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Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE) 

  

 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC 

Razão Social:  

CNPJ:  

Município UF: CEP:  

Site, Blog, Outros:  

Nome do Representante Legal:  

Cargo: Presidente 

RG:  Órgão Expedidor:   CPF:  

Telefone Fixo:  Telefone Celular:  

E-Mail do Representante  

 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Tuanne Cristina Jacob de Pina 

Função na parceria:  

RG: 5057996  Órgão Expedidor: SPTC/GO CPF: 033.734.491-46 

Telefone Fixo: (62) 3331-3709  

 

Telefone Celular: (62) 3331-1246 (WhatsApp) 

E-Mail do Responsável: educacao@pirenopolis.go.gov.br  
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Endereço Completo:  RUA IPÊ, QD. 01, LT. 02, RESIDENCIAL SANTA LUZIA 

CNPJ: 19.459.498/0001-83 

Município: PIRENÓPOLIS UF: GO CEP:  72.980-000 

Site, Blog, Outros: www.pirenopolis.go.gov.br 

Nome do Representante Legal: MÁRCIA ÁUREA OLIVEIRA 

Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

RG: 2733.253 Órgão Expedidor:    CPF: 585.673.301-06 

Telefone Fixo: (62)3331-3709 Telefone Celular:    

E-Mail do Representante Legal: educacao@pirenopolis.go.gov.br 

Objeto da Atuação em Rede:    

ANEXOS [] Termo de Atuação em Rede 
 

[x] Portfólio da OSC 

 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO:  

FESTA LITERÁRIA DE PIRENÓPOLIS – FLIPIRI 11ª Edição 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021 

INÍCIO: 23/09/2021 TÉRMINO: 25/09/2021 

 

A Festa Literária de Pirenópolis é um evento realizado anualmente junto a Rede Educacional de 

Pirenópolis que explora os desafios do fomento à leitura. Em sua ampla programação, disponível a 

população de forma gratuita, mantém duas vertentes de atividades: as ações da Flipiri Itinerante – oferta de 

acervo literário às escolas públicas e encontro do aluno leitor com o autor; e a Flipiri aberta ao público – 

oferta de seminários, palestras, lançamentos de livros, contação de histórias, sessões de autógrafos, mesas 

de autores independentes, exposição de livros, encontros de ilustradores, saraus, oficinas, shows musicais e 

atividades culturais diversas. O acervo literário que as escolas recebem de forma gratuita é composto por 

várias obras e títulos adequados a faixa etária atendida e condizentes com a BNCC. Como premissa, o 

http://www.pirenopolis.go.gov.br/
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enfoque da Flipiri é o despertar para a leitura e o acesso gratuito ao livro, transformando Pirenópolis, e os 

vilarejos ao redor, em uma cidade de leitores.  

 

JUSTIFICATIVA: 

No viés educacional, percebemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais os alunos do ato de ler. 

Aspectos como computadores, videogames, TV, o acesso restrito a leitura no núcleo familiar, e a falta de 

incentivo, têm ocasionado pouco interesse para leitura e por consequência dificuldades marcantes no 

desempenho escolar: vocabulário precário, reduzido e informal, dificuldade de compreensão, erros 

ortográficos, poucas produções significativas dos alunos, conhecimentos restritos aos conteúdos escolares. 

Faz-se entanto necessário que busquemos resgatar e promover o valor da leitura, como ato de prazer e 

requisito para emancipação social e promoção da cidadania. A leitura nunca se fez tão necessária nos bancos 

escolares. A Secretaria Municipal de Educação entende que, através das atividades propostas pela Festa 

Literária de Pirenópolis - Flipiri, o ser humano (aluno, professor, morador, visitante) consegue se transportar 

para o mundo da literatura, explorá-lo, decifrar os sentimentos e emoções que o cercam e acrescentar vida ao 

sabor da existência. As atividades propostas para a Flipiri se enquadram na LDB e praticamente em todos os 

incisos do Art.1º da Lei 8313/91 - Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) - com destaque para os 

incisos I, II, IV e VIII: 

I - Contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos 

direitos culturais - O projeto da Festa Literária de Pirenópolis, ao valorizar os aspectos lúdicos e criativos da 

literatura, busca superar também uma limitação: o fato de, nas escolas públicas a leitura literária ainda ocupa 

um papel secundário nas atividades de aprendizado da língua portuguesa e ensinamentos de gramática. Um 

aspecto relevante das atividades propostas é o de superar o preconceito de que a leitura literária é tida como 

algo fastidioso, entediante e que não ocupa, nem deve ocupar, o imaginário de crianças e jovens em idade 

escolar. E muito menos a dos adultos que já saíram (ou nunca passaram) pelas escolas. As ações de 

letramento literário da Flipiri se coadunam com o diagnóstico feito pelo Departamento Pedagógico da SME 

Pirenópolis e pelos especialistas sobre a leitura no Brasil: baixo número de livros lidos por ano, pouca 

acessibilidade dos livros e falta de hábito de leitura. Dente as atividades a serem realizadas, destacamos 

também a formação de mediadores de leitura como uma prioridade, como consta de um dos eixos do Plano 

Nacional do Livro e da Leitura e Plano Municipal de Educação. 

II - Promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de 

recursos humanos e conteúdos locais - Todas as ações de letramento envolvidas na Flipiri partem da 

constatação de que a leitura literária tem sido considerada historicamente como algo elitista e que não tem 

chegado às pessoas comuns de municípios do interior do País. Assim sendo, ao propor um evento de 

celebração literária em Pirenópolis - uma pequena cidade do Centro-Oeste - a Prefeitura de 

Pirenópolis/Secretaria Municipal de Educação querem superar esse estigma de elitização: leitura literária 

pode e deve ser levada principalmente àqueles que, por falta de recursos materiais ou por inexistência de 

programas educacionais e culturais, não tiveram acesso a ela. As atividades propostas no projeto se inserem 

num contexto social, econômico e cultural marcado pelas tensões entre a manutenção das tradições, por um 

lado, e, por outro, pela emergência de enfrentar os novos desafios trazidos pela necessidade de se ampliar o 

letramento em todos os campos, isto é, levar os cidadãos pirenopolinos a melhor se prepararem para refletir 

sobre as transformações de nossa cidade. 
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IV - Proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira e responsáveis pelo 

pluralismo da cultura nacional - Pirenópolis é uma cidade que busca incrementar sua riqueza cultural.  Na 

cidade são realizados festivais e mostras de artes plásticas, música e gastronomia. A Festa Literária de 

Pirenópolis é a “festa que faltava” por ter em seu escopo a implementação de atividades de artes literárias. 

Na esfera da educação, para uma população de pouco mais de 25 mil habitantes, Pirenópolis conta com cerca 

de 4.000 alunos no ensino fundamental, 980 alunos no ensino médio, cerca de 750 na educação infantil, 215 

na educação de jovens e adultos e 200 no ensino superior. Para atender a esses educandos, conta com 

aproximadamente 435 docentes que atuam em 25 escolas, nesses níveis de ensino. Esses alunos e professores 

têm sido participantes privilegiados dos processos de letramento realizados através das edições já realizadas 

da Flipiri, com destaque a ação Flipiri Itinerante. 

VIII - Estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e informadores de 

conhecimento, cultura e memória – Dentre as atividades da Festa Literária de Pirenópolis, há a aquisição de 

novos títulos e livros literários, através dos quais os acervos literários das Unidades Escolares são renovados, 

contemplando os temas contemporâneos transversais descritos na BNCC e as especificidades de cada faixa 

etária do alunado. Para 2021, pretende-se que essa atividade possa se tornar cada vez mais aprofundada, 

ampliando seu alcance no alunado e comunidade em geral. Nesse contexto, a Secretaria Municipal de 

Educação está consciente de que há no Brasil um movimento de revitalização literária, com novos autores e 

novos livros e é necessário incentivar bibliodiversidade, isto é, a diversidade de títulos e de autores. Nessa 

perspectiva, desejamos acervos plurais que tragam para as Unidades Escolares Municipais e Estaduais de 

Pirenópolis a oportunidade de conhecer mais títulos, autores, ilustradores e múltiplas visões de mundo. 

Desejamos também a oferta de livros com adaptações pertinentes aos alunos com necessidades especiais - 

autistas, visão subnormal, microcefalia, dentre outras. A 11ª edição da Festa Literária de Pirenópolis reveste-

se, também, de um caráter estruturante, pois promove a formação dos professores, pais e comunidade em 

geral como mediadores de leitura e à perenização dos hábitos de leitura como parte das habilidades 

necessárias à compreensão e interpretação de um ambiente em transformação. 

A Secretaria Municipal de Educação deseja que a Festa Literária de Pirenópolis traga como tema “E o 

Mundo Não Acabou”, celebrando a possibilidade de realização da 11° Edição, mesmo em tempo de 

pandemia. Destacamos que durante o ano de 2020 as escolas de Pirenópolis não funcionaram normalmente, 

professores e alunos tiveram que aprender a dominar o trabalho online; as crianças não puderam conviver 

com seus avós e com seus familiares próximos; biblioteca, cinema, teatro, shows, praças e parques foram 

impedidos de funcionar; todos tiveram que se acostumar com o distanciamento social e o uso de máscara, 

bem como o hábito de lavar frequentemente as mãos e usar álcool gel; muitas famílias se isolaram 

completamente em casa para evitar a contaminação. Com o advento das vacinas e a imunização em 

andamento, tudo tende a voltar ao “novo” normal, e com novos aprendizados: o valor da família e das 

amizades sinceras; a valorização de medidas de higiene; novas formas de ocupar o tempo com atividades 

antes negligenciadas à espera de horas livres (novas formas de convívio familiar, escrita, leitura, filmes, 

séries, meditação, aprendizado de línguas estrangeiras online; novos cuidados com a saúde; novas formas de 

arrumação da casa; jardinagem; etc.). 

Desejamos que a Flipiri 2021 provoque reflexões sobre esses temas em rodas de conversa, contações de 

histórias e conversas com intelectuais importantes, e promova várias atividades aos alunos, professores e 

comunidade em geral, de forma gratuita, entre palestras, lançamentos de livros, encontros com escritores, 
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debates, exposições de atividades pedagógicas, sessões de autógrafos, mesas de autores, saraus e oficinas. 

Destacamos que as atividades serão realizadas seguindo os protocolos e regramentos de biossegurança 

vigentes no período do evento. Para ampliar as oportunidades de acesso e participação, as atividades 

desenvolvidas deverão ser reverberadas em formato híbrido, através de serviço de filmagem especializada 

para cobertura do evento e disponibilidade de acesso e acompanhamento de atividades pelas plataformas 

digitais. Ressaltamos que, em função da pandemia Covid-19, caso haja o encaminhamento da Secretaria 

Municipal de Saúde, o formato a ser adotado na época da realização poderá ser híbrido ou totalmente on-line. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

1- Flipiri Itinerante: 

A Flipiri Itinerante consiste na visita de autores às escolas públicas – estaduais e municipais – de Pirenópolis, 

para leitura de obras e rodas de conversas presenciais e/ou virtuais junto aos alunos e professores, abordando 

os títulos e temáticas dos livros literários ofertados, sendo que os 1.744 livros adquiridos e entregues aos 

coordenadores pedagógicos das escolas passarão a compor o acervo literário das escolas, reforçando o poder 

transformador da leitura, bem como na expansão de horizontes políticos, econômicos, sociais e culturais por 

meio dos livros. Como encaminhamento advindo das restrições impostas pela pandemia, as unidades 

escolares situadas em regiões rurais e povoados terão preferência em receber a Flipiri Itinerante de forma 

presencial, com a participação dos alunos e professores em quantidades orientadas pela Coordenação 

Pedagógica da SME. As unidades escolares urbanas desenvolverão ao Flipiri Itinerante de forma online, 

através de lives, bate papos e transmissões realizadas nas plataformas meet, zoom, entre outras. 

2- Oficinas com os professores: 

É necessário preparar os coordenadores e professores para consolidar o trabalho de incentivo à leitura junto 

aos alunos e garantir que o mesmo perdure durante todo o ano. Para tanto, o evento utiliza como ferramenta a 

oferta de oficinas, vivências de contação de histórias e rodas de conversa literária voltados para os 

professores, sendo disponibilizada também a universitários e acadêmicos de Pedagogia. 

3- Flipiri Mirim: 

A Secretaria Municipal de Educação destaca que parte da programação da Flipiri seja totalmente voltada para 

o público da infantil, com ênfase nos alunos da educação infantil e pré-escola, crianças de 0 a 6 anos, da 

creche e unidades escolares urbanas e rurais. Atividades com apresentações teatrais, oficinas de brinquedos, 

contação de histórias, palestra para gestantes, oficinas para professores da educação infantil e bate papo com 

autores de livros infantis deverão constar na programação. 

4- Maratona de Contação de Histórias: 

A Maratona de histórias é uma atividade que reúne contadores, escritores e leitores em torno da contação 

ininterrupta de histórias, no palco da Tenda Flipiri, acessível de forma gratuita a todo o público. Os autores, 

oficineiros e/ou contadores de histórias contam, cantam, representam e encantam a plateia de todas as idades. 

Os alunos e professores participarão desses momentos, de forma agendada. Destacamos a necessidade de 

promoção de estratégias de acessibilidade para pessoas/alunos/professores com necessidades especiais – 
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adaptações físicas, contratação de intérpretes de Líbras, entre outros. 

A contação de histórias influi em todos os aspectos da educação da criança: na afetividade, desperta a 

sensibilidade e o amor à leitura; na compreensão, desenvolve o domínio da leitura mais rápida e a 

compreensão do texto; na inteligência, desenvolve a apreensão de termos e estimula o desempenho das 

funções superiores da mente: memória, consciência, percepção, atenção e concentração voluntárias, fala, 

pensamento, vontade, formação de conceitos e sensibilidade. 

5- Flipiri Virtual: 

O novo normal impõe que a Flipiri aconteça também no mundo virtual, ampliando assim seu horizonte de 

participações. Atendendo as restrições e regramentos de biossegurança vigentes no período de realização do 

evento, a 11ª Flipiri terá um formato híbrido, permanecendo com as atividades presenciais, seguindo os 

protocolos de segurança sanitárias de distanciamento vigentes à época de sua realização, e com parte de sua 

programação sendo disponibilizada em plataformas digitais. Desta forma, pretende-se ampliar o universo de 

pessoas que participarão do evento, tanto como ouvintes como com a inserção de autores de forma virtual na 

programação, enriquecendo o universo do debate. A plataforma poderá ser utilizada por todos os alunos e 

professores, bem como por toda a comunidade participante do evento, oportunizando também a reutilização 

pedagógica dessas atividades ora disponibilizadas nas plataformas digitais. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1- Ampliar e renovar o acervo de salas de leituras das unidades escolares municipais e estaduais de 

Pirenópolis, com a aquisição de kit literário para cada unidade escolar, sendo o mesmo composto por 

títulos e temáticas adequadas as séries/anos ofertados, em consonâncias com os Temas 

Contemporâneos Transversais, a Base Nacional Comum Curricular, o Plano Municipal de Educação, 

e as normativas do MEC quanto ao desenvolvimento do ensino, totalizando 1.744 exemplares de 

livros; 

2- Promover vasta programação literária, com realização de itinerâncias, bate papos literários, contação 

de histórias, saraus literários, oficinas e workshops, de forma presencial e/ou híbrida, garantindo a 

participação dos mais de 5 mil alunos matriculados nas escolas públicas de Pirenópolis, com seus 

povoados e regiões: 

3- Promover oficinas com os professores, envolvendo mais de 435 profissionais do magistério, 

abordando temas de promoção da leitura, escrita, produção literária em seus variados gêneros, 

atendendo a Base Nacional Curricular, o Plano Municipal de Educação de Pirenópolis e os Temas 

Transversais Contemporâneos: 

4- Ofertar apresentações literárias e oficinas infantis, de forma gratuita, garantindo a inclusão social e 

cultural das crianças de Pirenópolis, povoados e regiões. 

5- Realizar a primeira edição hibrida do evento, com atividades presenciais e on-line, ampliando desta 
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forma o público participante de 5000 pessoas para 20.000 pessoas; 

6- Fomentar o gosto pela leitura de natureza literária na comunidade de Pirenópolis, povoados e regiões, 

atingindo diretamente os docentes, discentes e comunidade escolar; 

7- Provocar a reflexão sobre temas relacionados ao "novo normal" surgido a partir da pandemia causada 

pelo Covid 19 em palestras e conversas com autores, escritores, intelectuais importantes, 

reverberando também a necessidade do cumprimento dos protocolos de biossegurança. 

8- Ofertar maratonas de contação de histórias para crianças, com contações de histórias de forma 

ininterrupta, por no mínimo 2 horas de duração, com a participação de contadores de 

histórias/autores/escritores; 

9- Promover “aulões” de forma presencial e/ou virtual, envolvendo alunos das séries finais e ensino 

médio, abordando a construção de textos, escrita criativa e redação para o ENEM; 

10- Realizar na Tenda Flipiri várias atividades, disponíveis para alunos, professores e população em geral 

de forma gratuita, entre palestras, lançamentos de livros, encontros com escritores, apresentações, 

debates, exposições de atividades pedagógicas, sessões de autógrafos, mesas de autores e oficinas, 

aproximando o público da literatura e bibliodiversidade contemporânea, com o contato direto entre 

leitores e escritores, ilustradores e promotores de leitura. 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 
 

O público alvo da Festa Literária de Pirenópolis é composto pela comunidade de professores e estudantes de  

escolas públicas (municipais e estaduais), com abrangência junto a Educação Infantil, Séries Iniciais, Séries 

Finais, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Esnino Especial e Ensino Superior, residentes e 

Pirenópolis, nos povoados e regiões circunvizinhas. 

 

Estima-se a participação de: 700 estudantes da Educação Infantil, 4.000 estudantes do Ensino Fundamental,  

1.180 estudantes do Ensino Médio, 215 estudantes do EJA, 200 estudantes universitários, e mais de 435 

profissionais do magistério. 

 

CONTRAPARTIDA: 

 

1-Aplicação da logomarca da Secretaria de Educação/Prefeitura de Pirenópolis em todas as peças de 

divulgação do evento (mídia on-line e off-line, impressos e sinalização visual); 

2-Citação da participação da Secretaria de Educação/Prefeitura de Pirenópolis em todos os releases que 

forem distribuidos para a imprensa; 

3-Colocação de banner da Secretaria Municipal de Educação/Prefeitura de Pirenópolis no site do evento; 

4-Produção de, no mínimo, 10 posts de divulgação e postagem nas redes sociais do evento, falando do apoio 

e participação da Secretaria de Educação/Prefeitura de Pirenópolis no evento; 

5-Ofertar atividades de qualificação para professores das escolas públicas de Pirenópolis, durante a 

realização da Flipiri, em comum acordo com a Secretaria de Educação do município, com carga horária total 

mínima de 2 horas;. 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

MODALIDADE: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:  

 

1º desembolso financeiro: em 20/09/2021, no valor de R$ 148.903,90 (cento e quarenta e oito mil, 

novecentos e três reais e noventa centavos). 

 

2º desembolso financeiro: em 27/09/2021, no valor de R$ 53.100,00 (cinquenta e três mil e cem reais). 

 

 

VALOR: R$ 202.003,90 

 
 

 
 

Meta 1 - Custeio e Insumos  

 

1.1 

HOSPOEDAGEM DOS 

AUTORES, OFICINEIROS, 

CONTADORES DE HISTÓRIAS 

 

      

UNID 

 

75 R$ 300,00 
 

R$ 22.500,00 

 

1.2 

ALIMENTAÇÃO PARA  

AUTORES, OFICINEIROS, 

CONTADORES DE HISTÓRIAS 

       

      

UNID 

 

136 R$ 40,00 
       

    R$ 5.440,00 

 

1.3 

CACHE DOS  AUTORES, 

OFICINEIROS, CONTADORES 

DE HISTÓRIAS 

      

     

UNID 

 

51 R$ 1.000,00 
 

  R$ 51.000,00 

1.4 SINALIZAÇÃO VISUAL UNID 1 
R$ 8.500,00 

R$ 8.500,00 

 

1.5 

 

LIVROS LITERÁRIOS DE 

AUTORES E VALORES 

VARIADOS, CONFORME 

DESCRITO A SEGUIR. 

        

      

UNID 

 

  1.744  
 

 1.5.1 LIVRO LITETÁRIO UNID 88 
R$ 10,00 

R$ 880,00 

 1.5.2 LIVRO LITERÁRIO UNID 35 
R$ 15,00 

R$ 525,00 

 1.5.3 LIVRO LITERÁRIO UNID 14 
R$ 20,00 

R$ 280,00 

 1.5.4 LIVRO LITERÁRIO UNID 50 
R$ 24,60 

R$ 1.230,00 



9 

 

  

 

  

 

 

  

1.5.5 LIVRO LITERÁRIO 

 

UNID 

 

30 R$ 24,90 
 

R$ 747,00 

 1.5.6 LIVRO LITERÁRIO UNID 94 
R$ 25,00 

R$ 2.350,00 

 1.5.7 LIVRO LITERÁRIO UNID 5 
R$ 27,00 

R$ 135,00 

 1.5.8 LIVRO LITERÁRIO UNID 5 
R$ 28,90 

R$ 144,50 

 1.5.9 LIVRO LITERÁRIO UNID 40 
R$ 29,00 

R$ 1.160,00 
 

 1.5.10 LIVRO LITERÁRIO UNID 242 
R$ 30,00 

R$ 7.260,00 

 1.5.11 LIVRO LITERÁRIO UNID 28 
R$ 32,60 

R$ 912,80 

 1.5.12 LIVRO LITERÁRIO UNID 11 
R$ 33,00 

R$ 363,00 

 1.5.13 LIVRO LITERÁRIO UNID 21 
R$ 34,60 

R$ 726,60 

 1.5.14 LIVRO LITERÁRIO UNID 156 
R$ 34,90 

R$ 5.444,40 

 1.5.15 LIVRO LITERÁRIO UNID 143 
R$ 35,00 

R$ 5.005,00 

 1.5.16 LIVRO LITERÁRIO UNID 15 
R$ 36,00 

R$ 540,00 

 1.5.17 LIVRO LITERÁRIO UNID 34 
R$ 38,00 

R$ 1.292,00 

 1.5.18 LIVRO LITERÁRIO UNID 35 
R$ 39,10 

R$ 1.368,50 

 1.5.19 LIVRO LITERÁRIO UNID 128 
R$ 39,90 

R$ 5.107,20 

 1.5.20 LIVRO LITERÁRIO UNID 57 
R$ 40,00 

R$ 2.280,00 

 1.5.21 LIVRO LITERÁRIO UNID 40 
R$ 40,25 

R$ 1.610,00 

 1.5.22 LIVRO LITERÁRIO UNID 167 
R$ 42,00 

R$ 7.014,00 
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1.5.23 LIVRO LITERÁRIO 

 

UNID 

 

2 R$ 42,70 
R$ 85,40 

 1.5.24 LIVRO LITERÁRIO UNID 11 
R$ 43,00 

R$ 473,00 

 1.5.25 LIVRO LITERÁRIO UNID 4 
R$ 44,90 

R$ 179,60 

 1.5.26 LIVRO LITERÁRIO UNID 12 R$ 45,90 R$ 550,80 

 1.5.27 LIVRO LITERÁRIO UNID 5 
R$ 46,00 

R$ 230,00 

 1.5.28 LIVRO LITERÁRIO UNID 72 R$ 46,10 R$ 3.319,20 

 1.5.29 LIVRO LITERÁRIO UNID 53 
R$ 48,20 

R$ 2.554,60 

 1.5.30 LIVRO LITERÁRIO UNID 4 
R$ 49,90 

R$ 199,60 

 1.5.31 LIVRO LITERÁRIO UNID 75 
R$ 50,00 

R$ 3.750,00 

 2.4.31 LIVRO LITERÁRIO UNID 45 
R$ 50,60 

R$ 2.277,00 

 1.5.32 LIVRO LITERÁRIO UNID 20 
R$ 60,00 

R$ 1.200,00 

 1.5.33 LIVRO LITERÁRIO UNID 3         R$ 89,90 R$ 269,70 

 
VALOR TOTAL DA META 1 

 

R$ 148.903,90 

 

Meta 2 - Locação de Equipamentos  

 

2.1 

 

PALCO CENTRAL, 6x6m 

 
   UNID 

 
  01 R$ 2.000,00 

 

R$ 2.000,00 

 

2.2 
 
SISTEMA DE SOM COM 
ILUMINAÇÃO 

 

UNID 

 

   01 
R$ 5.000,00 

 

      R$ 5.000,00 

 
2.3 

 

GERADOR 180 kva 

 

   UNID 

 

01 

 

R$ 1.000,00 

 

R$ 1.000,00 
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2.4 

 
TÚNEL 30x15, COM DUAS 
ÁGUAS 

 

   UNID 

 

01 

 

R$ 8.000,00 

 

R$ 8.000,00 

 
2.5 

 

TENDAS 3x3m 
 

   UNID 

 

10 

 

R$ 300,00 

 

R$ 3.000,00 

 

2.6 
 

BANHEIRO QUÍMICO 
 

   UNID 

 

09 

 

R$ 200,00 

 

R$ 1.800,00 

 

2.7 
 
GRADIL 

 

 METRO 
 

100 

 

R$ 20,00 

 

R$ 2.000,00 

 

2.8 

 
EXTINTORES 

   

   UNID 

 

04 

 

R$ 125,00 

 

R$ 500,00 

 

2.9 

 

CLIMATIZADORES 
 

   UNID 

 

06 

 

R$ 500,00 

 

R$ 3.000,00 

  

VALOR TOTAL META 2 

 

R$ 26.300,00 

 

Meta 3 - Divulgação  

 
3.1 

 

SERVIÇO DE FILMAGEM E 

COBERTURA DAS 

ATIVIDADES COM  

TRANSMISSÃO ON-LINE 

 

   UNID 

 

01 R$10.000,00 
 

R$ 10.000,00 

 

3.2 
 

SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 

 

  UNID 

 

01 R$ 3.000,00 
 

R$ 3.000,00 

 

3.3 

SERVIÇO DE 

DESENVOLVIMENTO,  

ALIMENTAÇÃO, 

HOSPEDAGEM   DO SITE E 

REDES SOCIAIS 

   

  UNID 

01 
R$ 7.800,00 

 

R$ 7.800,00 

 

3.4 

 

INTÉRPRETE DE LIBRAS 

  UNID 01 
R$ 6.000,00 

 

R$ 6.000,00 

 
VALOR TOTAL META 3 

 

R$ 26.800,00 

 

VALOR TOTAL: R$ 202.003,90 
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