrada 

do estabelecimento comercial; (9) Adesivos do Carnafolia bujaru (incluindo matérias especi(ais, 

patrocinadores, participantes e suas respectivas receitas). Todas as ações serão fotografadas; e 



filmadas para serem disponibilizadas em diversos sites (Youtube etc.), nas redes sociais (Facebool
- 

Twitter etc.), programas de rádio, e também para prestação de contas ao final do Projeto. DE 

10. GERAÇÃO DE EMPREGO 

Todo e qualquer evento de cunho cultural visa em primeiro instante valorizar todos os 

principalmente aqueles que são diretamente ligados a população, a geração de emprego de for 

direta ou indireta é um dos principais objetivos do projeto. 

11. ORÇAMENTO DETALHADO COM ITENS DISCRIMINADOS E SEUS RESPECTIVOS VALORES 

O orçamento detalhado encontra-se ao final do Projeto. Nele estão previstos os recursos para 

ações de comunicação que visem à promoção da filosofia do Projeto, os métodos empregos na 

divulgação junto aos públicos específicos. 

12. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

A preparação do Projeto terá duração de três meses, entre outubro e dezembro de 2022.•. 

Dezembro Janeiro 

  

 

fevereiro 

    

     

 

Pré - produção 

   

Produção 

Realização 

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Haverá necessidade de uma única liberação de recursos para as atividades do Projeto, 

considerando o pequeno prazo de execução (três meses). O volume de recursos solicitado é 

pequeno e sua aplicação poderá ser realizada facilmente na prestação de contas pela entidade 

proponente, pois a mesma já possui tradição nesse tipo de execução administrativa e orçamentária. 

Janeiro 

Liberação do 

recurso 

 

Fevereiro 

  

Realização e 

Prestação de contas 

14. CONTRAPARTIDAS MÍNIMAS 

Além de atender a todas as contrapartidas mínimas previstas pelos patrocinadores, a Secretaria 

Municipal de Cultura (SECULT) colocará a disposição sua infraestrutura técnica e básica, como: 

computadores, impressora, Data show, telefone, internet, móveis de escritório etc., para assim 
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propostas pela coordenação. 

15. CONTRAPARTIDA SOCIAL 

Todo o foco do Projeto é destinado à ampla participação popular, com enfoque na valoriz:ção 

de um crescente segmento de entrada de profissionais não qualificados, especialmente nas áreas 

de alimentação e hotelaria. 

Espera-se ainda que o evento proporcione outros benefícios como: equilibrando a oferta e 

demanda nos serviços de turismo e gastronomia; enriquecendo a vida cultural da cidade; 

proporcionando prestígio para a cidade sede; e promovendo a imagem da região em nível nacional. 

16. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Segue em Anexo ao presente Projeto a documentação e comprovantes de regularidade da 

entidade proponente — Secretaria Municipal de Cultura, desporto, Laser e Turismo. (SECULT) de 

Bujaru. 

17. RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL 

A Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) é responsável pelas políticas públicas de promoção 

da cultura, e atua em parceria com outras instituições públicas e privadas na realização de eventos 

e programações de âmbito local, trabalhando em parceria com diversas secretarias, atuará 

diretamente com a secretaria de meio ambiente a fim de proporcionar efetiva realização de práticas 

que visem à educação e preservação ambiental na realização deste projeto. 

Nosso município tem nos eventos uma grande oportunidade de movimentar o comercio 

girando a economia local e gerando oportunidades aos moradores de nossa terra de um garho 

extra na venda de comidas, bebidas e artesanato local. 

O carnaval bujaruense tem como foco principal o resgate cultural e a alegria nas ruas da cidade, 

sabemos o quão importante e divertido é o período de carnaval para nossa população para isso rios 

responsabilizamos em proporcionar um dos melhores carnavais que o município já realizou. Nossos 

grupos tradicionais estarão de volta, nossas competições, apresentações e tudo que o povo 

merece, shows de grandes artista. 

Nossos sinceros agradecimentos a todos os envolvidos. 

Glemeson Landell de Souza Rodrigues 

Secretário Municipal de Cultura, Desporto, Lazer, Turismo 

Decreto n2  011/2021 - PMB 
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JUSTIFICATIVA DE INEGIBILIDADE DE LICITACAO 

O Presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 da Lei 8.666/93 

como antecedente necessário á contratação com inexigibilidade de licitação. 

- Objeto: CONTRATAÇAO DE ARTISTA DE RELEVANCIA SOCIAL PARA O CARNAFOLIA 2023. 

II - Contratado: 

ARTISTA SEGMENTO CULTURAL 
Banda AR15 Musica 

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 
n 2  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 COM PROVACAO DA CONSAGRACAO. 

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

CARNAFOLIA 2023 tenha 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 BANDA AR15, mediante a juntada de diversas matérias 

jornalistas, sendo este um fator de extrema notoriedade pela crítica especializada e opinião 

pública em se tratando de uma banda regional de conhecimento geral e notório, sendo acolhida 

em diversos públicos, tendo grande relevância estadu. 
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GLEMESON IDELL DE SOUZA RODRIGUES 

Secretário Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo 


