
 

 

 

TERMO DE PARCERIA Nº 002/2013  

 

TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DE GOIÁS 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA CULTURA E A OSCIP – INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E  
SOCIOAMBIENTAL - IDESA 

 

Ao 01 dia do mês de julho de dois mil e treze (2013), de um 
lado, o ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato 
representado pelo Procurador Geral do Estado, ALEXANDRE EDUARDO FELIPE 
TOCANTINS, inscrito na OAB/Goiás sob o nº 14.800 e no CPF/MF sob o nº 
354.327.211-04, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 03.574.676/0001-87, com sede à Praça Cívica nº 26, Centro, 
doravante denominada PARCEIRO PÚBLICO, representada pelo seu titular, 
GILVANE FELIPE, portador da RG nº 1209092 SSPGO, e CPF/MF nº 
280.912.131/15, e de outro lado a OSCIP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL - IDESA doravante denominada OSCIP, 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CGC/CNPJ nº. 04.936.953/0001-
17, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme 
consta Decreto Estadual nº. 21.212, neste ato representada na  forma de seu estatuto por 
PAULO D’AVILA FERREIRA , brasileiro, casado, consultor e tecnólogo, portador 
da RG nº 258.485 SSPTO, CPF nº 125.567.181/53, com fundamento no que dispõem a 
Lei Estadual 15.731/06 e Decreto Federal 3.100/99, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº. 201200026002547, resolvem firmar o presente TERMO 
DE PARCERIA, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 O presente TERMO DE PARCERIA tem por objeto à 

execução, produção e finalização da 1ª Edição do FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MUSICA DE GOIÁS, a ser realizado no período de 14 e 15 de agosto de 2013, em 
Goiânia Go e  16 e 17 de agosto de 2013, na Cidade de Pirenópolis-GO.  

  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROGRAMA DE TRABALHO, DAS METAS, DOS 
INDICADORES DE DESEMPENHO E DA PREVISÃO DE RECEITA E 
DESPESAS. 

O detalhamento dos objetivos específicos, das metas, dos 
resultados a serem atingidos, do cronograma de execução, dos critérios de desempenho, 
com indicadores de resultados, e a previsão de receitas e despesas, na forma do § único,  
art. 9º da Lei 15.731, constarão do Programa de Trabalho proposto pela OSCIP 
vencedora do Concurso objeto do Edital nº 04/2013, sendo parte integrante deste 
TERMO DE PARCEIRA, independente de sua transcrição.   



Subcláusula Única – O Programa de Trabalho poderá ser 
ajustado de comum acordo entre as partes, por meio de: 

a) registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de 
Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que não acarretem alteração dos valores 
definidos na Cláusula Quarta; e 

b) celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que 
impliquem alteração dos valores definidos na Cláusula Quarta 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 
I – Da OSCIP 
a) produzir e executar, conforme aprovado pelo parceiro 

público, o programa de trabalho, zelando pela boa qualidade das ações e serviços 
prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade e economicidade em suas 
atividades;  

b) observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as 
orientações, emanadas do PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e 
supervisão; 

c) responsabilizar-se integralmente pelos encargos de natureza 
trabalhista e previdenciária, referentes aos recursos humanos utilizados na execução do 
objeto deste TERMO DE PARCERIA, decorrentes do ajuizamento de eventuais 
demandas judiciais, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que 
incidam sobre o presente instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, 
lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora; 

d) promover até 60 dias após o término do evento objeto do 
Termo de Parceria, a publicação integral na imprensa do ESTADO de extrato de 
relatório de execução física e financeira do TERMO DE PARCERIA; 

e) publicar na imprensa oficial, no prazo máximo de trinta 
dias, contados da assinatura deste TERMO DE PARCERIA, regulamento próprio 
contendo os procedimentos que adotará para promover a aquisição ou contratação de 
quaisquer bens, obras e serviços, e enviar uma cópia deste Regulamento de Preços para 
o Parceiro Público;  

f) indicar pelo menos um responsável pela boa administração e 
aplicação dos recursos recebidos, cujo nome constará do extrato deste TERMO DE 
PARCERIA; 

g) movimentar os recursos financeiros, objeto deste termo de 
parceria, em Conta Bancária Específica indicada pelo parceiro público e juntar 
comprovante de abertura desta conta, antes da data de execução deste Termo de 
Parceria. 

i) manter durante toda a execução deste TERMO DE 
PARCERIA as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da celebração 
do mesmo. 

 
II – Do Parceiro Público - SECULT 
a) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste 

TERMO DE PARCERIA, de acordo com o Programa de TRABALHO APROVADO; 
b) Indicar à OSCIP o Banco em que será aberta conta bancária 

específica para movimentação dos recursos financeiros necessários à execução deste 
TERMO DE PARCERIA, até 03(três) dias após assinatura deste instrumento; 

c) Repassar os recursos financeiros à OSCIP nos termos 
estabelecidos na cláusula quarta; 



d) Publicar no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo de 
parceria e de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de quinze dias após sua 
assinatura; 

e) criar Comissão de Avaliação para este Termo de parceria, 
composta por 02 (dois) representantes do parceiro público e 01 (um) da OSCIP, e 
01(um) membro indicado pelo Conselho Estadual de Cultura, e apresentar Relatório no 
prazo de 30(trinta) dias da execução do Termo de Parceria; 

f) Criar Comissão de Análise de Prestação de contas, através de 
Portaria, para analisar as contas apresentadas pela OSCIP e o cumprimento do disposto 
no Termo de Parceria; 

g) prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado 
o objeto deste termo de parceria em toda sua extensão; 
 
CLÁUSULA  QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Para o cumprimento das metas estabelecidas neste TERMO DE 
PARCERIA: 

I – O valor global estimado para a execução, produção e 
finalização do evento é de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), conforme proposta 
financeira, doc. de fls, nº 253/255, a  ser repassado a OSCIP em 02 pagamentos: o 
primeiro, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reis ) em julho de 2013 e o 
segundo no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em agosto de 2013. 

Sub-cláusula Primeira – O PARCEIRO PÚBLICO, no 
processo de acompanhamento e supervisão deste TERMO DE PARCERIA, poderá 
recomendar a alteração de valores, que implicará a revisão das metas pactuadas, ou 
recomendar revisão das metas, o que implicará a alteração do valor global pactuado, 
tendo como base o custo relativo, desde que devidamente justificada e aceita pelos 
PARCEIROS, de comum acordo, devendo, nestes casos, serem celebrados Termos 
Aditivos. 

Subcláusula Segunda – havendo atrasos nos desembolsos 
previstos no cronograma estabelecido no caput desta cláusula, a OSCIP deverá realizar 
adiantamentos com recursos próprios à conta bancária indicada pelo parceiro público, 
tendo reconhecidas às despesas efetivadas, desde que em montante igual ou inferior aos 
valores ainda não desembolsados e estejam previstas no programa de trabalho. 

Subcláusula Terceira – As despesas ocorrerão à conta do 
orçamento vigente: Programa e Ação: 3150.13.392.1101.2164.03.20, DUEOF/Empenho 
nº.00003 datado de 26.06.2013. As despesas relativas a exercício futuros correrão à 
conta dos respectivos orçamentos, devendo os créditos e empenhos serem  indicados por 
meio de:     
 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A OSCIP elaborará e apresentará à Comissão de Análise da 
Prestação de Contas, prestação de contas do adimplemento do seu objeto e de todos os 
recursos e bens de origem pública recebidos mediante este TERMO DE PARCERIA, 
até 60  (sessenta) dias após o término deste. 

Subcláusula Primeira - a OSCIP deverá entregar ao parceiro 
público a prestação de contas instruída com os seguintes documentos: 

I – relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE 
PARCERIA, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados; 

 



II – demonstrativo integral das receitas e despesas realizadas na 
execução do objeto, oriundos dos recursos originais da própria OSCIP e referentes ao 
objeto deste termo de parceria, assinados pelo contabilista e pelo responsável da OSCIP 
indicado na cláusula terceira; 

III - extrato da execução física e financeira publicado na 
imprensa oficial do Estado; 

Sub-cláusula Segunda - Os originais dos documentos 
comprobatórios das receitas e despesas constantes dos demonstrativos de que trata o 
inciso II da Subcláusula anterior deverão ser arquivados na sede da OSCIP por, no 
mínimo, cinco anos, separando-se os de origem pública daqueles da própria OSCIP. 

Subcláusula Terceira – os responsáveis pela fiscalização deste 
TERMO DE PARCERIA,em especial a Comissão de Análise de Prestação de Contas e 
membros da SECULT da Comissão de Avaliação, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização dos recursos ou bens de origem 
pública pela OSCIP, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao 
Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária, consoante o art.11 da Lei 
15.731/06, Lei de Improbidade Administrativa e Lei de Responsabilidade Fiscal; 

Subcláusula Quarta – Tendo em vista a necessidade de 
fiscalizar os recursos liberados para o parceiro privado, será criada uma Comissão 
temporária, com o objetivo de averiguar a prestação de contas dos recursos repassados e 
a sua aplicação conforme dispõe este Termo de Parceria. 

Subcláusula Quinta – Cópia da prestação de contas será 
encaminhada à Controladoria Geral do Estado.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

Os resultados atingidos com a execução do TERMO DE 
PARCERIA devem ser analisados pela Comissão de Avaliação citada na Cláusula 
Terceira. 

Subcláusula Única – A Comissão de Avaliação emitirá 
relatório conclusivo sobre os resultados atingidos, de acordo com o Programa de 
Trabalho, com base nos indicadores de desempenho citados na Cláusula Segunda, e o 
encaminhará a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  ao PARCEIRO PÚBLICO, até 30 
(trinta ) dias após o término deste TERMO DE PARCERIA. 
 
CLÁUSULA SETIMA – DA VIGÊNCIA  

O presente TERMO DE PARCERIA terá vigência até 
17/09/2013, contados a partir de sua outorga, e eficácia a partir da publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 
CLÁUSULA OITAVA– DAS PENALIDADE 

Pelo não cumprimento das cláusulas do termo de parceria, serão 
aplicadas as seguintes penalidades: 

a)  Advertência; 
b) Multa no valor de 2% (dois por cento) do valor do termo de 

parceria; 
c) Suspensão temporária em ajustar com a Administração por 

prazo não superior a 02 (dois) anos;  
d) Declaração de inidoneidade, até que seja promovida a 

reabilitação da OSCIP e depois de ressarcido os prejuízos resultantes para a 
Administração; 



 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

O presente TERMO DE PARCERIA poderá ser rescindido por 
acordo entre as partes ou administrativamente, independente das demais medidas 
cabíveis, nas seguintes situações 

I – se houver descumprimento, ainda que parcial, das Cláusulas 
deste TERMO DE PARCERIA; e 

II – unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO se, durante a 
vigência deste TERMO DE PARCERIA, a OSCIP perder, por qualquer razão, a 
qualificação como “Organização da Sociedade Civil de Interesse Público”. 

III – nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666 de 1993 
assegurando-se ao parceiro privado, no caso em que não concorra culposamente para a 
rescisão, o ressarcimento dos prejuízos que comprovadamente tiver. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  – DA MODIFICAÇÃO 

Este termo de parceria poderá ser modificado em qualquer de 
suas Cláusulas e condições, exceto quanto ao seu objeto, mediante registro por simples 
apostila ou Termo Aditivo, de comum acordo entre os PARCEIROS, desde que tal 
interesse seja manifestado, previamente, por uma das partes, por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Goiânia, para dirimir qualquer 
dúvida ou solucionar questões que não possam ser resolvidas administrativamente, 
renunciando as partes a qualquer das testemunhas abaixo qualificadas. 

 

Goiânia, 01/Julho/2013 

 

 

Alexandre Eduardo Felipe  Tocantins                 Gilvane Felipe   

 Procurador Geral do Estado   Secretario de Estado da Cultura  

 

 

Paulo D’Avila Ferreira 
Idesa  
 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO 

 SECULT 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

 

 
PROJETO BÁSICO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
NOME FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE GOIÁS-FIGO 

INÍCIO 14 de agosto de 2013 TÉRMINO 17 de agosto de 2013 
LOCAL Goiânia – GO e Pirenópolis – GO 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 
PROPONENTE Instituto de Desenvolvimento 

Econômico e Socioambiental – IDESA 
CNPJ 04.936.953/0001-17 

ENDEREÇO Av. 85, nº 1.760, Salas 104/105, St. Marista 
 
CEP 74160-010 CIDADE Goiânia UF Goiás 
FONE (62) 3241-

3057 
FAX (62) 3241-3057 E-

MAIL 
presidencia.IDESA@gmail.co
m 

HOMEPAGE www.idesabrasil.org.br 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

PAULO D’ÁVILA FERREIRA 

CARGO/FUNÇÃ
O 

Presidente CPF 125.567.181-53 
CI/ÓRGÃO 
EXPEDIDO
R 

258.485 SSP-GO 

ENDEREÇO 
RESIDENCIAL 

Rua R-3, Qd. R-5, Lt.29 Casa 2, Setor Oeste 

CEP 74.125-040 CIDADE Goiânia UF GO 
 

3. COORDENAÇÃO/RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO 
NOME DO 
COORDENADOR 

PAULO D’ÁVILA FERREIRA 

CPF 125.567.181-53 E-
MAIL 

paulodavilaboxexa@gmail.com 

FONE (62) 9972 7953 FAX  
 
OBS.:ACRESCENTE QUANTAS LINHAS FOREM NECESSÁRIAS 

4. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 
             Fundado em 2002, O IDESA – Instituto de Desenvolvimento Econômico e 
Socioambiental, é uma entidade sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP - Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público pelo Ministério da Justiça, que há 10 anos propões 
soluções sustentáveis para organismos públicos e instituições privadas ocasionando o 
melhoramento da qualidade de vida de toda a sociedade. 
            A equipe que compõe o IDESA reúne experiência relevante adquirida na atuação junto 
a várias empresas do setor público e privado, proporcionando através dos projetos elaborados 
pensamento estratégico para o gerenciamento dos recursos naturais assim como o 



desenvolvimento da economia nacional e internacional. 
A cidade de Pirenópolis, importante destino turístico do Estado de Goiás, sedia mais um 

evento musical, já que no segundo semestre é realizado um dos maiores eventos musicais do 
Centro-Oeste brasileiro, o Canto da Primavera, festival que teve sua décima terceira edição 
realizada em 2012, reunindo cerca de 20 a 30 mil pessoas a cada edição. 

Neste mesmo tocante, é esperado deste festival semelhante sucesso, já que Pirenópolis 
se torna mais uma vez cenário de ações e shows musicais que movimentam a economia do 
município e aquecem a produção cultural goiana, por meio dos intercâmbios e conhecimento 
gerado pelas oficinas, paineis e shows. Além da intensa atuação na produção do conhecimento 
cultural relacionado à musica, o evento promoverá vários shows com renomados artistas 
nacionais e internacionais. 

Na parte do evento realizada em Goiânia, busca-se o mesmo resultado, de que o evento, 
estando na sua primeira edição, possa se sedimentar como item indispensável à cultura 
goianiense, principalmente àqueles que apreciam boa música e ambiente agradável.  

           Para atingir os resultados esperados e enumerados no próximo campo, sugerimos a 
criação de um painel, nos moldes do Canto da Primavera 2012, onde a sociedade civil discutiu 
a economia criativa no estado de Goiás. O enfoque deste painel, conforme diz o edital, será a 
discussão sobre o fomento à produção cultural, à circulação de agentes criativos e obras, à 
distribuição e comercialização de produtos, assim como a difusão dos trabalhos do setor. 

           Ademais, com o mesmo intuito, sugerimos a criação de um painel, a ser aberto por um 
dos maiores nomes sobre o assunto economia criativa no país, o Superintendente Executivo e 
Gestor Cultural na Secult Goiás o Sr. Décio Coutinho. Décio já proferiu inúmeras palestras 
Brasil afora, tendo sido palestrante em 2006 do Fórum de Cultura Mundial.  

  No entanto, a escolha dos nomes que participarão deste painel será, obviamente, do 
parceiro público, a Secult. 

            Além disso, de forma inédita, seguindo a tendência mundial para o momento, será feita 
a neutralização da emissão de Gáses de Efeito Estufa (GEE) do evento, criando o FIGO 
Sustentável. 

            Enriquecendo mais ainda a repercussão deste evento, sugerimos que sejam convidados 
pelo menos dois jornalisas de importantes empresas jornalísticas, que envolveriam então o 
próprio jornal ou revista que representa, e que também poderiam compor a curadoria que será 
formada para escolha dos shows regionais.  

            Concluindo, para a primeira edição deste festival, conforme detalhado neste projeto, 
propomos a realização de oficinas, paineis, shows e outras ações de formação artística e de 
público, no intuito de consolidar a estratégia assertiva do festival, promovendo a integração 
entre produtores musicais, músicos, instrumentistas, e uma rica troca de experiências com a 
população local de Pirenópolis e de Goiânia com visitantes de outras cidades.    

5. OBJETIVOS DO PROJETO 



Objetivo Geral: 

Produzir a primeira edição do FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE 
GOIÁS-FIGO, nas cidades de Goiânia e Pirenópolis, no Estado de Goiás.  

Objetivos Específicos: 

1 – Promover a valorização da prática autoral no setor da música no estado de Goiás, através 
da realização de um festival de música que promova uma amostra da produção cultural 
contemporânea do estado de Goiás, de outros estados brasileiros e outros países; 

2 - Desenvolver a cadeia criativa da música em Goiás, através do fomento à produção cultural, 
à circulação de agentes criativos e obras, à distribuição e comercialização de produtos, assim 
como à difusão dos trabalhos do setor; 

3 - Promover o desenvolvimento, aperfeiçoamento e o uso de tecnologias sociais, tais como 
Moedas Culturais, por parte das artistas, grupos, produtores, empreendedores, e outros agentes 
criativos envolvidos na cadeia; 

4 - Realizar campanhas que promovam a conscientização e educação ambiental por parte dos 
produtores, artistas, grupos e especialmente, do público; 

5 - Estimular o intercâmbio de experiências e parcerias interestaduais e internacionais; 

6 - Realizar  parcerias com sites de informações, jornais impressos e rádios  para a divulgação 
do projeto junto ao seu público-alvo durante o mês de produção do projeto.  

6. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
 
Criar um Festival Internacional de música, realizado em Pirenópolis e Goiânia no mês 

de junho, e que prevê intervenções artísticas e shows de artistas e grupos  do Brasil e do 
mundo. O festival tem como público-alvo jovens e adultos entre 15 e 70 anos, pertencentes às 
classes A, B e C. 

É um Festival de música que promove interface com outros segmentos artísticos. Será 
produzido em Pirenópolis e Goiânia (GO) no mês de junho. O projeto ainda prevê seleção de 
novos artístas ou grupos de Goiás para a programação oficial de shows. Entre suas metas 
constam o fomento a circulação e intercâmbio de tecnologias entre artistas e grupos, 
exclusivamente, além de produtores e jornalistas. Também difundir e dar acesso às produções 
relativas a esse universo, formando público e escoando os produtos culturais.  

 
7. ESTRATÉGIA DE AÇÃO (METODOLOGIA) 

 
Fase de Pré-produção 

A fase de pré-produção deve ser iniciada o quanto antes, permitindo maior flexibilidade para 
negociação de cachês de shows e fornecedores. É imprescindível a celeridade no cumprimento 
dos procedimentos burocráticos que levam à assinatura do Termo de Parceria e início dos 



trabalhos.  

Apresentamos a seguir as etapas e cronograma a serem realizados na fase de pré-produção:  

PRÉ –PRODUÇÃO 

ETAPAS PERÍODO ENVOLVIDOS 

ETAPA 1: Levantamento de informações 

Realização de pesquisas de mercado, solicitação de 
orçamentos e propostas para prestação de serviços ao 
festival, consultas de agenda de artistas locais, 
nacionais e internacionais. 

Data de 
assinatura do 
Termo de 
Parceria a 13/8 

Coordenação 
IDESA 

ETAPA 2: Articulação local  
Visita Técnica aos locais de realização dos shows e 
negociação e agendamento dos espaços que vão 
abrigar as atividades do evento. 

1/7 a 15/7 Coordenação 
IDESA 

ETAPA 3: Elaboração do Plano de Ação e da 
Programação Preliminar do evento 
A partir do levantamento dos orçamentos, propostas 
e da checagem dos espaços, será elaborado o formato 
da programação preliminar, com a compatibilização 
dos recursos existentes e definidas as necessidades 
para o evento (equipe técnica, produção, 
operacionalização, etc.). O Plano de Ação e a 
Programação Preliminar do evento serão 
apresentados à SECULT para validação. 

175 a 20/7 Coordenação 
IDESA 

ETAPA 4: Validação da Programação e do Plano 
de Ação 
Apresentação do IDESA à SECULT do formato para 
realização do FIGO com atividades, shows e 
programação preliminar a partir das pesquisas e 
orçamentos feitos junto ao mercado. Validação e/ou 
proposição de ajustes por parte da SECULT.  

21/7 Coordenação 
IDESA e 
SECULT 

ETAPA 5: Ajustes na Programação e 
Contratação do efetivo profissional e equipe 
técnica 
A partir do estabelecimento da programação final e 
das necessidades levantadas para o formato definido, 
teremos a estruturação da equipe técnica necessária 
para sua execução, bem como a contratação dos 
profissionais. 

22/7 a 10/8 Coordenação 
IDESA 

ETAPA 6: Divulgação institucional do evento A partir de Coordenação 



A partir do estabelecimento da programação final, 
inicia-se o processo de divulgação do evento nos 
meios de comunicação disponíveis, por meio dos 
contatos e parcerias institucionais do IDESA e 
SECULT, dentre outros canais de divulgação. 

21/7 IDESA e 
SECULT 

 
Existe ainda a necessidade na realização de outras atividades cujo cronograma há de ser 
definido conjuntamente com a SECULT. As atividades seguem listadas abaixo: 

� Reuniões: durante a fase de pré-produção haverá a necessidade da realização de 
reuniões permanentes entre a equipe do IDESA e da SECULT, responsáveis pelo 
FIGO. O ideal é que fossem nominadas pessoas da SECULT a fazerem parte de uma 
comissão do evento para deliberações e validações necessárias ao longo do processo. 
Essa comissão estabeleceria um calendário de reuniões diárias de pré-evento, 
periódicas durante o evento, bem como pós-evento. 

� Seleção de atividades culturais e/ou atrações musicais: esta ação envolve desde a 
divulgação do edital de seleção de atividades culturais e/ou atrações musicais, a 
abertura do edital de seleção via SECULT para participação de músicos interessados 
em participar do evento, e seleção. Após apuração dos resultados a SECULT fará uma 
interação com o IDESA para inserção das atividades culturais e/ou atrações musicais 
na programação do evento. Com relação às atrações musicais nacionais e 
internacionais, estaremos interagindo com a Secult no sentido de ouvir suas sugestões 
para que possamos então partir para as devidas contratações.  

 
Fase de Produção 

A proposta para realização da 1ª edição do FIGO contempla a realização de shows, paineis de 
discussão, assim como a criação de ponto de encontro, de forma a promover a integração entre 
produtores musicais, músicos, instrumentistas, público participante e a cidade de Pirenópolis, 
e também de Goiânia. 

Para atendimento do formato idealizado e validado na fase de pré-produção, a fase de 
produção será composta pelas atividades e cronograma abaixo relacionados. 

Nessa fase estão inseridas as ações relativas à identidade visual do evento, a efetiva 
divulgação do FIGO para alcance do público previsto e a produção em si, ou seja, a execução 
das ações programadas para o evento. 

   PRODUÇÃO 

ETAPAS PERÍODO ENVOLVIDOS 

ETAPA 1: Definição da Identidade Visual  
Elaboração da identidade visual do evento 
contendo projeto gráfico das peças e materiais de 

1/7 a 20/7 Coordenação 
IDESA 



divulgação, bem como das peças de divulgação e 
comunicação para o evento: veículos de 
comunicação, etc. 

ETAPA 2: Validação da Identidade Visual  
Validação da proposta de identidade visual 
contendo projeto gráfico e peças piloto dos 
materiais de divulgação do evento. 

21/7 IDESA e 
SECULT 

ETAPA 3: Impressão do Material gráfico  
Impressão de todos os materiais e peças 
promocionais validadas na etapa anterior.  

22/7 a 30/7 IDESA 

ETAPA 4: Divulgação e comunicação do evento 
Distribuição de materiais de divulgação, 
implantação e acompanhamento da divulgação 
junto aos veículos de comunicação do evento. 

A partir de 30/7 IDESA e 
SECULT 

ETAPA 5: Montagem da infraestrutura 
 A infraestrutura envolve som, luz, palcos, 
camarins, climatizadores, computadores para a sala 
de imprensa, montagem de ponto de encontro e 
demais necessidades para as seguintes atividades 
que serão realizadas: 
a) Apresentações musicais em espaços a serem 
definidos 
b) Ponto de Encontro.  

De 1/8 até 14/8 IDESA e 
SECULT 

ETAPA 6: Abertura Oficial do FIGO 
A ser definido. 

Aguardando a 
assinatura do 
Termo de 
Parceria 

SECULT 

ETAPA 7: Execução da Programação do 
Evento 
Conforme programação final definida na fase de 
pré-produção, executa-se todas as atividades e 
ações propostas. 

14/8 a 17/8 IDESA e 
SECULT 

    
Fase de Pós-Produção 

A fase de pós-produção envolve as ações relacionadas à desmontagem das estruturas do 
evento nas cidades e a junção de informações acerca dos resultados alcançados. 

PÓS-PRODUÇÃO 

ETAPAS PERÍODO ENVOLVIDOS 

ETAPA 1: Desmontagem da infraestrutura. 
Primeiro em Goiânia , depois em Pirenópolis  

16/8 e 18/8 IDESA 



ETAPA 2: Elaboração do Relatório da comissão 
de avaliação e Relatório geral do projeto. 

20/8 a 20/9 IDESA  

ETAPA 3: Apresentação e validação do Relatório 
da comissão de avaliação do projeto. 

30/9 IDESA e 
SECULT 

ETAPA 4: Prestação de contas 
Como definido na Lei Federal 9.790 e na Lei 
Estadual 15.731, o Termo de Parceria se encerra 
com a prestação de contas pela Oscip ao parceiro 
público, inclusive com realização de auditoria 
externa independente. Conforme prevê a minuta do 
Termo de Parceria, anexo do edital, a vigência será 
de 60 dias após o término do evento, e o prazo de 
entrega da prestação de contas, 60 dias após o 
término da vigência. Integra a prestação de contas 
relatório de resultados elaborado pela comissão de 
avaliação. Este relatório deve avaliar a execução do 
festival a partir das metas definidas no item a seguir.  

Até 
outubro/2013 

IDESA  

 

8. METAS E RESULTADOS ESPERADOS 
1 – Promover a valorização da prática autoral no setor da música no estado de Goiás, através 
da realização de um festival de música que promova uma amostra da produção cultural 
contemporânea do estado de Goiás, de outros estados brasileiros e outros países; 
2 - Desenvolver a cadeia criativa da música em Goiás, através do fomento à produção cultural, 
à circulação de agentes criativos e obras, à distribuição e comercialização de produtos, assim 
como à difusão dos trabalhos do setor; 
3 - Promover o desenvolvimento, aperfeiçoamento e o uso de tecnologias sociais, tais como 
Moedas Culturais, por parte das artistas, grupos, produtores, empreendedores, e outros agentes 
criativos envolvidos na cadeia; 
4 - Realizar campanhas que promovam a conscientização e educação ambiental por parte dos 
produtores, artistas, grupos e especialmente, do público; 
5 - Estimular o intercâmbio de experiências e parcerias interestaduais e internacionais. 
6 - Realizar  parcerias com sites de informações, jornais impressos e rádios  para a divulgação 
do projeto junto ao seu público-alvo durante o mês de produção do projeto. 

 



PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS CADASTRAIS 

PARCEIRO 
PÚBLICO 

Instituto de Desenvolvimento 
Econômico e Socioambiental – 
IDESA 

CNPJ 04.936.953/0001-17 

ENDEREÇO Av. 85, nº 1.760, Salas 104/105, St. Marista 
CEP 74160-010 CIDADE Goiânia UF GO 
FONE 3241-3057 FAX 3241-3057 E-MAIL presidencia.IDESA

@gmail.com 

BANC
O 

CEF AGÊNCIA A saber 
CONTA 
CORRENT
E 

A ser aberta 

PRAÇA DE PAGAMENTO Goiânia 
REPRESENTANTE LEGAL PAULO D’ÁVILA FERREIRA 

CARGO/FUNÇÃ
O 

Presidente CPF 125.567.181-53 
CI/ÓRGÃO 
EXPEDIDO
R 

258.485 SSP-GO 

ENDEREÇO 
RESIDENCIAL 

Rua R-3, Qd. R-5, Lt.29 Casa 2, Setor Oeste 

CEP 74.125-040 CIDADE Goiânia UF GO 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

NOME FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE GOIÁS-FIGO 

INÍCIO 14 de agosto de 2013 TÉRMINO 17 de agosto de 2013 
LOCAL Goiânia e Pirenópolis - 

GO 
VALOR 1.000.000,00 

RESUMO 
Produzir a primeira edição do FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE 

GOIÁS - FIGO, nas cidades de Goiânia e Pirenópolis, no Estado de Goiás.  
 

3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

JULHO/2013 AGSOTO/2013    

500.000,00 500.000,00    

Obs.: Valores expressos em reais (R$), de acordo com a necessidade do projeto 

 
Anexo III 

Previsão de custos 

Área Segmento Evento Local Data 
Prevista 

Valor 

Musical Música 1ª Festival 
Internacional 
de Musica 
de Goiás 

Goiânia e  
Pirenópolis 

14 e 15   
16 e 17 de 
agosto 2013 

R$ 1.000.000,00 
 

Total R$ 1.000.000,00 

 

 



 

 

Planilha Orçamentária 

I FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE GOIÁS - FIGO 2013 - Planilha Orçamentária 

Nº Descrição das Atividades Quant. Unidade 
Valor 

Unitário  
Valor Total 

1 PRODUÇÃO/INFRA-ESTRUTURA         

1.1 Transporte Terrestre 1 Verba 20.000,00 20.000,00 

1.2 Transporte Aéreo 1 Verba 50.000,00 50.000,00 

1.3 Logística 1 Verba 15.000,00 15.000,00 

1.4 Material de limpeza e higiene 1 Verba 1.000,00 1.000,00 

1.5 Shows Nacionais e Internacionais 1 Verba 230.000,00 230.000,00 

1.6 Produção local dos shows  1 Verba 20.000,00 20.000,00 

1.7 Shows Regionais 1 Verba 100.000,00 100.000,00 

1.8 Papelaria e materiais para oficinas 1 Verba 1.000,00 1.000,00 

1.9 Locação de Computadores (Sala de Imprensa) 1 Verba 3.000,00 3.000,00 

1.10 Agua Mineral 1 Verba 1.000,00 1.000,00 

1.11 Sonorização e iluminação 1 Verba 80.000,00 80.000,00 

1.12 Locação de som para as oficinas 1 Verba 5.000,00 5.000,00 

1.13 Rádios Comunicadores 1 Verba 5.000,00 5.000,00 

1.14 Internet ponto de encontro 1 Serviço 5.000,00 5.000,00 

1.15 Alimentação 1 Verba 20.000,00 20.000,00 

1.16 Hospedagem 1 Verba 50.000,00 50.000,00 

1.17 Climatizador de Ambiente 1 Verba 2.000,00 2.000,00 

1.18 Serviços Fotográficos 1 Verba 5.000,00 5.000,00 

1.19 Making - OF 1 Verba 5.000,00 5.000,00 

1.20 Abastecimento de Camarim 1 Verba 18.000,00 18.000,00 

1.21 Locação de banheiros químicos 1 Verba 2.000,00 2.000,00 

1.22 Locação de cadeiras 1 Verba 2.000,00 2.000,00 

1.23 Ambientação ponto de encontro 1 Serviço 5.000,00 5.000,00 

1.24 Locação de Gerador 1 Verba 15.000,00 15.000,00 



1.25 Curadoria de shows regionais 1 Verba 9.000,00 9.000,00 

1.26 Pesquisa 1 Verba 19.040,00 19.040,00 

1.27 Manutenção e conservação 1 Verba 4.000,00 4.000,00 

1.28 FIGO Sustentável 1 Verba 10.040,00 10.040,00 

Sub-Total 702.080,00 

2 RECURSOS HUMANOS         

2.1 Assessoria de imprensa regional 1 Serviço 10.000,00 10.000,00 

2.2 
Consultoria de acompanhamento técnico da 
qualidade 

1 Serviço 20.020,00 20.020,00 

2.3 Diretor Técnico 1 Serviço 3.500,00 3.500,00 

2.4 Direção musical 1 Serviço 7.000,00 7.000,00 

2.5 Coordenação de produção artística 1 Serviço 7.000,00 7.000,00 

2.6 Coordenação de oficinas 1 Serviço 3.000,00 3.000,00 

2.7 Seguranças e monitores 1 Serviço 6.000,00 6.000,00 

2.8 
Assistentes de produção, técnicos de palco e de 
P.A 

1 Serviço 13.000,00 13.000,00 

2.9 Cerimonial de abertura 1 Verba 10.000,00 10.000,00 

2.10 Apresentadores 1 Serviço 14.000,00 14.000,00 

2.11 Afinador de Piano 1 Serviço 3.000,00 3.000,00 

Sub-Total 96.520,00 

3 DIVULGAÇÃO         

3.1 Programação visual 1 Serviço 20.000,00 20.000,00 

3.2 
Acompanhamento de produção do material 
gráfico 

1 Serviço 6.000,00 6.000,00 

3.3 
Produção da Programação detalhada da 
imprensa  

1 Unidade 6.000,00 6.000,00 

3.4 Certificados 500 Unidade 2,00 1.000,00 

3.5 Cartazes Festival 500 Unidade 2,00 1.000,00 

3.6 Cartazes Programação 500 Unidade 2,00 1.000,00 

3.7 Folders 20.000 Unidade 0,25 5.000,00 

3.8 Crachás com cordões 1300 Unidade 1,00 1.300,00 

3.9 Tickets refeição 1200 Unidade 0,50 600,00 

3.10 Banners 1 Verba 3.000,00 3.000,00 

3.11 Camisetas 500 Unidade 15,00 7.500,00 



Sub-Total 52.400,00 

4 IMPOSTOS/EMOLUMENTOS/TAXAS 

4.1 INSS e Outros 1 Verba 3.000,00 3.000,00 

4.2 ECAD 1 Verba 35.000,00 35.000,00 

4.3 Auditoria Externa 1 Serviço 10.000,00 10.000,00 

4.4 Tarifas Bancárias 1 Verba 1.000,00 1.000,00 

Sub-Total 49.000,00 

5 PREVISÃO DE DESPESAS, CONFORME ART. 9, IV, DA LEI 15.731/2006 

5.1 Coordenação Operacional  1 Serviço     28.000,00  28.000,00 

5.2 Supervisão Geral Institucional 1 Serviço     28.000,00  28.000,00 

5.3 Coordenação Administrativa-Financeira 1 Serviço     14.000,00  14.000,00 

5.4 Coordenação de Prestação de Contas 1 Serviço     14.000,00  14.000,00 

5.5 Contabilidade 3 Mês          678,00  2.034,00 

5.6 Secretária 3 Mês          678,00  2.034,00 

5.7 Assistente administrativo  3 Mês       3.000,00  9.000,00 

5.8 Impostos  3 Mês          200,00  600,00 

5.9 Material de consumo / escritório 1 Verba       1.632,00  1.632,00 

5.10 Registros e publicações 1 Verba          700,00  700,00 

Sub-Total 100.000,00 

Total 1.000.000,00 

 

 


