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TERMO DE PARCERIA 001/2014 

 

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 

 

Aos 19 dias do mês de fevereiro de dois mil e treze (2014), de um 
lado, o ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato 
representado pelo Procurador  do Estado, CLEULER BARBOSA DAS NEVES, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 336.764.371/87 e na OAB/GO sob o nº 17.137, 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, 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, residente e domiciliado em Goiânia, 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. 201300026002089, resolvem firmar o 
presente TERMO DE PARCERIA, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 Produzir e Executar a 16ª edição do Festival Internacional de Cinema 

e Vídeo Ambiental, com a finalidade de divulgar, exibir e premiar obras audiovisuais de 
longa, média e curta metragens, em filme ou vídeo, com projetos de formato educacional no 
seguimento ambiental, além de realizar atividades paralelas como oficinas, palestras e 
seminários no decorrer do ano de 2014.  
 
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 Plano de Execução proposto pela OSCIP vencedora do Concurso objeto do 
Edital nº 011/2013, sendo parte integrante deste TERMO DE PARCEIRA, independente de 
sua transcrição.   
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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 plano de execução, 
zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar 
eficiência, eficácia, efetividade e economicidade em suas atividades;  

b) Disponibilizar para a coordenação do festival da Secult suporte técnico para que seja 
feita atualização e revisão do Regulamento do Festival nos capítulos que tratam da 
finalidade, da inscrição, da seleção e da premiação. 

c) Promover a atualização do site assegurando: 
 
I) divulgação do Regulamento do Festival aprovado pela Secult e da programação do evento; 
II) atualização, manutenção e gestão dos sistemas (softwares) de inscrição de filmes, 
inscrições de cursos e oficinas online; III) contratação de serviços de e-mail marketing; IV) 
hospedagem do site e gestão de seu conteúdo por pelo menos 1 ano;  

d) Assegurar condições financeiras para: 
I) realizar ações que assegurem condições técnicas e de segurança nos pontos que 

receberão atividades para realização do evento;  
II)  Realização do processo de captação de filmes nacionais e internacionais, 

manutenção e operação do sistema de inscrição, seleção, produção das obras 
selecionadas com garantia de autorização para veiculação por um período 
mínimo de 90 dias, realização de mostras paralelas, infantis e competitiva, 
promoção de atividades culturais e de formação nas áreas de cinema e meio 
ambiente, bem como a locação (no caso das mostras paralelas) e a devolução dos 
filmes exibidos nas mostras oficiais do evento. 

III)  Produção dos troféus e pagamento das premiações conforme abaixo: 
 

1. Grande prêmio CORA CORALINA para o maior destaque entre as obras 
apresentadas, constituído de um troféu e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

2. Troféu CARMO BERNARDES e mais R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para o 
melhor longa-metragem; 

3. Troféu JESCO VON PUTKAMER e mais R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para 
o melhor média-metragem; 

4. Troféu ACARI PASSOS e mais R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o melhor 
curta-metragem; 

5. Troféu JOÃO BÊNNIO para a melhor produção goiana e R$ 40.000,00; 
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6. Troféu JOSÉ PETRILLO para a segunda melhor produção goiana e R$ 30.000,00 
(trinta mil reais); 

7. Troféu BERNARDO ÉLIS e mais R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a 
melhor série ambiental para tevê; 

8. Troféu IMPRENSA para o melhor filme escolhido pela imprensa especializada; 
9. Troféu LUIZ GONZAGA SOARES para o trabalho escolhido pelo Júri Popular e R$ 

10.000,00 (dez mil reais). 
e) Promover ações locais ao longo do ano visando fomentar a cultura e o turismo 

sustentável, a preservação e a educação ambiental, o estímulo e apoio a produção 
audiovisual, bem como assegurar o pleno funcionamento do Centro de Referência do 
FICA na Cidade de Goiás. Para essas ações a OSCIP deverá destinar um mínimo de 
5% (cino por cento) do valor total do investimento no evento, sendo que a aplicação 
dos recursos deverá ser definida mediante Plano de Trabalho a ser produzido pela 
Coordenação Geral do XVI FICA/Secult e OSCIP, após ouvida a comunidade local. 

f) Priorizar a contratação de mão de obra local para prestação dos seguintes serviços: 
I) Monitoria 
II)  Apoio (serviços gerais) 
g)  Realizar o Fica Cinema e Vídeo Ambiental que incluí:  
I) Mostra Competitiva (inclui premiação) com a exibição de pelo menos 5 longa 

metragens, 5 média metragens e 10 curta metragens. 
II)  Mostra (com premiação) e Laboratórios ABD Cine Goiás promovidos pela Associação 

Brasileira de Documentaristas- Seção Goiás. 
III)  Mostra Paralela com a exibição de pelo menos 05 filmes de temática livre. 
IV)  Mostra Infantil- Fica Animado com a exibição de pelo menos 15 filmes para crianças 

e estudantes da rede pública de ensino. 
h) Realizar cerca de 10 oficinas, 05 palestras, 02 workshops, 10 mesas redondas, e 10 

exposições durante a semana do evento; 
i) Realizar o Fórum do Meio Ambiente contendo mesas redondas e workshops; 
j) Realizar o Fórum de Cinema contendo mesas redondas e workshops; 
k) Dar continuidade ao FICA PARCEIRO, conforme demanda da Secult; 
l) Realizar apresentações artísticas como shows e espetáculos cênicos nacionais e 

internacionais; 
m) Realizar lançamento do Festival em Goiânia e em Brasíla –DF, sendo desejável a 

realização do lançamento em demais localidades além das citadas; 
n) observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações, emanadas do 

PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão; 
o)  Entregar em até 30 dias, após o término do evento os seguintes produtos: 

 
• 15 cópias do Making Of, sendo 1 em bluray. 
• 5 kits contendo os filmes premiados e o FICA animado, 

sendo 1 em bluray e as demais em DVD. Ambas editadas 
com especificações da premiação ou menção honrosa e 
as logomarcas da SECULT, Escritório FICA e Governo 
de Goiás;  
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• 5 kits editados contendo making of, filmes premiados e 
FICA ANIMADO em HD externo; 

• 50 kits contendo o material distribuído durante o 
cadastramento (mochila, caneta, bloco de notas, camiseta, 
programação...) para ser entregue aos solicitantes do FICA 
Itinerante, projeto realizado pela SECULT – Go após o 
festival;  

p) 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; 

q) 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 respeitando os percentuais 
orçamentários estabelecidos no Anexo I do Edital xxx/ 2013; 

r) 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;  

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

t) 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; 

u) 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 Plano de Execução 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; 
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f) Indicar os homenageados para a realização do 16º FICA; 
g) 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; 

h) 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 e finalização do evento é de R$ 4.200.000,00 
(quatro milhões e duzentos mil reais ), conforme proposta financeira, doc. de fls. nº 384/389, 
a ser repassado a OSCIP em 03 pagamentos: o primeiro, no valor de R$ 1.000.000,00 (hum 
milhão de reais) em Fevereiro de 2014  o segundo no valor de R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais), em Abril de 2014 o terceiro no valor de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e 
duzentos mil reis) em Junho de 2014. 
 
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. 
 
Sub- cláusula 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. 

 
Sub-cláusula Terceira – As despesas ocorrerão à conta do orçamento vigente: Programa e 
Ação: 3150.13.392.1101.1193.03.20, DUEOF/Empenho nº. 00002 datado de 12/02/2014. 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 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; 
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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 31/12/2014, 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; 
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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, 19 de fevereiro de 2014 
 

  
 
     Cleuler Barbosa das Neves                          Gilvane Felipe  

       Procurador                    Secretário    
 

 

Paulo D’Avila Ferreira 
Idesa  
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PLANO DE EXECUÇÃO 

 SECULT 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

 

 

PROJETO BÁSICO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

NOME 16º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental – FICA 

INÍCIO 27 de maio de 2014 TÉRMINO 1º de junho de 2014 

LOCAL Cidade de Goiás - 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.
com 

HOMEPAGE www.idesabrasil.org.br 

REPRESENTANTE LEGAL PAULO D’ÁVILA FERREIRA 

CARGO/FUNÇÃO Presidente CPF 125.567.181-53 
CI/ÓRGÃO 
EXPEDIDOR 

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) 3241-3057 FAX (62) 3241-3057 
 

4. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O FICA é um evento consolidado, já na sua décima sexta edição, reconhecido e 
valorizado internacionalmente. 

Esta edição do FICA, acontecerá de 27 de maio a 1º de junho de 2014, com a 
finalidade de divulgar, exibir e premiar obras audiovisuais de longa, média e curta 
metragens, em filme, com a temática ambiental, além de realizar atividades paralelas tais 
como: Mostra paralela da ABD, laboratórios da ABD, mostra paralela de temática livre, 
mostra infantil FICA ANIMADO, oficinas, palestras, workshops, mesas redondas, exposições, 
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apresentações artísticas com shows e espetáculos musicais, além de realizar o Fórum do 
Meio Ambiente e de Cinema. 

O lançamento do Festival acontecerá em Goiânia e em Brasília-DF, em datas a 
serem acordadas com a Secult-GO. 

O FICA de 2014 oferecerá como premiação: 

• Troféu Cora Coralina e mais o prêmio de R$ 50.000,00 para o maior 
destaque entre as obras apresentadas;  

• Troféu Carmo Bernardes com o prêmio de R$ 35.000,00 para melhor 
longa-metragem;  

• Troféu Jesco Von Putkamer e o prêmio de R$ 25.000,00 para o melhor 
média-metragem;  

• Troféu Acari Passos e mais um prêmio de R$ 25.000,00 para o melhor 
curta-metragem;  

• Troféu João Bênnio e mais um prêmio de R$ 40.000,00 para a melhor 
produção goiana;  

• Troféu José Petrillo e mais um prêmio de R$ 30.000,00 para a segunda 
melhor produção goiana;  

• Troféu Bernardo Élis e mais um prêmio de R$ 25.000,00 para a melhor 
série ambiental para TV;  

• Troféu Imprensa para o melhor filme escolhido pela imprensa 
especializada; 

• Troféu Luiz Gonzaga Soares e um prêmio de R$ 10.000,00 para o 
trabalho escolhido pelo Júri Popular. 
 

Para conseguir cumprir com os resultados esperados, considerando o sucesso 
atingido na edição passada, propomos a manutenção da mesma linha de ação, 
considerando algumas melhorias, conforme descrito no anexo AÇÕES PROGRAMADAS.  

A proposta do IDESA para o FICA contempla:  

• atividades que visam dar continuidade às ações do festival durante o 
ano todo – caso do programa FICA NA COMUNIDADE;  

• ações de inserção do festival como interlocutor internacional – caso do 
portal, com atuação em mídias sociais;  

• ações de avaliação e feedback do festival – caso da pesquisa de opinião;  

• ações de incremento da difusão internacional do festival – caso da 
webTV, transmissão ao vivo pela internet, com tradução simultânea 
para inglês;   

• ações de divulgação nas mídias sociais – caso do portal fica.art.br, que 
reúne todas as informações sobre o evento num mesmo lugar, com 
canais no Facebook e Twitter;  

• ações que vão contribuir diretamente com o envolvimento da 
comunidade local, no sentido de valorizar e preservar o espaço social, 
como o FICA LIMPO. 
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Como dito anteriormente, um maior detalhamento destas ações pode ser 
verificado no anexo: AÇÕES PROGRAMADAS.  

Foram previstas as contratações de vários serviços necessários à realização das 
ações, sejam elas de infraestrutura, de manutenção de espaços, de materiais a serem 
produzidos, tanto antes, durante e após o evento. Um maior detalhamento pode ser 
verificado na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA anexa. 

Com a implementação do CENTRO DE REFERÊNCIA do FICA na Cidade de Goiás, 
vamos destinar recursos específicos para o desenvolvimento das ações locais e ao longo do 
ano, visando fomentar a cultura e o turismo sustentável, a preservação e a educação 
ambiental, o estímulo e apoio à produção audiovisual, bem como assegurar o pleno 
funcionamento do CENTRO DE REFERÊNCIA do FICA na Cidade de Goiás.  

Além disso, será considerado o aspecto da acessibilidade, considerando que o 
Cinema é uma linguagem universal, o Festival pretende dar oportunidade a todas as 
pessoas. Em todos os locais montados para o evento teremos a preocupação e a 
responsabilidade de inserir os acessos das pessoas com dificuldade de locomoção. 
                     Da mesma forma, a questão da democratização do acesso, sempre levada em 
conta em edições anteriores, já que o Festival é um evento totalmente gratuito, o público 
sempre teve e terá livre acesso a todos os locais de exibição de filmes, debates, palestras, 
shows musicais e etc. Trata-se de uma estratégia de envolver a comunidade local e sua 
interação com a comunidade internacional, permitindo uma troca de experiências e o fluxo 
de informações entre os diferentes públicos. 

5. JUSTIFICATIVA 

 
                    A iniciativa de realizar o 16º FICA parte da necessidade de dar continuidade a 
este evento que tem proporcionado a aproximação do cinema às questões ambientais, 
estreitando os elos culturais de Goiás com o Brasil e o mundo. Desta forma, o FICA como 
referência mundial ao tema ambiental cinematográfico proposto é favorecido pela 
notoriedade e pelo aperfeiçoamento adquirido, tanto da equipe de profissionais envolvidos 
quanto das atividades oferecidas ao público de forma gratuita. O FICA tem diferencial por 
ser o maior evento cinematográfico do gênero no mundo, e ainda, traz um emaranhado de 
acontecimentos paralelos à exibição de filmes, como as realizações de oficinas, exposições, 
cursos, mesas-redondas e apresentações culturais. 
                     Sob o ponto de vista econômico, cultural e social, o evento traz enormes 
benefícios à população, como: geração de empregos, movimento da economia e do turismo 
local, além de proporcionar uma importante troca de experiências sobre a cultura 
cinematográfica ambiental. Cerca de duzentas mil pessoas passaram pela Cidade de Goiás 
na última edição do evento. Uma vez mais, o evento correspondeu às expectativas de 
público e obteve um somatório positivo com a multiplicidade de sua programação, 
pertinente ao cinema e ao meio ambiente, além das atividades paralelas. 
                     O FICA 2013 teve 494 filmes inscritos, sendo 244 estrangeiros, oriundos de 51 
países. O júri de seleção escolheu 25 obras provenientes de 11 países para participarem da 
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Mostra Competitiva. 
                      Ao todo o Fica 2013 exibiu 55 filmes, sendo 25 na Mostra Competitiva – 15 
nacionais e 10 internacionais – 12 na Mostra ABD, 4 na Mostra Paralela e 14 no Fica 
Animado. Além dos filmes exibidos, foram realizadas 26 apresentações artísticas, 8 
palestras, 5 fóruns temáticos, 2 workshops e 32 oficinas. 
                       O FICA oferece uma das maiores premiações dentre os festivais temáticos do 
mundo. Em 2013 foram mais de R$ 300 mil reais em prêmios.  
                       O presente projeto para o FICA 2014 visa, em linhas gerais, manter e dar 
continuidade ao sucesso dos últimos anos, procurando torná-lo cada vez maior e melhor.                              
                       Para esta edição, pretendemos dar continuidade ao portal na internet, no qual 
são inseridas todas as ações de divulgação, além de gerar movimentação em mídias sociais, 
como Facebook, Twitter e blogs, o que diminui consideravelmente o fluxo de papel, 
contribuindo para a preservação do meio ambiente, cerne deste importante festival.  
                       Além disso, pelo segundo ano consecutivo, seguindo a tendência mundial para 
o momento, será feita a neutralização da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) do 
evento, dando continuidade ao FICA SUSTENTÁVEL, conforme descrito no anexo AÇÕES 
PROGRAMADAS.  
                        As ações do FICA LIMPO e do FICA NA COMUNIDADE vão reforçar as questões 
do envolvimento da sociedade local, tanto na mão de obra como na participação e escolha 
das atividades na áreas de cinema, meio ambiente, turismo e cultura. 
                        O FICA LIMPO tem como propósito reforçar o compromisso do festival com a 
sustentabilidade ambiental, garantindo a todos os participantes do FICA um ambiente 
limpo e ambientalmente saudável. 
                        O FICA NA COMUNIDADE que tem como objetivo fortalecer o FICA como 
movimento permanente de promoção da linguagem cinematográfica, da cultura goiana e 
do desenvolvimento sustentável. Ambas as ações estão descritas de maneira mais 
detalhada nos anexos e AÇOES PROGRAMADAS. 

6. OBJETIVOS GERAIS 

                     Produzir a 16ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, 
com a finalidade de divulgar, exibir e premiar obras audiovisuais de longa, média e curta 
metragens, em filme, no segmento ambiental, além de realizar atividades paralelas como 
oficinas, palestras e seminários no decorrer do ano de 2014. 

 
6.1- Projetar o Estado de Goiás nacional e internacionalmente; 
6.2- Promover e reafirmar as produções audiovisuais de Goiás nacional e 
internacionalmente; 
6.3- Difundir as expressões culturais locais; 
6.4- Fomentar o turismo cultural e ambiental no Estado de Goiás; 
6.5- Ampliar o debate sobre o cinema ambiental; 
6.6-Promover o intercâmbio artístico, cultural e ambiental de Goiás com as demais 
cidades e países; 



                                                 
 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
Comissão Permanente de Licitação _ Fone 3201-4625 – E-mail - agepelpregao@hotmail.com 

Praça Cívica nº 2 – Centro  CEP: 74.003-010 - Goiânia - GO 

 

6.7 - Ser plataforma para a sustentabilidade econômica, social e ambiental da 
cultura em Goiás. 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

7.1- Realizar o Fica Cinema e Vídeo Ambiental que inclui:  

    7.1.1- Mostra Competitiva (inclui premiação), com a exibição de pelo menos 5 
longa metragens, 5 média metragens e 10 curta metragens;  

    7.1.2- Mostra (com premiação) e Laboratórios ABD Cine Goiás promovidos pela 
Associação Brasileira de Documentaristas - Seção Goiás; 

    7.1.3- Mostra Paralela com a exibição de pelo menos 05 filmes de temática livre; 

    7.1.4- Mostra Infantil- Fica Animado com a exibição de pelo menos 15 filmes para 
crianças e estudantes da rede pública de ensino; 

7.2- Realizar cerca de 10 oficinas, 5 palestras, 2 workshops, 10 mesas redondas, e 10 
exposições durante a semana do evento; 

7.3- Realizar o Fórum do Meio Ambiente contendo mesas redondas e workshops; 

7.4- Realizar o Fórum de Cinema contendo mesas redondas e workshops; 

7.5- Dar continuidade ao FICA PARCEIRO, conforme demanda da Secult e de acordo 
com a possibilidade financeira do projeto; 

7.6- Realizar apresentações artísticas como shows e espetáculos musicais nacionais 
e internacionais; 

7.7- Veicular divulgação do festival em meios de comunicação de alcance nacional e, 
se possível, internacional; 

7.8- Realizar o lançamento do FICA em Goiânia e em Brasília –DF; 

7.9- Promover ações locais ao longo do ano visando fomentar a cultura e o turismo 
sustentável, a preservação e a educação ambiental, o estímulo e apoio a produção 
audiovisual, bem como assegurar o apoio ao funcionamento do CENTRO DE 
REFERÊNCIA do FICA na Cidade de Goiás. Na Cidade de Goiás o FICA NA 
COMUNIDADE e o FICA LIMPO serão os responsáveis por estas atividades que 
estão melhor explicadas nos referidos anexos. 

7.10- Assegurar medidas complementares para dar apoio local na gestão dos 
resíduos sólidos produzidos durante o evento, bem como minimizar possíveis 
impactos ao patrimônio histórico e ambiental através do FICA LIMPO. 
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7.11 – Realizar pesquisa com visitantes, participantes e moradores, com o intuito de 
subsidiar dados para as edições futuras. 

7.12 – Realizar o FICA NA COMUNIDADE, com o intuito de fortalecer o FICA como 
movimento permanente de promoção da linguagem cinematográfica, da cultura 
goiana e do desenvolvimento sustentável. 

7.12.1 - Capacitar pessoas para serem multiplicadores na produção de vídeo e 
cinema ambiental em Goiás; 

7.12.2 - Sensibilizar crianças e alunos de rede pública de ensino em relação ao 
cinema como modo de leitura e expressão do mundo; 

7.12.3 - Contribuir com as instituições de ensino através das atividades 
complementares à educação formal, ampliando o acesso aos produtos culturais; 

7.13 – Dar continuidade ao Programa FICA SUSTENTÁVEL, realizando a neutralização 
das emissões de GEE (gases de efeito estufa) do festival. 

7.14 - Implantar o CENTRO DE REFERÊNCIA DO FICA para abrigar o Memorial, a 
Escola Vilaboense de Desenho Animado e o escritório de produção do FICA / FICA 
NA COMUNIDADE, na Cidade de Goiás; 

7.15 – Realizar a projeção mapeada, Vídeo Mapping. 

8. PLANO DE AÇÃO 
 
PRÉ-PRODUÇÃO – JANEIRO A MAIO DE 2014 

• Organização (reuniões, revisão do regulamento, planejamento); 

• Definição das equipes (grupo de apoio, comissão executiva; 
comissão julgadora, equipe técnica); 

• Lançamento oficial; 

• Inscrições; 

• Captação de filmes; 

• Constituição do júri de pré-seleção; 

• Constituição do júri internacional e nacional; 

• Seleção dos filmes e vídeos; 

• Preparação dos filmes selecionados; 

• Definição do artista homenageado;  

• Contratação dos fornecedores para esta etapa; 
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PRODUÇÃO – ABRIL A JUNHO DE 2014 

• Divulgação: Produção e distribuição do material de divulgação; 

• Contratação dos fornecedores e equipe para esta etapa; 

• Viabilização da infraestrutura; 

• Solenidade da abertura oficial em Goiânia e também em Brasília - 
DF; 

• Produção do evento: mostra competitiva (16 mm e 35 mm), 
mostra nacional, oficinas, mesas redondas, debates, palestras e 
outras atividades culturais como os shows musicais regionais, 
nacionais e internacionais;  

• Realização da transmissão ao vivo dos fóruns de cinema e de meio 
ambiente, com tradução simultânea para inglês. 

• Encerramento da semana do FICA (cerimonial de premiação); 

• Pagamento dos fornecedores.  
 

PÓS-PRODUÇÃO – JUNHO A DEZEMBRO 2014 

• Documentação do evento; 

• Desmontagem do festival; 

• Manutenção do Centro de Referência do FICA; 

• Realização das atividades previstas para após o evento do FICA na 
Comunidade.  

• Distribuição e exibição dos filmes vencedores em outros espaços 
culturais; 

• Reunião da Comissão de Avaliação; 

• Apresentação do relatório final; 

• Planejamento para a 17ª edição; 

• Realização de auditoria independente, com auditor certificado; 

• Prestação de contas. 
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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 

BANCO CEF AGÊNCIA A saber CONTA CORRENTE A ser aberta 

PRAÇA DE PAGAMENTO Goiânia 

REPRESENTANTE LEGAL PAULO D’ÁVILA FERREIRA 

CARGO/FUNÇÃO Presidente CPF 125.567.181-53 
CI/ÓRGÃO 
EXPEDIDOR 

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 16º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental – FICA 

INÍCIO 27 de maio de 2014 TÉRMINO 1º de junho de 2014 

LOCAL Cidade de Goiás VALOR 4.200.000,00 

RESUMO 

Produzir a 16ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo 
Ambiental, com a finalidade de divulgar, exibir e premiar obras audiovisuais de longa, 
média e curta metragens, em filme ou vídeo, com projetos de formato educacional no 
seguimento ambiental, além de realizar atividades paralelas como oficinas, palestras e 
seminários no decorrer do ano de 2014. 

3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

FEVEREIRO/2014 ABRIL/2014 JUNHO/2014   

1.000.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00   

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

 
Previsão de custos 

Área Segmento Evento Local Data Prevista Valor 

Audiovisual Cinema Festival 

Temático 

16ª FICA Goiás  27/05 a 01/06 

2014 

R$ 4.200.000,00 

Total R$ 4.200.000,00 
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Anexo IV – Planilha Orçamentária 
 

Planilha Orçamentária - XVI Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental 

Item DESCRIÇÃO Previsão R$ 

1 PRÉ-PRODUÇÃO / PREPARAÇÃO   

  Descrição das atividades Item Qtde.  Val. Unitário  Val. Total 
1.1 Captação de filmes nacionais e internacionais Serviço 1 51.000,00 51.000,00 

1.2 Consultoria de cinema Serviço 1 45.000,00 45.000,00 

1.3 Consultoria de meio ambiente Serviço 1 25.000,00 25.000,00 

1.4 Coordenação de cursos e oficinas Serviço 1 10.500,00 10.500,00 

1.5 Gerência do festival Serviço 1 60.000,00 60.000,00 

1.6 Coordenação de produção Serviço 1 35.000,00 35.000,00 

1.7 Júri de seleção Verba 1 60.000,00 60.000,00 

1.8 Lançamento do FICA em Goiânia Verba 1 10.000,00 10.000,00 

1.9 Lançamento do FICA em Brasília - DF Verba 1 20.000,00 20.000,00 

  Total de pré-produção 316.500,00 

2 PRODUÇÃO / EXECUÇÃO   
2.1 Cineastas / Artistas / Convidados   

2.1.1 Shows nacionais e internacionais Verba 1 120.000,00 120.000,00 
2.1.2 Shows regionais Verba 1 50.000,00 50.000,00 

2.1.3 Oficinas, mesas, conferências e minicursos Verba 1 80.000,00 80.000,00 

2.2 Equipe de Produção   

2.2.1 Produção local dos shows nacionais e internacionais Verba 1 20.000,00 20.000,00 

2.2.2 Coordenação de Produção Artística Verba 1 16.000,00 16.000,00 

2.2.3 Assisstentes de produção, técnicos de palco e de P.A. Verba 1 20.000,00 20.000,00 

2.2.4 Apoio logístico para transporte e hospedagens Serviço 1 22.000,00 22.000,00 

2.2.5 Equipe de apoio da Cidade de Goiás Verba 1 130.000,00 130.000,00 

2.3 Serviços e Locações   

2.3.1 Troféus/reproduções Serviço 10 1.400,00 14.000,00 

2.3.2 Locação de Sonorização e iluminação Serviço 1 105.000,00 105.000,00 

2.3.3 
Locação de Projetores e telas específicas para cinema (Cinemão e 
Teatro São Joaquim) 

Serviço 1 
37.000,00 37.000,00 

2.3.4 Locação de Telões para o palco principal Serviço 1 32.000,00 32.000,00 

2.3.5 Locação e montagem de palco Serviço 1 40.000,00 40.000,00 

2.3.6 Locação de equipamentos e equipe de tradução simultânea Serviço 1 35.000,00 35.000,00 

2.3.7 Transcodificação, tradução e legendagem Serviço 1 85.000,00 85.000,00 
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2.3.8 Locação de rádio comunicadores Serviço 1 7.000,00 7.000,00 

2.3.9 Locação de banheiros químicos Serviço 1 25.000,00 25.000,00 

2.3.10 Locação de computadores para o Quartel do XX Serviço 1 6.000,00 6.000,00 

2.3.11 Locação de camarins do palco  Serviço 1 36.000,00 36.000,00 

2.3.12 Locação de Videoteca Serviço 1 13.000,00 13.000,00 

2.3.13 Instalação geral do cinema no ginásio de esportes Serviço 1 180.000,00 180.000,00 

2.3.14 Passagens aéreas nacionais e internacionais Verba 1 100.000,00 100.000,00 

2.3.15 Material de limpeza e higiene Verba 1 5.000,00 5.000,00 

2.3.16 Locação de cadeiras, inclusive transporte Verba 1 5.000,00 5.000,00 

2.3.17 Locação de mobiliário para ambientação  Verba 1 30.000,00 30.000,00 

2.3.18 Locação do ponto de encontro do Cinemão Verba 1 15.000,00 15.000,00 

2.3.19 Água mineral Verba 1 5.000,00 5.000,00 

2.3.20 Aluguel de filmes Verba 1 5.000,00 5.000,00 

2.3.21 Locação de flâmulas Serviço 1 12.000,00 12.000,00 

2.3.22 Locação de bombonnière Serviço 1 13.000,00 13.000,00 

2.3.23 Internet ADSL local Verba 1 20.000,00 20.000,00 
2.3.24 Locação de Roteadores  Verba 1 7.000,00 7.000,00 
2.3.25 Locação de geradores Verba 1 25.000,00 25.000,00 

2.3.26 Abastecimento de camarins Verba 1 15.000,00 15.000,00 

2.3.27 
Alimentação dos convidados e equipe de produção em torno de 
350 pessoas (almoço e jantar) 

Verba 1 
140.000,00 140.000,00 

2.3.28 
Hospedagem dos convidados e equipe de produção (em torno de 
350 pessoas) 

Verba 1 
320.000,00 320.000,00 

2.3.29 Transporte terrestre (equipe, convidados e participantes) Verba 1 100.000,00 100.000,00 

2.3.30 Credenciamento e gerenciamento das refeições Serviço 1 30.000,00 30.000,00 

2.3.31 Pesquisa Serviço 1 27.500,00 27.500,00 

2.3.32 Cobertura fotográfica Serviço 1 10.000,00 10.000,00 

2.3.33 Making-off do Festival Serviço 1 18.000,00 18.000,00 

2.3.34 Segurança para os shows nacionais Verba 1 10.000,00 10.000,00 

2.3.35 Apresentadores Verba 1 15.000,00 15.000,00 

2.3.36 Cerimonial Verba 1 11.000,00 11.000,00 

2.3.37 Intérpretes Verba 1 15.000,00 15.000,00 

2.3.38 Diretor técnico Serviço 1 5.000,00 5.000,00 

2.3.39 Júri internacional Verba 1 50.000,00 50.000,00 

2.3.40 Transmissão via internet Verba 1 45.000,00 45.000,00 

2.3.41 Locação de equipamentos para transmissão ao vivo Verba 1 15.000,00 15.000,00 

2.3.42 Manutenção e conservação Verba 1 12.000,00 12.000,00 

2.3.43 Serviços de apoio Verba 1 12.000,00 12.000,00 

2.3.44 Clipagem Eletrônica Verba 1 6.000,00 6.000,00 

2.3.45 Seguro de acidentes pessoais Verba 1 5.000,00 5.000,00 

2.3.46 Video mapping Verba 1 50.000,00 50.000,00 

2.3.47 Neutralização da emissão de Gáses de Efeito Estufa (GEE) do Verba 1 42.000,00 42.000,00 
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evento 

2.3.48 Transporte de fitas e filmes Verba 1 10.000,00 10.000,00 

2.3.49 
Consultoria técnica de apoio a gestão, organização e execução do 
festival  

Serviço 1 28.514,00 28.514,00 

2.4 Mostras de Cinema e ações específicas   

2.4.1 FICA Animado Serviço 1 3.000,00 3.000,00 

2.4.2 Mostra do cinema goiano (ABD) Verba 1 130.000,00 130.000,00 

2.4.3 CENTRO DE REFERÊNCIA DO FICA Verba 1 76.000,00 76.000,00 

2.4.4 FICA NA COMUNIDADE Verba 1 140.000,00 140.000,00 

2.4.5 FICA LIMPO Verba 1 40.000,00 40.000,00 

2.4.6 FICA PARCEIRO Verba 1 80.000,00 80.000,00 

2.4.7 Premiação aos vencedores Verba 1 240.000,00 240.000,00 

  Total de produção 3.016.014,00 

3 DIVULGAÇÃO    

3.1 Assessoria de imprensa nacional Serviço 1 50.000,00 50.000,00 

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

3.3 Identidade visual Serviço 1 10.000,00 10.000,00 

3.4 Reformulação e desenvolvimento de website Serviço 1 15.000,00 15.000,00 

3.5 Manutenção e suporte para website. Mês 11 909,09 10.000,00 

3.6 Gestão do conteúdo do Website. Mês 11 1.363,64 15.000,00 

3.7 Relatórios e métricas de audiência online Mês 11 2.090,91 23.000,00 

3.8 Gestão de redes sociais Mês 11 2.090,91 23.000,00 

3.9 Tradução (inglês/espanhol)  Serviço 1 4.000,00 4.000,00 

3.10 Revisão Serviço 1 1.000,00 1.000,00 

3.11 Diagramação Serviço 1 2.000,00 2.000,00 

3.12 Projeto gráfico (catálogo e prog. Detalhada de imprensa) Serviço 1 5.000,00 5.000,00 

3.13 Acompanhamento de produção Serviço 1 10.000,00 10.000,00 

3.14 Banners Verba 1 9.000,00 9.000,00 

3.15 Canetas Unidade 1200 1,90 2.280,00 

3.16 Bolsas Unidade 1200 34,50 41.400,00 

3.17 Camisetas Unidade 2640 15,21 40.154,40 

3.18 Pastas Unidade 1200 1,85 2.220,00 

3.19 Programação detalhada da imprensa  Unidade 300 11,00 3.300,00 

3.20 Bloco para anotações Unidade 1200 2,55 3.060,00 

3.21 Certificados Unidade 800 1,10 880,00 

3.22 Cartazes Unidade 2000 1,39 2.780,00 

3.23 Catálogo Unidade 1000 18,15 18.150,00 

3.24 Programação de bolso Unidade 7000 0,82 5.740,00 

3.25 Cédulas de votação Unidade 8000 0,06 480,00 

3.26 Crachás com cordões Unidade 1600 0,95 1.520,00 
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3.27 Livro do homenageado   

3.28 Elaboração  Serviço 1 10.000,00 10.000,00 

3.29 Revisão Ortográfica Serviço 1 1.000,00 1.000,00 

3.30 Diagramação Serviço 1 1.000,00 1.000,00 

3.31 Impressão Unidade 1200 33,34 40.008,00 

  Total de divulgação 360.972,40 

4 CUSTOS ADMINISTRATIVOS   

4.1 Material de consumo Verba 1 4.000,00 4.000,00 

4.2 Auditoria externa Serviço 1 21.000,00 21.000,00 

4.3 Taxas bancárias e outros Verba 1 1.513,60 1.513,60 

  Total de custos administrativos 26.513,60 

5 IMPOSTOS / RECOLHIMENTOS   

5.1 INSS e Outros Verba 1 40.000,00 40.000,00 

5.2 ECAD Verba 1 20.000,00 20.000,00 

  Total de impostos / recolhimentos 60.000,00 

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

6.1 Telefonia e internet Mês 11 
                

400,00  4.400,00 

6.2 Serviço de moto-boy e combustível Mês 11 
                

400,00  4.400,00 

6.3 Contabilidade Mês 11 
             

2.034,00  22.374,00 

6.4 Coordenação Executiva Operacional Mês 11 
           

10.000,00  110.000,00 

6.5 Coordenação Administrativa-Financeira Mês 11 
             

4.500,00  49.500,00 

6.6 Coordenação de Prestação de Contas Mês 11 
             

5.500,00  60.500,00 

6.7 Supervisão Geral Institucional Mês 11 
             

4.500,00  49.500,00 

6.8 Supervisão Geral Ambiental Mês 11 
             

5.500,00  60.500,00 

6.9 Assistente administrativo Mês 11 
             

3.500,00  38.500,00 

6.10 Secretária Mês 11 
             

1.300,00  14.300,00 

6.11 Impostos   Verba 1 
             

1.000,00  1.000,00 

6.12 Registros e publicações Verba 1 
                

800,00  800,00 

6.13 Material de consumo / escritório Verba 1 
             

2.226,00  2.226,00 

6.14 Serviços gerais (xerox, correios, etc.) Verba 1 
             

2.000,00  2.000,00 

  Total de Previsão de Despesas, Conforme Art. 9, IV, da Lei 15.731/2006 420.000,00 

  Total Geral R$ 4.200.000,00 

 

 


