
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2022 

 
PARA APOIADORES CULTURAIS COM CONTRAPARTIDA  

DE                               MARKETING CULTURAL E  

ATUAÇÃO DE VOLUNTARIADOS NO  EVENTO  

JUÍNA 40 ANOS – LEMBRAR O PASSADO E PROJETAR O FUTURO 

 

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2022 

 
PARA APOIADORES CULTURAIS COM CONTRAPARTIDA 

 DE MARKETING CULTURAL E  

ATUAÇÃO DE VOLUNTARIADOS NO  EVENTO  

JUÍNA 40 ANOS – LEMBRAR O PASSADO E PROJETAR O FUTURO 

 

O Departamento Municipal de Cultura torna público, para conhecimento dos 

interessados, que no período de 18 a 29 de abril de 2022, estarão 

abertos o CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas que desejam atuar como 

Apoiadores Culturais com Contrapartida de produtos, serviços ou 

valores, e CREDENCIAMENTO de pessoas físicas que desejam atuar como 

Voluntários nas etapas de pré-produção, execução e pós-produção durante 

as Festividades dos 40 Anos de Emancipação Político Administrativo do 

Município de Juína. 

 

1. DO CREDENCIAMENTO 

1.1. O credenciamento para Apoiadores Culturais e Voluntários 



 

 

acontecerão presencialmente no Departamento Municipal de Cultura, situado 

na Avenida dos Jambos, nº. 139 N, Centro, de segunda a sexta-feira, das 

08h as 18 horas. 
 

1.2. O Termo de Apoio Cultural será celebrado com a empresa/pessoa 

jurídica de acordo com a sua intenção de categoria de apoio, descriminadas 

no Anexo I deste documento, e respeitando a ordem de manifestação de 
interesse que desdobrará na assinatura do Termo. 

 

1.3. Os produtos serviços ou valores, doados pelos Apoiadores Culturais, 

dos segmentos descriminados no Anexo II deste documento, serão utilizados 
e aplicados exclusivamente na promoção, organização e execução das 

festividades dos 40 anos de Juína. 

 

1.4. A pessoa física interessada em atuar como voluntário (a) deverá 
celebrar o Termo de Voluntariado para a realização de atividades de auxilio 

à produção do evento na sua fase de preparação, execução e pós-produção, 

de acordo com sua disponibilidade nos dias e períodos especificados no 

Anexo III deste documento. 

2. DAS CONTRAPARTIDAS: 
2.1. Os Apoiadores Culturais receberão as contrapartidas de Marketing de 

acordo com a categoria de apoio escolhida. 

 

 
2.2. Marketing cultural é o conjunto de ações de marketing que utiliza a 

Cultura (projetos, eventos e atividades culturais) para divulgar, projetar 

e/ou fixar a imagem, nome ou produto de uma organização, projeto ou 

marca. É aplicado por meio de estratégias de comunicação empresarial e 
governamental a um povo ou população por se associar a expressões e 

manifestações artísticas. 

 

2.3. Alguns benefícios do investimento em marketing cultural para 

empresas apoiadoras: ganho de imagem institucional, agregação de valor à 
marca, reforço do papel da empresa na localidade onde atua, 

desenvolvimento de novas oportunidades de negócio, reforço da política de 

relacionamento da empresa com outras esferas do governo.   

 
2.4. Os (as) voluntários (as) receberão como contrapartida um certificado 

da sua atuação de acordo com as horas disponibilizadas as fases de 

realização do evento. 

 
 

3. DAS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO: 

3.1. A emancipação política do município de Juína ocorreu no dia 09 de 

maio do ano de 1982, e a celebração anual desta data é tradicional, 



 

 

grandiosa e mais aguardada pela população local e regional. 

 

3.2. A festa de comemoração dos 40 anos de emancipação reunirá 
diversas atividades culturais e de valorização das potencialidades do 

município, como: a 27ª Edição do FESCAJU, o festival da canção mais   antigo 

e tradicional da região, a apresentação de artistas locais (música, dança, 

teatro, performances e artes visuais), banda show tocando todos os ritmos, 
a Biblioteca itinerante com atividades de incentivo à leitura e entretenimento 

para jovens e crianças, e o corte e distribuição do bolo de 40 metros. 

 

3.3. As atrações ofertadas à população serão de classificação livre e 
atenderão todas as faixas etárias presentes no evento e, principalmente, 

com atendimento especial e preferencial as pessoas com  deficiência. 

 

3.4. O tema escolhido para a celebração dos 40 anos – “Lembrar o 
Passado e Projetar o Futuro”, terá como foco principal na história e no 

desenvolvimento da economia que marcaram o progresso do município  e os 

avanços já alcançados pelos que aqui residem, sejam eles moradores do 

campo, da cidade ou da floresta. 



 

 

  04/05/2022 - (Quarta-Feira) 
 

19:00h - Abertura dos Portões, Biblioteca e 
Apresentação Cultural; 
 

20:00h - Abertura Oficial do Evento, Orquestra 
Filarmônica Som Celestial da Assembléia de Deus 
Belém;  

• Filme Projeto Juína; 
 

     20h30  – Início do 27º FESCAJU: Modalidade  

     Gospel (Fase Eliminatória);   

      

    21:30h – Show Gospel Daniel e Samuel; 
 

23:30h – Encerramento. 
 

 

               05/05/2022 - (Quinta-Feira) 
 

19:00h – Abertura dos Portões , Biblioteca e 

Apresentação Cultural; 

 

20:00h –27º FESCAJU - Modalidade Individual – 

Fase Eliminatórias; 

 

23:00h – Show Sertanejo: Nando e Júlia Raphaela; 

 

01:00h – Encerramento. 

 
06/05/2022 -  (Sexta-Feira) 

19:00h – Abertura dos Portões e da Biblioteca    
- Apresentação Cultural: Escolas; 
 

20:00h – 27º FESCAJU – Modalidade Coletiva - 

Fase Eliminatórias; 

 

23:00h – Show Samba e Pagode; 
 

03:00h – Encerramento. 

 

 
07/05/2022 - (Sábado) 
 

19:00h – Abertura dos Portões e da Biblioteca       

- Apresentação Cultural; 

 

20:30h – Final do FESCAJU – Modalidade Gospel, 

Coletiva e Individual. 

 

23:00h – Show nacional  Thaeme e Thiago 
 

00:30h – DJ Luiz/MT 
 

03:00h – Encerramento. 
 
 

 

     03:00h – Encerramento 

 

                    08/05/2022 -  (Domingo) 
 

18:00h – Abertura dos Portões da Biblioteca e 
Bolo           
 

19:00h – Homenagem as Mães/ Agradecimentos 
 

21:30h – Premiação do 27º FESCAJU; 
 

     22:00h – Show dos ganhadores;  
 

     23:00h – Show Ritmos Variados Banda APK  
 

     03:00h – Encerramento 

09/05/2022 -  (Segunda) 
 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 

08:00h – PRAÇA DA BÍBLIA 
• CORRIDA 100M                                                                                                  

5 A 10 / 7 A 8 / 9 A 10 ANOS  
• CORRIDA 800 METROS                                                        

11 A 12 ANOS 

• CORRIDA 1.600 METROS                                                        

13 A 15 ANOS 

• CORRIDA 3.200 METROS                                                

16 A 25 ANOS 

• CORRIDA 3.200 METROS                                                

26 A 40 ANOS (Masculino e Feminino) 

• CORRIDA 3.200 METROS                                                                           

41 A CIMA (Masculino e Feminino) 

• VÔLEI DE AREIA – FASE FINAL 

• CICLISMO – 21KM (Masculino e Feminino) 

09:30h – Premiação da Atividades 

3.5. O evento Juína 40 anos – “Lembrar o Passado e Projetar o Futuro”,  

terá a seguinte programação: 

 



 

 

ANEXO I 
APOIADORES CULTURAIS 

 
 

CATEGORIA 

VALOR DA COTA 
EQUIVALENTE A 
PRODUTOS OU 

SERVIÇOS 

 
 

CONTRAPARTIDA DE MARKETING 

 
APOIADOR 

BRONZE 
 

 
 

R$ 250,00 

• Logomarca no painel de apoiadores  durante o evento. 
 
* Para obter 100% da bonificação, é necessário efetivar o Termo 
de Apoio Cultural até o dia 27 de Abril, para que haja tempo hábil 
para produção das mídias gráficas e digitais de publicidade. 

 
APOIADOR 

PRATA 

 
 

R$ 500,00 

•   Logomarca no  painel de apoiadores durante o evento. 

•   Permissão para panfletagem e ações promocionais. 
 

* Para obter 100% da bonificação, é necessário efetivar o Termo 
de Apoio Cultural até o dia 27 de Abril, para que haja tempo hábil 
para produção das mídias gráficas e digitais de publicidade. 

 

 
APOIADOR 

OURO 

 
 

R$ 1.000,00 

•   Logomarca no painel de apoiadores     durante o evento. 

•   Anúncios sonoros por locutor no evento; 

•   Permissão para panfletagem e ações promocionais. 

•   Anúncios das peças gráficas (Logomarca) nos telões do 
Palco em intervalos; 

 
* Para obter 100% da bonificação, é necessário efetivar o Termo 
de Apoio Cultural até o dia 27 de Abril, para que haja tempo hábil 
para produção das mídias gráficas e digitais de publicidade. 

 
 

APOIADOR 
MASTER 

 

 
 

R$5.000,00 
ACIMA 

• Logomarca no painel de apoiadores  durante o evento. 

• Permissão para panfletagem e ações promocionais. 

• Anúncios sonoros por locutor no evento; 

• Exclusividade de Logomarca no Hall de Entrada do Evento; 

• Possibilidade de veiculação de vídeo institucional de até 1 
minuto nos telões do Palco Principal, nos seguintes 
momentos de cada noite de evento: 

• Abertura Oficial da Noite 

• Abertura do Fescaju 

• Encerramento da Noite 
 
* Para obter 100% da bonificação, é necessário efetivar o 
Termo de Apoio Cultural até o dia 27 de Abril, para que haja 
tempo hábil para produção das mídias gráficas e digitais de 
publicidade. 



 

 

ANEXO II 

 

SEGMENTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DOAÇÃO 

1   PAPELARIA, LIVROS E JOGOS OU BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 

2   TEXTIL (tecidos em geral) 

3   MALHARIA E ESTAMPARIA PESONALIZADA 

4   LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

5   MATERIAL DE INFRAESTRURA, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E 
MADEIRA 

6   ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO 

7   GRÁFICA E MÍDIA VISUAL 

8   FOTOGRAFIA, FILMAGEM E EDIÇÃO 

9   SERVIÇO DE MONITORIA 

10   SERVIÇO DE CORTE E COSTURA 

11   LOCAÇÃO E SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO 

12   SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 

13   SERVIÇO DE INTERNET WIFI 

14   VALORES RECOLHIDOS ATRAVES DE GUIA DAM   
   

 

 
✓ Os produtos e serviços serão destinados exclusivamente para a 

realização do evento Juína 40 anos – “Lembrar o Passado e Projetar o 

Futuro”. 

✓ O apoiador terá a liberdade de escolha do segmento para o qual 

efetuará a doação, e terá preferência para os produtos, serviços ou valores 

da  sua própria área de atuação. 

✓ Caso um apoiador já tenha suprido a demanda de produto ou serviço 

de um determinado segmento será informado aos outros apoiadores 

interessados a atualização dos segmentos disponíveis. 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO III 
VOLUNTÁRIOS 

CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO DO TRABALHO CONTRAPARTIDA 

 
Voluntário 

nível 01 

Trabalho manufaturado de 
artesanato, monitoria e 
atividades laborais na 
produção do evento nas fases 
de preparação, realização e 
pós - evento. 

Tempo total de 8 a 16 horas. 
(01 a 02 dias) 

 

 
Certificado de 

participação  constando a 
atuação e o total de horas 

dedicadas; 

 
Voluntário 

nível 02 

Trabalho manufaturado de 
artesanato, monitoria e 
atividades laborais na 
produção do evento nas fases 
de preparação, realização e 
pós-evento. 
Tempo total de 16 a 56 horas. 

(03 a 07 dias) 
 

 
Certificado de participação 

constando a atuação e o 
total de horas dedicadas; 

 
 
 

 
Voluntário 

nível 03 

 
Atividades de Monitoria a 
serem desenvolvidas na 
Biblioteca, nos dias do 
Evento. 
Tempo total de  05 a 25 horas. 

(01 a 05 dias) 

 
Certificado de participação 

constando a atuação e o 
total de horas dedicadas; 

 

➢ Os interessados deverão no momento do seu cadastro sinalizar a  sua 

disponibilidade e a qual nível dedicará o voluntariado. 

➢ O trabalho voluntário será disponibilizado nos horários: 

Fase de Preparação: do dia 25/04, sempre de segunda a sexta, das 8:00h às 18h. 

Fase de realização do evento: do dia 04 ao dia 08/05, das 18h às 00:00h. 
Fase de pós-produção: do dia 10 ao dia 12/05, das 8:00h às 18h. 

➢ Todos os voluntários terão direito a intervalo de descanso, que serão 

organizados por meio de escala definida em comum acordo entre a produção e os 

voluntários.



 

 

 

Juína 40 anos 

“Lembrar o Passado e Projetar o Futuro”. 
 

Termo de Fomento Cultural 
 

Pelo presente instrumento entre as partes adiante nomeadas, a saber, de um lado 

a empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ 

________________________, organização privada sediada, no Endereço 

_________________________________________ do outro lado Município de 

Juína através do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, Órgão público 

municipal, sediada na Av. dos Jambos, 139N - Centro, Juína - MT, 78320-000. 

Neste ato resolvem celebrar o presente TERMO DE APOIO CULTURAL na 

Categoria de APOIADOR CULTURAL, com a Prestação de Serviço ou cota de 

valores segundo os anexos I e II, com o vencimento para o dia 29 de Abril de 2022. 

Destinado (s) exclusivamente para o fomento das atividades do evento Juína 

40 anos – Lembrar o Passado e Projetar o Futuro, no período de 04 a 09 de 

maio de 2022. 

Desse modo, a contrapartida ao patrocinador respeitará os meios e critérios 

estabelecidos na modalidade APOIADOR CULTURAL. 

(   ) Produto: _______________________ 

(   ) Cota de Valor: R$ ___________ 

 

Juína, ____ de ____________ de 2022. 

 

 
__________________________ 

Apoiador Cultural 

 
___________________________ 

Município De Juína 
Departamento Municipal De Cultura 

 


