
EDITAL 033/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, COM ESTEIO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 27.931/2017 E NA LEI
Nº  13.019,  DE 31 DE JULHO DE 2014 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, VISANDO À SELEÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO  DA  SOCIEDADE  CIVIL  INTERESSADA  EM  CELEBRAR  PARCERIA  QUE  TENHA  POR
OBJETO  A  APRESENTAÇÃO  DE  PROPOSTAS  CULTURAIS,  VISANDO A  REALIZAÇÃO  DO  DESFILE
CARNAVALESCO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DE 2020.

2 CONTEXTO

O carnaval é a festa popular mais celebrada no Brasil e que, ao longo do tempo, tornou-
se elemento da cultura nacional. A história do carnaval no Brasil iniciou-se no período colonial.
Uma das primeiras manifestações carnavalescas foi o entrudo, uma festa de origem portuguesa
que na colônia era praticada pelos escravos. Depois surgiram os cordões e ranchos, as festas de
salão, os corsos e as escolas de samba. Afoxés, frevos e maracatus também passaram a fazer par-
te da tradição cultural carnavalesca brasileira. Marchinhas, sambas e outros gêneros musicais tam-
bém foram incorporados à maior manifestação cultural do Brasil. Porém, o carnaval não é uma in-
venção brasileira nem tampouco realizado apenas neste país. 

A História do Carnaval remonta à Antiguidade, tanto na Mesopotâmia quanto na Grécia
e em Roma. A palavra carnaval é originária do latim, carnis levale, cujo significado é retirar a car-
ne. O significado está relacionado com o jejum que deveria ser realizado durante a quaresma e
também com o controle dos prazeres mundanos. Isso demonstra uma tentativa da Igreja Católica
de enquadrar uma festa pagã.

Na antiga Babilônia, duas festas possivelmente originaram o que conhecemos como car-
naval. As “Sacéias” eram uma festa em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do
rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas esposas. Ao final,
o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. O outro rito era realizado pelo rei nos
dias que antecediam o equinócio da primavera, período de comemoração do ano novo na região. O
ritual ocorria no templo de Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos, onde o rei perdia
seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia
para demonstrar a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumia o trono.

O que havia de comum nas duas festas e que está ligado ao carnaval era o caráter
de subversão de papéis sociais: a transformação temporária do prisioneiro em rei e a humilhação
do rei frente ao deus. Possivelmente a subversão de papéis sociais no carnaval, como os homens
vestirem-se de mulheres e vice-versa, pode encontrar suas origens nessa tradição mesopotâmica.

As associações entre o carnaval e as orgias podem ainda se relacionar às festas de origem
greco-romana, como as bacanais (festas dionisíacas, para os gregos). Seriam festas dedicadas ao
deus do vinho, Baco (ou Dionísio, para os gregos), marcadas pela embriaguez e pela entrega aos
prazeres da carne.

Havia ainda em Roma as “Saturnálias” e as “Lupercálias”. As primeiras ocorriam no solstício
de inverno, em dezembro, e as segundas, em fevereiro, que seria o mês das divindades infernais,
mas também das purificações. Tais festas duravam dias com comidas, bebidas e danças. Os papéis
sociais também eram invertidos temporariamente, com os escravos colocando-se nos locais de
seus senhores, e estes colocando-se no papel de escravos.

Mas tais festas eram pagãs. Com o fortalecimento de seu poder, a Igreja não via com bons
olhos as festas. Nessa concepção do cristianismo, havia a crítica da inversão das posições sociais,
pois, para a Igreja, ao inverter os papéis de cada um na sociedade, invertia-se também a relação



entre Deus e o demônio. A Igreja Católica buscou então enquadrar tais comemorações. A partir do
século VIII, com a criação da quaresma, tais festas passaram a ser realizadas nos dias anteriores
ao período religioso. A Igreja pretendia, dessa forma, manter uma data para as pessoas cometerem
seus excessos, antes do período da severidade religiosa.

Durante os carnavais medievais por volta do século XI, no período fértil para a agricultura,
homens jovens que se fantasiavam de mulheres saíam nas ruas e campos durante algumas noites.
Diziam-se habitantes da fronteira do mundo dos vivos e dos mortos e invadiam os domicílios, com
a aceitação dos que lá habitavam, fartando-se com comidas e bebidas, e também com os beijos
das jovens das casas. Durante o Renascimento, nas cidades italianas, surgia a commedia dell'arte,
teatros improvisados cuja popularidade ocorreu até o século XVIII. Em Florença, canções foram cri-
adas para acompanhar os desfiles, que contavam ainda com carros decorados, os trionfi. Em Roma
e Veneza, os participantes usavam a bauta, uma capa com capuz negro que encobria ombros e ca-
beça, além de chapéus de três pontas e uma máscara branca.

3 JUSTIFICATIVA

A  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  pretende
salvaguardar  e  promover  a  diversidade  reconhecendo  a  complexidade  e  abrangência  das
atividades e valores  culturais  em todos os  territórios,  ambientes e contextos populacionais  do
município.  Para  tanto,  cabe-lhe  oportunizar  espaços  para  a  difusão  de  bens,  conteúdos  e
diversidade indenitária da cultura sul capixaba garantindo, dessa forma, o entendimento da cultura
como direito de todo cidadão. A diversidade manifesta-se por meio de múltiplas formas de criação,
produção,  difusão  e  fruição  das  expressões  culturais  que  englobam  diferentes  identidades  e
linguagens  artísticas,  como  parte  fundamental  da  experiência  histórica  da  humanidade.  Essa
diversidade se atualiza por meio do fortalecimento das expressões artísticas e das identidades
culturais, a partir da preservação dos patrimônios material e imaterial, da memória, da reflexão e
da  crítica.  Valorizar  a  diversidade  cultural  e  artística  implica  em  reconhecer  e  promover  as
manifestações  culturais,  assim  como  preservar  os  grupos  e  as  tradições  que  se  encontram
ameaçados por mudanças de natureza econômica, social, política e ambiental. Esses princípios são
elementos que passam a ser  norteadores de normatização,  apontando para a necessidade de
criação de instrumento de transferência de recursos para sua implementação.

Sabendo-se  que  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.  A Secretaria Municipal  de Cultura e
Turismo tem como missão a valorização do papel do Poder Público no fomento à cultura e às
manifestações culturais em suas diversas linguagens e identidades. Nesse ambiente, compete ao
poder público formular e consolidar políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social,
respeitando a diferença e a pluralidade de agentes, atores sociais e grupos étnicos, de forma a
garantir diversidade de representação. Em face ao exposto, deve-se compreender o fomento à
cultura  de  forma estratégica  ao  observar  diversas  modalidades  de  incentivo  para  estimular  a
criação, produção, circulação, promoção, salvaguarda, difusão, fruição, acesso e consumo de bens
culturais.

Existe um movimento de resgate cultural dessa festa em Cachoeiro de Itapemirim com a
preocupação, por parte do Poder Público com a profissionalização das comunidades carnavalescas
de nossa cidade. Para tanto, geralmente são disponibilizados apoio logístico e artístico para Shows,
Matines,  Concurso de Marchinhas,  Concurso de Rei  Momo,  Concurso de Rainha do Carnaval  e



Concurso de Fantasias por meio de Editais de Chamamento Público. Atualmente o Projeto Carnaval
apresenta uma festa  que se  traduz em respeito  ao movimento carnavalesco de Cachoeiro  de
Itapemirim e que garante a qualidade da festa através de uma programação que coloca o cidadão
em primeiro lugar, dentro de um ambiente preparado com segurança e beleza para receber as
famílias de Cachoeiro. 

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim vem priorizando a otimização na alocação
de recursos públicos no incentivo à produção e criação de conteúdos e bem culturais, tomando por
base, ações e políticas de salvaguarda, fomento e incentivo com expressões da cultura local, de
forma a engendrar iniciativas que demonstrem melhor atendimento às demandas sociais, melhor
atendimento de expectativas de acesso e fruição de modo a ampliar  horizonte de contato da
população com os bens simbólicos e os valores culturais de diferentes tempos históricos, potencial
de  diversificação  e  ampliação  da  oferta  de  bens  culturais  com  atenção  às  expectativas  ao
consumidor da cultura, de forma a valorizar a diversidade cultural  que se atualiza de maneira
criativa para reconhecer, valorizar, proteger e expor a diversidade por meio da expressão de seus
artistas e de suas múltiplas identidades.

Desta forma, a SEMCULT acredita que o carnaval cachoeirense se consolida a cada ano,
principalmente porque está baseado no objetivo de oferecer uma programação diversificada para
as famílias que ficarão na cidade durante o feriado. A prefeitura geralmente organiza estrutura
com orçamento adequado, contratação de bandas regionais e nacionais e para 2020 pretende
manter o desfile das Agremiações Carnavalescas do município que foi retomado em 2019 por meio
de edital onde algumas agremiações se inscreveram. 

4 DO OBJETO

3.1 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SEMCULT torna público a abertura do Edital n.º
033/2019, com esteio no decreto municipal nº 27.931/2017 e na lei nº 13.019, de 31 de julho de
2014 e alterações posteriores, o presente edital de Chamamento Público  visando à seleção de
organização  da  sociedade  civil  interessada  em  celebrar  parceria que  tenha  por  objeto  a
apresentação de Propostas Culturais, visando a realização do desfile Carnavalesco de Cachoeiro de
Itapemirim de 2020.

5 DOS OBJETIVOS

4.1  Constitui-se  objetivo  geral  do presente Edital  a intenção de congregar  comunidade,  Poder
Público, setor empresarial e organização civil no fomento da economia do carnaval cachoeirense,
abrindo um leque de oportunidades no ciclo econômico do município, onde a família, turistas e
trabalhador  da  indústria  carnavalesca,  são  a  engrenagem  principal  desse  organismo  cultural
chamado Carnaval;

4.2  São  objetivos  específicos  deste  processo  de  seleção oportunizar  o  intercâmbio  entre  as
agremiações  carnavalescas  cachoeirenses,  por  meio  de  apresentações  de  propostas  artísticas,
contribuindo para o crescimento da técnica, visando estimular os diversos elos da cadeia produtiva
do setor e a realização de ações que dialoguem com o público a fim de:

a) Resgatar a beleza da Festa Popular envolvendo toda a Comunidade;

b) Movimentar o Comércio Local com a Confraternização entre os munícipes;



c) Promover oportunidade de encontro de gerações com um clima de segurança e tranquilidade
para os foliões;

d) Divulgar o nome do Município, resgatando o valor Cultural/Turístico do Carnaval local;

e) Recuperar e valorizar os movimentos carnavalescos das agremiações de forma a favorecer o
trabalho  de  replicação  dos  detentores  da  cultura  popular  do  carnaval   e  repercutindo  o
conhecimento às novas gerações.

6 RECURSOS FINANCEIROS 

5.1. Para a consecução do objeto deste Processo de Seleção, a proposta selecionada receberá da
Secretaria de Municipal da Cultura – SEMCULT recurso específico consignado no Orçamento do
Município de Cachoeiro de Itapemirim, constante na dotação orçamentária a seguir e será no valor
máximo de R$ 140.000,00;

Órgão: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;

Ação  1201.1339212251.034  –  Carnaval  –  Outros  Ser.  Terc.  Pessoa  Jurídica  –  3.3.90.39.99  –
Recursos Próprios.

 DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

6.1 O proponente selecionado deverá executar serviços básicos que seguem abaixo relacionados e
que devem ser levados em consideração mesmo no processo de elaboração da proposta, pois
serão cobrados no ato da entrega de Plano de Trabalho, executados sob Gestão da Parceria e
cobrados em Prestação de Contas:

6.2 Apresentar  inscrição  por  meio  de  Plano  de  Trabalho/Proposta Artística para  o Desfile
Carnavalesco  de  2020  conforme Edital  nº  033/2019,  que  será  previamente  selecionado  pela
Comissão Permanente de Seleção instituída pela Portaria Nº 1.005/2017,  Secretaria Municipal de
Cultura  e  Turismo conforme regras  do Edital;  que  deverá conter  o  Currículo  dos Membros da
Comissão Organizadora e o detalhamento básico da Proposta Artística conforme anexo disponível
no portal da Transparência no link https://transparencia.cachoeiro.es.gov.br/lei130192014.

6.3  Prestar  os  serviços  com  contratação  de  profissionais  adequadamente  qualificados  e
capacitados, nos casos em que se fizer necessário, para a perfeita execução do objeto deste Termo
de  Referência,  cumprindo  rigorosamente  os  prazos  e  todos  os  padrões  de  qualidade  técnica
exigidos de forma a prestar os serviços de acordo com o especificado, sujeito à fiscalização da
Secretaria Municipal  de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim e com a observação ao
recolhimento de encargos sociais;
 
6.4 O Fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e máquinas necessários à
execução dos serviços bem como o transporte de todos os materiais e equipamentos até o local de
confecção  das  alegorias  e  sua  remoção  no  término  do  evento  é  dever  de  cada  proponente
selecionado;

https://transparencia.cachoeiro.es.gov.br/lei130192014


6.5  O  proponente  deverá  se  apresentar  no  local  indicado  pela  SEMCULT,  para  o  desfile
carnavalesco  com  no  mínimo  100  componentes,  onde  todos  deverão  estar  fantasiados  e
distribuídos em no mínimo três alas, sendo estas, comissão de frente, baiana e bateria, além de
mestre-sala e porta-bandeira;

7. DA PROPOSTA

7.1. Os proponentes, antes de apresentarem documentos solicitados ao atendimento do processo
seletivo, deverão analisar o presente Termo de Referência, dirimindo, tempestivamente, todas as
dúvidas,  de  modo a  não  incorrerem em omissões.  Possíveis  indefinições,  omissões,  falhas  ou
incorreções  das  especificações  ora  fornecidas  não  poderão,  em nenhuma  hipótese,  constituir
pretexto para realizar “serviços extras” e/ou alterar a composição de seus orçamentos iniciais sem
prévia justificação.

7.2. Nos valores destinados ao pagamento do projeto cultural não estão inclusas despesas extras
não previstas  em orçamento,  devendo ser  respeitado o cronograma de execução e a planilha
estimativa orçamentária (planilha de custos) que compõe o projeto cultural,  as demais que se
fizerem necessárias, correrão às expensas do proponente.

7.3. Toda documentação apresentada deve estar de acordo com o previsto no edital, sob pena de o
proponente ter sua contemplação rejeitada;

8. DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

8.1 – Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da Lei nº
13.019, de 2014, e da legislação específica, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL parceira as seguintes sanções: 

I – advertência;

II  –  suspensão  temporária  da  participação  em chamamento  público  e  impedimento  de
celebrar  parceria  ou  contrato  com  órgãos  e  entidades  da  esfera  de  governo  da
administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III  –  declaração  de  inidoneidade  para  participar  de  chamamento  público  ou  celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II;

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva
do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de
aplicação da penalidade;

8.2 – Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas,
a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria;



8.3 – A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da
infração.

9. DAS CONSIDERAÇÕES

9.1  A  Administração  Pública,  por  meio  de  suas  ações  voltadas  para  a  execução  do  Desfile
Carnavalesco de 2020, acredita favorecer confraternização entre os munícipes; Resgatar a beleza
da Festa Popular envolvendo toda a Comunidade; Movimentar o Comércio Local; Promover uma
oportunidade de encontro de gerações; Promover um clima de segurança e tranquilidade para os
foliões; Divulgar o nome do Município, fortalecendo o valor Cultural/Turístico do Carnaval local;
Recuperar  e valorizar  os  movimentos carnavalescos das agremiações;  Promover a qualificação
para os detentores da cultura popular do carnaval;

9.2 A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo se responsabilizará pelo fornecimento de toda a infraestrutura necessária à realização
do evento, observando as normas conforme a legislação Municipal para a organização e realização;

9.3 A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo intermediará junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano o Chamamento
Público para ocupação de área pública nos locais onde se concentrarão as ações do Carnaval 2020,
oportunizando a exploração do comércio de bens e serviços durante o evento, formando assim a
Praça de Alimentação;

9.4 A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo intermediará  todas as  ações  de comunicação necessárias  para o  acontecimento do
evento;

9.5 A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo providenciará o mini trio elétrico que fará a sonorização da Bateria e dos “Puxadores de
Samba Enredo” das agremiações selecionadas por este edital.

10. TERMO DE REFERÊNCIA
10.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pela Servidora Jovânia Lima Valiati  Koppe,
lotada na SEMCULT.

JOVÂNIA LIMA VALIATI KOPPE
Gerente  dos Centro Culturais

Decreto 27.447/2017

DECLARAÇÃO

Aprovo o conteúdo do Termo de Referência, e ratifico a condição do prosseguimento do edital
proposto. Declaro o cumprimento dos incisos I e II do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
que a despesa encontra-se adequada com a Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de



Diretrizes  Orçamentárias  e  ainda  com  o  Plano  Plurianual,  estando  o  presente  processo  em
condições de dar início a aquisição do objeto.

Cachoeiro de Itapemirim 18 de novembro de 2019.

___________________________________________

FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS

Secretária Municipal de Cultura e Turismo 


