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TERMO DE REFERÊNCIA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO DE PESSOAS

JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA 8ª BIENAL RUBEM BRAGA
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 021/2019

1. CONTEXTO

BIENAL RUBEM BRAGA

Cachoeiro de Itapemirim, município com mais  de 210.000 habitantes,  polariza as

relações econômicas, turísticas e culturais de todo sul do Estado do Espírito Santo.

São  700.000  habitantes  na  Região  Sul  do  Estado  que  identificam  Cachoeiro  de

Itapemirim como celeiro das políticas públicas de cultura e desenvolvimento social,

por isso é a Bienal Rubem Braga o principal evento de Literatura do Espírito Santo,

pois é o único encontro bienal de leitura que se justifica e se fundamenta na história

de um grande escritor, Rubem Braga que elevou a crônica à categoria de gênero

literário. Rubem Braga não apenas nomeia o maior e principal evento de literatura do

Espírito  Santo,  mas  contribui  para  marcar  no  cenário  nacional  a  qualidade  da

produção  escrita,  através  de  sua  prosa  literária,  pois  é  Rubem,  num  universo

generoso de quem escreve escolhendo as palavras certas, quem melhor escreveu

crônica numa dinâmica movida pela emoção, proporcionada pelos acontecimentos do

quotidiano.

A Bienal Rubem Braga acontece em Cachoeiro de Itapemirim desde sua concepção

no ano de 2006 traduzindo o compromisso de efetivar a herança do cronista Rubem

Braga numa festa da literatura. Em um processo evolutivo onde as edições anteriores

congregaram governo e sociedade, a Bienal segue seu fluxo considerando a leitura

como um dos mecanismos de liberdade de expressão e fomentadora da imaginação

e do exercício da cidadania.

Construiu-se uma identidade que atualmente reflete  a essência do evento e  que

sobretudo, delineada por sua programação, formato e concepção visual, imprime o

verdadeiro sentido democrático da Bienal: proporcionar um encontro de leitores e

não leitores, democratizando e ampliando fronteiras do conhecimento.

A realização da 8ª Bienal Rubem Braga 2020 estabelecerá dentro de uma construção
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coletiva,  várias  oportunidades de vivências  das principais  experiências de leitura,

levando os leitores dentro das mais diferentes formas de linguagem, a interagir com

autores, produtores, agentes culturais das mais diferentes áreas e ainda, participar

ativamente  da  produção  de  novos  produtos  de  leitura,  através  de  oficinas  de

produção literária e artísticas. Os participantes serão levados a vivenciar e trocar

experiências de leitura, através da participação nas palestras temáticas e nas mesas

de debate, e oficinas criativas, além de proporcionar aos novos leitores um ambiente

de leitura que esteja dentro do seu nível de linguagem, favorecendo a interação e a

construção de significados.

Todas as ações da 8ª Bienal Rubem Braga estão voltadas a incluir o grande público

leitor  presente  nas  escolas  municipais  e  estaduais  de  Cachoeiro  e  também dos

municípios  vizinhos,  considerando  atividades  de  leitura  e  vivência  cultural  que

atendam desde os leitores que se iniciam no reconhecimento das primeiras letras até

aqueles que por prazer e amor à boa leitura, se rendem ao descompromisso de se

deixar conquistar pelos personagens, pelos fatos e pela história contada nas páginas

de um bom livro, no enredo de um bom filme ou da dramaturgia de uma peça teatral.

O envolvimento do público leitor e também do público não leitor dentro do ambiente

da 8ª Bienal proporcionará a continuidade da rica oportunidade de formação de uma

identidade literária para os alunos matriculados nas escolas municipais e estaduais,

desde  as  séries  iniciais  até  o  ensino  médio.  Proporcionará  ainda  situações  de

discussão de temas que envolvam o segmento universitário, considerando os cursos

desenvolvidos  nas  faculdades  e  universidades  da  região  de  Cachoeiro  e  dos

municípios vizinhos.

A produção da próxima edição será a homenagem a três amigas de Rubem Braga –

CLARICE  LISPECTOR,  TONIA  CARREIRO  E  LYGIA  MARINA.  Estas  três  não  foram

simplesmente amigas, mas sim musas de Rubem, grandes artistas e brasileiras, que

assim como Rubem, influenciaram de alguma forma o desenvolvimento cultural do

Brasil, e emprestarão a sua história para embasar a programação da 8ª Bienal, que

pretende atender às diferentes linguagens utilizadas nos mais variados espaços de

leitura, considerando o livro como elemento principal, mas compreendendo os novos

mecanismos de leitura  e  também os novos  leitores.  Mesas de  debate,  palestras,

vivência,  contação  de  história,  música,  teatro,  enfim,  diferentes  linguagens  na

construção e mediação de múltiplas leituras.
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2. JUSTIFICATIVA

A Bienal  Rubem Braga é um acontecimento literário  cuja conotação ultrapassa o

universo  cultural,  pois  muitos  são  os  segmentos  envolvidos  na  concepção  e

construção desse grande evento. Há uma movimentação necessária dos segmentos

das mais diferentes áreas da arte, mas, com foco principal na leitura, o envolvimento

de  um  grande  público  consumidor  de  livros,  sejam  professores  ou  alunos;  a

participação efetiva da sociedade civil num universo de leitores e não leitores, afinal

são estes os principais focos de encantamento de uma Bienal Literária, a fim de fazê-

los, antes de tudo, conhecedores do universo presente nas páginas de um bom livro.

A Bienal transfere para toda a sociedade o grande potencial crítico que a leitura é

capaz de produzir através de ações que envolvam o debate e a discussão de temas

importantes do nosso cotidiano,  uma postura crítica e atitudes decisivas,  sempre

baseadas no conhecimento e na humanização das relações que todos estabelecemos

com o próximo e com o meio em que vivemos. 

Promover e provocar a participação efetiva de toda a sociedade, através das novas

mídias, envolvendo o público adolescente / jovem, assim como inspirar a produção

escrita,  através  do  contato  com escritores  e  produtores  do  principal  produto  de

consumo da Bienal – a leitura, independente do formato, seja através do formato

livro  consagrado  pelas  grandes  editoras,  seja  no  formato  imagem  e  texto,

consagrado pelas mídias alternativas,  seja no formato som / música, através das

mensagens  comprometidas  na  produção  do  mercado  fonográfico,  ou  ainda,  no

formato arte visual, através da tela de uma gravura ou da plástica de um roteiro

interpretado  por  atores  na  linguagem  do  teatro  ou  através  das  oficinas  que

promovem uma grande variedade de leituras.

Por fim, o que precisa justificar a realização da 8ª Bienal Rubem Braga - 2020 não se

coloca apenas sobre a biografia de um grande homem, mas na responsabilidade que

todos temos com transformação social que sua obra proporciona, principalmente em

Cachoeiro de Itapemirim e cidades vizinhas.

3. DO OBJETO

3.1 Constitui-se objeto do presente Termo de Referência a CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO DE

PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA 8ª BIENAL RUBEM
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BRAGA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

3.2.  A Bienal  acontecerá entre os dias 26 a 31 de 2020, na cidade de Cachoeiro de

Itapemirim-ES, na Praça de Fátima, com acessibilidade de forma democrática e gratuita; 

3.3 O patrocínio se dará em troca da contrapartida publicitária do nome ou logomarca da

empresa,  em conformidade com o  previsto  na  cláusula  terceira  do  presente  Edital  e

atendimento das demais exigências abaixo discriminadas.

3.4 As empresas selecionadas nos termos deste Edital celebrarão TERMO de PATROCÍNIO

com a Prefeitura Municipal  de  Cachoeiro de Itapemirim por  intermédio da Secretaria

Municipal de Cultura e Turismo – SEMCULT, no qual constará, especificamente, a forma

de inserção do(s) nome(s) e/ou marca(s) de cada parceiro nos materiais relacionados à

promoção e divulgação do evento.

3.5O  objeto  do  patrocínio,  a  ser  investido  pelas  empresas  interessadas,  consiste  no

patrocínio com valor total de R$ 460.000,00, sendo que para a proposta mínima será

considerado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

LOTE ITEM VALOR TOTAL R$
01 patrocínio a 8ª Bienal Rubem Braga  R$ 460.000,00

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  Não  poderá  haver  repasse  em dinheiro  para  a  Secretaria  de

Cultura e Turismo ou para a Comissão Organizadora do evento. O patrocínio se efetivará

via contratação de serviços diretamente entre o apoiador e o objeto a ser contratado para

atender  às  demandas  de  realização  da  8ª  Bienal  Rubem Braga,  como  por  exemplo,

hospedagem,  alimentação,  passagens  aéreas,  contratações  de

artistas/escritores/palestrantes  e  demais  despesas  necessárias  para  a  execução  do

evento.

4. DAS CONTRAPARTIDAS/COTAS DE PUBLICIDADE

4.1 As empresas interessadas em apoiar a 8ª Bienal Rubem Braga para execução dos

serviços necessários à realização terão direito à publicidade conforme abaixo:

Valor do patrocínio CONTRA PARTIDA

Acima de R$ 60.000,00  – Apoiador

oficial

Logotipo  da  empresa  em: baners  do  evento,  lonas

externas,  site  e  redes  sociais  da  PMCI;  vídeos  com

programação  do  evento  para  divulgação  dos
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patrocinadores;  Nome do  patrocinador  em todas  as

divulgações/sugestões de pauta à imprensa, ou seja,

em mídia espontânea;

Espaço para promoção ou sorteio durante o evento

em  horários  e  espaços  combinados  com  a

organização  (custos  de  brindes  ou  promoções

correrão por parte do apoiador);

Participação  de  um representante  da  empresa  com

fala em seção solene de abertura;

Espaço de stand com materiais de apresentação da

empresa patrocinadora

 De R$ 30.000,00 a R$ 59.990,00 Logotipo  da  empresa  em: baners  do  evento,  lonas

externas, site e redes sociais da PMCI;   vídeos com

programação  do  evento  para  divulgação  dos

patrocinadores; 

Espaço de stand com materiais de apresentação da

empresa patrocinadora

3 - Espaço para promoção ou sorteio durante o evento

em  horários  e  espaços  combinados  com  a

organização  (custos  de  brindes  ou  promoções

correrão por parte do apoiador);

De R$ 15.000,00 a R$ 29.900,00 Logotipo  da  empresa  em: baners  do  evento,  lonas

externas, site e redes sociais da PMCI;  

Espaço para promoção ou sorteio durante o evento

em  horários  e  espaços  combinados  com  a

organização  (custos  de  brindes  ou  promoções

correrão por parte do apoiador);

4.2  A  publicidade institucional  vinculada  às  pessoas  jurídicas  privadas  apoiadoras  do

evento pode ser explorada em outros locais  às suas escolhas, além dos definidos no

presente edital, desde que previamente aprovada pela Assessoria de Comunicação da

Prefeitura.

4.3 Haverá exclusividade da logomarca de apoiadores, não sendo permitida a exibição de

outra empresa nos materiais oficiais de divulgação da 8ª Bienal Rubem Braga.

4.4 As empresas apoiadoras poderão realizar divulgação interna do evento em meio de

comunicação próprio ou de terceiros, associando o evento à marca até a data de 31 de
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maio de 2020.

4.5 As empresas, após a assinatura do Termo, poderão efetuar as divulgações conforme

estabelecido no item, sendo vedado o uso do nome da Secretaria Municipal de Cultura de

Turismo  ou  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  para  qualquer  outra

divulgação da empresa.

4.6 O apoiador deverá iniciar a realização das contratações de serviços ou compras de

materiais em até 01 (um) dia após formalizado o Termo de patrocínio, mediados pela

COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE EDITAIS e em acordo com a

demanda apresentada no termo de referência.

4.7 Após a celebração do termo de patrocínio entre o Município e a empresa apoiadora do

evento, esta deverá apresentar documento ou nota fiscal que comprove a contratação do

artista, serviço ou aquisição de material objeto do Termo de patrocínio.

5. CONSIDERAÇÕES

No caso em tela o Município de Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria

municipal  de  Cultura e Turismo,  visando fomentar  a  cultura  e  proporcionar  lazer  aos

cidadãos cachoeirenses e impulsionar o turismo através da presença de visitantes de

localidades vizinhas, tem por objetivo buscar patrocínio para realizar a 8ª Bienal Rubem

Braga. 

O objetivo primordial da pretensa contratação é proporcionar aos cachoeirenses e turistas

em geral a difusão da cultura, especialmente garantida no Artigo 215 da Constituição

Federal de 1988, o pleno exercício dos direitos e acesso a fontes de cultura. Por sua vez,

entendemos pertinente o fomento e sua disseminação, entendida como direito básico do

cidadão. 

Em  principal  resultado  a  ser  atingido  é  o  crescimento  cultural  da  comunidade

cachoeirense, o empoderamento do artista local, dos setores do comércio e turístico, a

partir  da atração de ações culturais /  turistas /  consumidores e  visitantes de cidades

vizinhas, isso sem falar na movimentação cultural, também, para o munícipe com oferta

de programação de qualidade e diferenciada.

Por sua diversidade, qualidade e pela tradição cultural do Estado do Espírito Santo, a

Bienal Rubem Braga é constituída pela essência da arte. Com uma forte divulgação, o

projeto  tem impacto entre estudantes e público em geral  de diferentes  perspectivas,

classes e do território capixaba. Além disso, não há cobrança de ingressos, permitindo

que todos,  sem qualquer distinção,  frequentem a Praça de Fátima – Av.  Beira  Rio,  e
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participem  da  programação  oferecida,  bebendo  das  artes  com  toda  sua  energia  e

movimento. 

Estudantes do ensino fundamental, médio e superior tem a oportunidade de aliar os seus

conhecimentos  ao  fazer  artístico  e  literário  de  suas  raízes,  o  que  transforma  essa

importante ação cultural em um instrumento de transformação social e de valorização do

ser  enquanto  produtor/consumidor  de  cultura.  Em  uma  sociedade  que  tem  como

necessidade básica a nutrição da alma por meio da cultura, ressalta-se que o principal

público  atingido por  esse  festival  é  composto de  homens e mulheres  pertencentes a

todas classes e de todas as idades.

Considerando, que os benefícios diretos e indiretos resultantes da pretensa contratação é

oferecer lazer, entretenimento e cultura à população em geral; 

Justifica-se a busca de patrocínio de empresas privadas para promover a 8ª Bienal Rubem

Braga. 

Nesse sentido, necessário se faz, a publicação do presente edital em busca de patrocínio

para realização do evento, sem que haja total dispêndio por parte dos cofres públicos.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de setembro de 2019.

 FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS 

Secretária Municipal de Cultura e Turismo
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