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ANEXO VI – PORTARIA MROSC CULTURA 

PLANO DE TRABALHO  

SUMÁRIO 

PARTE 1: DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC 
 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: OASSAB- OBRAS DE ASSISTÊNCIA E DE SERVIÇO SOCIAL DA 
ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA 

Endereço Completo: ST SGAS QUADRA 601 CONJ. B ASA SUL 

CNPJ: 00507277000105 

Município: Brasilia UF: DF CEP: 70200-610 

Site, Blog, Outros: www.oassab.org.br 

Nome do Representante Legal: CARLOS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA 

Cargo: Presidente 

RG: 1299639 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 599.266.191-34 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 61 - 99937-2316 

E-Mail do Representante Legal: carlospresb@gmail.com 

 
 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Maria da Glória Gama da Silva 

Função na parceria: Coordenadora do Evento 

RG: 1.345.929 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 024.657.102/06 

Telefone Fixo:  (61) 33652963 Telefone Celular: (61) 996496557 

E-Mail do Responsável: gloria_gamadasilva@hotmail.com 

 
 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)  

Razão Social:  

Endereço Completo: 

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: 

Cargo: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

E-Mail do Representante Legal: 



 

Objeto da Atuação em Rede: 

ANEXOS 

 

[ ] Termo de Atuação em Rede 

[ ] Portfólio da OSC 

[ ] Outros. Especificar: ________________________ 

 
 
 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO:  46ª FESTA DO CIRIO DE NAZARÉ 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 06/09/2019 TÉRMINO: 09/10/2019 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

                    REALIZAÇÃO DA 46ª FESTA DO CIRIO DE NAZARÉ (PAROQUIA NOSSA SENHORA DO 
NAZARÉ LAGO SUL), FESTA DE CARATER CULTURAL PARA A COMUNIDADE LOCAL E DO 
ENTORNO QUE VEM PARA VISITAR E CONHECER O EVENTO.  

 

 

PARTE 2: PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA PARCERIA 
 

JUSTIFICATIVA: 

 
A presente proposta visa contribuir para a promoção e ações integradas para o 

desenvolvimento local territorial visando à superação da desigualdade social.  As atrações 

atendem um perfil de público extremamente variado, independente de faixa etária, 

socioeconômica, sexual ou racial, proporcionado lazer cultural e promovendo a cidade e o Distrito 

Federal. De acesso público e gratuito, o projeto vem representando há mais de quatro décadas, 

O Círio de Nazaré para a comunidade do Lago Sul, entorno e visitantes de todas as partes do 

Brasil. A Festa, como comunidade cultural, comunga do mesmo interesse do GDF em 

democratizar, descentralizar e diversificar a cultura e a educação, enxergando ambas como 

molas propulsoras para o desenvolvimento social do ser humano.  

Em consideração ao Art. 5º da Constituição Federal, que declara que “Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: […]”, constata-se o forte apelo social do 

projeto em questão. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é o turístico. O Círio de Nazaré, por sua 

tradição, atrai todos os anos milhares de turistas das regiões e estados vizinhos ao Distrito 



 

Federal, especialmente aqueles emigrantes da região norte, em busca de reviver suas tradições 

locais, reproduzidas no Distrito Federal nesse projeto. 

A acessibilidade é um aspecto amplamente contemplado no projeto, que será montado 

em ambiente externo, totalmente plano e acessível, no mesmo nível da pavimentação asfáltica, 

permitindo o acesso a pessoas com qualquer tipo de limitação de mobilidade.   

Da mesma forma, aspectos ligados à sustentabilidade foram contemplados. Todos os 

rejeitos e materiais gerados pelo projeto serão recolhidos de forma seletiva, sendo separados os 

itens recicláveis, como vidros, papéis e plásticos, para serem posteriormente recolhidos e 

aproveitados por entidades de reciclagem, contribuindo assim para a sustentabilidade do meio 

ambiente. 

A Economia Criativa está muito presente no projeto, na medida em que promove 

atividades nas quais a criatividade e o capital intelectual são a matéria-prima para a criação, 

produção e distribuição de bens e serviços. A cada ano, são produzidos novos temas, que geram 

novos materiais gráficos, de decoração, iluminação e ornamentação, além de movimentar a 

indústria musical, promovendo shows de bandas locais.  

 O projeto cultural prevê ainda a realização de atividades que promovem: (I) a 

ampliação do acesso da população à fruição de bens e serviços culturais, com vistas à 

democratização cultural; (II) democratização do acesso às fontes de cultura distritais; (III) 

desenvolvimento da economia da cultura; (IV) fortalecimento da transversalidade da cultura; e (V) 

ampliação da oferta de bens e serviços culturais, com vistas a estimular a democracia das 

manifestações culturais. 

Diante o exposto, resta por justificada a proposta do projeto através de seu contexto 

histórico e social. Pretendemos assim, manter e contribuir ativamente além de valorizar a história, 

a tradição e o movimento cultural enraizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

1-Contratação da equipe e divulgação do projeto e mobilização da comunidade local e região: 

 Composição da equipe inicial de coordenação, produção e comunicação; 
 Elaboração e desenvolvimento da identidade visual – logomarca e peças de divulgação e material para redes 

sociais; 
 Contratação dos prestadores de serviço; 

 Divulgação e realização das campanhas publicitárias do evento pela internet– Facebook, Instaram etc. 

2-Ações de Execução de produção: 

 Montagem e Desmontagem das Estruturas;  

 Realização de evento.  

 

Ações pós-produção: 

Elaboração de Relatórios e Prestação de Conta; 

 Finalização de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço: 

 Elaboração de Relatórios Financeiros e Cumprimento do Objeto:  

 Prestação de Conta. 

                   Após os três dias de eventos inicia o serviço de desmontagem de todo o material 

utilizado e o recolhimento conforme orientação da Coordenação geral, todas as ações de pós-

produção de todos os dias de eventos pode demorar uma semana. 

 

OBJETIVOS E METAS: 

Objetivo Geral: Proporcionar à comunidade uma festa com intuito de revitalizar a convivência familiar, o 
desenvolvimento espiritual, cultural, entre: Crianças, adolescentes, jovens e idosos, algo que se faz necessário na 
realidade vivida atualmente! 

Objetivos Específicos: 

 Proporcionara união entre povos com a mesma crença; 
 Reunir a comunidade em um momento de louvor; 
 Trazer lazer, diversão e cultura aos moradores locais; 
 Fomentar o comércio local. 

 
Meta: Realização do 46º Círio de Nazaré entre os dias 06,07 e 08 setembro 2019, sem cobrança de ingresso, no Lago 
Sul, Brasília DF com a apresentação de cantores, quermesses, exposições, missa e finalizando com uma procissão. 

 

 

DETALHAMENTO DAS METAS E INDICADORES 

 

META DESCRIÇÃO DA META PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DE 
CUMPRIMENTO 



 

01 Realizar a 46ª Festa Círio de 
Nazaré, consolidando o 
evento nos festejos do Distrito 
Federal.  

Consolidando uma parceria com o Governo do 
Distrito Federal, realizar todas as ações 
previstas no cronograma, o que poderá ser 
comprovado por meio das ações da comissão 
de monitoramento da Secretaria, que irá ao 
evento e constatará in loco a sua realização.  

02 Engajar a comunidade local 
nas atividades de pré-
produção dos Eventos. 

Envolver todos da comunidade e mais os 
voluntários que doam seu tempo durante os 
eventos (cerca de 150 voluntários e alguns 
empresários do comércio local).  

03 Aumentar quantidade de 
público nos três dias de 
festejo. 

Criar mecanismo de divulgação nos veículos de 
comunicação Facebook, Watsapp, instagram, 
E-mail, Yo Tube, etc...  

04 
 

Fomentar o comércio local da 
região do Lago Sul Brasília –
DF 

Contratar a maioria dos fornecedores da cidade 
de Brasília -DF, pelo menos 75% dos 
contratados por essa parceria. 

 

QUADRO GERAL 

 

META DESCRIÇÃO DA META AÇÕES 

01 Realizar a 46ª Festa Círio de 
Nazaré, consolidando o 
evento nos festejos do Distrito 
Federal. 

Serão realizadas reuniões com todos os 
envolvidos no evento a fim de organizar e 
cumprir as metas estabelecidas, com o objetivo 
de realizar todos os eventos previstos, 
conforme descrito.  

02 Engajar a comunidade local 
nas atividades de pré-
produção dos Eventos. 

Para a realização desse projeto, toda a 
comunidade e mais os voluntários que doam 
seu tempo durante os dias de festejo e serão 
envolvidos nas atividades. O projeto conta com 
cerca de 150 voluntários e mais as empresas 
contratadas.   

03 Aumentar quantidade de 
público nos festejos. 

Criar mecanismo de divulgação nos veículos de 
comunicação Facebook, WhatsApp, Instagram, 
E-mail... 

04 
 

Fomentar o comércio local da 
região do Lago Sul Brasília –
DF 

A Festa Círio de Nazaré é um evento de grande 
relevância para a economia da cultura, 
fomentando o mercado local, estimulando o 
comércio em um período de vendas regulares, 
movimentando a cidade. Por meio da Festa do 
Círio de Nazaré do Lago Sul são beneficiados 
não só os comerciantes estabelecidos 
(comércio formal), mas também o mercado 
informal. 

 

 

 

 
PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: Este projeto pretende atender ao público infantil, jovem, adultos e melhor idade, 
enfim, toda da população será bem vinda, todo e qualquer cidadão e cidadãs oriundos de todas as regiões que por 
esta festa passar, não havendo assim idade especifica. 
 



 

CONTRAPARTIDA: 

[ X] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Contratação da equipe e divulgação do projeto e mobilização da 
comunidade local e região; 

06/09/2019 08/09/2019 

Realização do 46º Círio de Nazaré 06/09/2019 08/09/2019 

Elaboração de Relatórios e Prestação de Conta; 09/09/2019 09/10/2019 

 

 

                                                 MARCOS EXECUTORES 

ITEM EVENTOS DATA 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
Abertura da Festa Círio de Nazaré,  

06/09/2019, das 19;30 às 
00h:  
*Abertura da exposição de 
Mantos. 
*20h Abertura da 
Quermesse. 
20:30 Show Musical com 
Cida Avelar. 
23h Encerramento das 
atividades do dia.  

 
 
 
 

02 

 
 
 
 
Missa, exposição dos mantos e quermesse com 
show gospel. 

07/09/2019, das 18;30 às 
00h 
*18:30h Santa Missa e 
Abertura da exposição. 
*19h Abertura da 
Quermesse. 
20h Show Musical com 
Francimar Costa. 
*24h encerramento da 
festa.  
 

03 Quermesse, exposição e procissão na estrada 
Park Dom Bosco. 

08/09/2019, das 12h às 
00h 
*10:30h Missa 
*11h Abertura da 
Exposição. 
12h Abertura da 
Quermesse. 
*16:30 Missa do Círio de 
Nazare 
*18h Procissão do Círio. 
20:30h Show Musical com 
Edilson Lima 
*Encerramneto das 



 

atividades.   

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
             Desembolso realizado em uma única parcela através de emenda parlamenta 01392.01 

do Depurado Reginaldo Sardinha no valor R$ 74.065,85 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
QTD 

 
OCOR 

 
UNID 

VLR 
UNIT 

VLR TOTAL 

1 

Estrutura de sonorização PA 08 LS áudio (original), estrutura 
metálica em box (3,30 x 5,00 x 7,00) Com 1/4 reto nas 
extremidades, 04 caixas ativas amplificadas, 04 subgraves 
amplificados ativo e passivo, backline completo.  

1 3 

 
 
 
Unid. 

 R$  
1.200,00 

 R$  3.600,00 

2 
Panfletos, formato 15 x 21 cm, 4 x 4 cores, policromia em 
couche brilho 115g 

20000 1 
Unid. 

R$ 0,07  R$ 1.480,00                    

3 
Cartazes form3, 4 cores, policromia em off-set, 115g, refilado 

 
1000 1 

 
Unid. R$ 0,80  R$    800,00                  

4 

lona outdoor, instalado formato 6x2 m com gramatura 440 
gramas 

 
1 1 

 
Unid. R$ 

700,00 

R$   700,00                   

5 
Banners 60 x120 cm em 280 gramas 

 
20 1 

 
Unid. 

R$ 
37,80 

R$   756,00                   

6 Banners 60 x180 cm em 280 gramas 2 1 
Unid. R$ 

40,00 

R$   80,00                   

7 
Livretos de missa miolo Ap 75 1/1 cor com 25 páginas, capa 
dura Ap 180 gramas 4/0 cores 

600 1 
 
Unid. 

R$ 2,50 
R$   1.500,00                   

8 
Livretos de Triduo com Ap 75 gramas com 12 paginas, capa 
dura Ap 180 gramas 4/0 cores 

500 1 
 
Unid. 

R$ 2,20 
R$   1.100,00                   

9 
300 Etiquetas/totulo para carro, 40x20cm, 4 cores, policromia 
em adesivo sintético branco 190g, refilado, com corte 

1 1 
 
Unid. 

R$ 
1.198,75 

R$   1.198,75                   

10 
Lonas nos formatos 5,70 x 4,60 gramatura 380 gramas, com 
instalação 

2 1 
 
Unid. 

R$ 
1.321,78 

R$   2.643,56            

11 
Baners no formato 1,00 x 1,50, gramatura 380 gramas, com 
instalação nas arvores 

10 1 
Unid. R$ 

126,28 

R$    1.262,75                  

12 
Lona no formato de 4,70 x 1,80, gramatura 380 gramas para 
instalação no alambrado 

1 1 
Unid. R$ 

434,06 

R$        434,06              

13 Cobertura de palco 7 x 5 1 1 Unid. R$ 
2.000,00 

R$ 2.000,00 

14 Brigadistas para atender o evento do dia 06/09/2109 3 1 
Unid. R$ 

160,00 
R$      480,00 

15 Brigadistas para atender o evento do dia 07/09/2109 3 1 
Unid. R$ 

160,00 
R$      480,00 

16 Brigadistas para atender o evento do dia 08/09/2109 3 1 
Unid. R$ 

160,00 

R$      480,00 

17 Seguranças para atender o evento do dia 06/09/2019 2 1 
Unid. R$ 

160,00 

R$      320,00 

18 Seguranças para atender o evento do dia 07/09/2019 3 1 
Unid. R$ 

160,00 

R$      480,00 

19 Seguranças para atender o evento do dia 08/09/2019 3 1 
Unid. R$ 

160,00 

R$     480,00 

20 
Pessoas para realizar o serviço de limpeza no evento do dia 
06/09/2019 

2 1 
Unid. R$ 

140,00 

R$     280,00 

21 
Pessoas para realizar o serviço de limpeza no evento do dia 
07/09/2019 

2 1 
 

Unid. 
R$ 

140,00 

 
R$      280,00 



 

22 
Pessoas para realizar o serviço de limpeza no evento do dia 
08/09/2019 2 1 

 
Unid. 

R$ 
140,00 

R$      280,00 

23 

Show pirotécnico de grande efeito e sonoro, a realizar-se no 
dia 08/09/2019, aproximadamente com duração de 05 
minutos, conforme discriminado:  Torta tempo de fogos 25 
tubos, torta magnifica 120 tubos red faill, torta veneza 138 
tubos, torta firewilf 49 tubos, torta mundial 156 tubos, torta 
amazonia 151 tubos e torta Walkiria 49 tubos golden. 

 

1 1 

 
 
 
 
 
Serviço 
 

R$ 
2.480,00 

R$ 2.480,00 

24 

Camisetas modelo tradicional na malha fria 100% polliester, 
na cor azul bebê, personalizada em sublimação frente, costa e 
manga, tamanhos variados, para as equipes de trabalho. 

 

500 1 

 
 
 
Unid. 

R$ 16,50 R$ 8.250,00 

25 
Locação de jogos de mesas, com  800 cadeiras para 
acomodação dos participantes da festa. 

200 1 
 
Unid. 

R$ 7,91 
R$  1.581,00 

26 Locação de freezeres 6 1 
Unid. R$ 

100,00 

R$   600,00 

27 Tina 14 1 
Peça R$ 

10,00 

R$   140,00 

28 

Tenda medindo 04 metros frente x 04 metros profundidade x 
2 metros e 50 centimetros de altura nos pés de sustentação 
aço galvanizado a fogo e acabamentos com perfil de aluminio, 
com cobertura (tipo laje ou pirâmide) com lona branca 
antimofo, antifungos, com bloqueador solar e estrutura em 
tudo galvanizado na cor branca, com fechamentos  laterais. 
Ancorada com pino de ferro e cabo de aço com sinalizador. 

1 1 

 
 
 
 
 
Unid. 

R$ 
183,10 

 
 
 
R$  183,10 

29 

Tenda medindo 06 metros frente x 06 metros profundidade x 
2 metros e 70 centimetros de altura nos pés de sustentação 
aço galvanizado a fogo e acabamentos com perfil de aluminio, 
com cobertura (tipo laje ou pirâmide) com lona branca 
antimofo, antifungos, com bloqueador solar e estrutura em 
tudo galvanizado na cor branca, com fechamentos  laterais. 
Ancorada com pino de ferro e cabo de aço com sinalizador. 

3 1 

 
 
 
 
 
Unid. 

R$ 
434,99 

 
 
 
 
R$   1.031,96 

30 

Tenda medindo 10 metros frente x 10 metros profundidade x 
3 metros  de altura nos pés de sustentação aço galvanizado a 
fogo e acabamentos com perfil de aluminio, com cobertura 
(tipo laje ou pirâmide) com lona branca antimofo, antifungos, 
com bloqueador solar e estrutura em tudo galvanizado na cor 
branca, com fechamentos  laterais. Ancorada com pino de 
ferro e cabo de aço com sinalizador. 

4 1 

 
 
 
 
 
Unid. 

R$ 
656,96 

 
 
 
 
R$    2.627,83 

31 

Tenda medindo 10 metros frente x 10 metros profundidade x 
3 metros  de altura nos pés de sustentação aço galvanizado a 
fogo e acabamentos com perfil de aluminio, com cobertura 
(tipo laje ou pirâmide) com lona branca antimofo, antifungos, 
com bloqueador solar e estrutura em tudo galvanizado na cor 
branca, com fechamentos  laterais. Ancorada com pino de 
ferro e cabo de aço com sinalizador. 

 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
Unid. 

 
 
 
R$636,9
6 

 
 
 
 
R$ 636,96 

32 Banheiros quimicos Standard para 3 diárias 5 3 
Unid. R$ 

70,00 

R$   1.050,00 

33 Banheiros quimicos PNE para 3 diárias 1 3 
Unid. R$ 

80,00 

R$   240,00 

34 

Tenda medindo 8 metros frente x 8 metros profundidade x 3 
metros  de altura nos pés de sustentação aço galvanizado a 
fogo e acabamentos com perfil de aluminio, com cobertura 
(tipo laje ou pirâmide) com lona branca antimofo, antifungos, 
com bloqueador solar e estrutura em tudo galvanizado na cor 
branca, com fechamentos  laterais. Ancorada com pino de 
ferro e cabo de aço com sinalizador. 

1 1 

 
 
 
 
 
Unid. 

R$ 
491,49 

 
 
 
 
 
R$   491,49 

35 

Locação do Trio Elétrico montado em caminhão Mercedes 
914, direção hidraúlica, dentro das normas de fiscalização. 
Apropriado para evento de médio porte. 1 grupo gerador 

1 1 

 
 
 

R$ 
2.000,00 

R$ 2.000,00 



 

motor 55 KVA, gaiolas de trio elétrico, em tubos ultraleve. 
Palco superior medindo 5,50 de comprimento x 2,60 de 
largura, contendo os equipamentos: 01 mesa oneal 8 canais 
com pen drive, 01 mesa yamaha 20 canais, 02 processador 
Behringer, 2 potências 4.8 para agudo e monitores e 2 
potências machine 4.0 para médio grave para o evento de 
encerramento no dia 08/09/2019.  

 

 
 
 
Diária 
 

36 

Locação de ônibus executivo 48 lugares com franquia de 10 
horas e 100 km com motorista e combustivel incluso para o 
encerramento do evento no dia 08/09/2019. 

 

3 1 

 
 
Unid. 

R$ 
890,00 

R$ 2.670,00 

37 
Show musical com Francimar Costa e Banda ás 20h30 
abertura do evento dia 06/09/19 1 1 

 
Serviço 

R$ 
3.000,00 

R$ 3.000,00 

38 
Show musical com Cida Avelar e Banda ás 20h para o evento 
do dia 07/09/19. 1 1 

Serviço R$ 
3.000,00 

R$ 3.000,00 

39 
Show musical com Edilson Lima & banda ás 20h para o evento 
de encerramento no dia 08/09/19 1 1 

Serviço R$ 
3.000,00 

R$ 3.000,00 

40 
Arranjo para pedestal da i,magem de N senhora 0,90 Cm 1m x 
090 cm com rosas, astromelias, aster e folhagem 

1 1 
Serviço R$ 

610,00 
R$ 610,00 

41 

Arranjos redondos grande, serca d e 80cm, para altar 
confecionados com rosas astromelias, rosas aster e folhagem, 
nas tonalidas azul e branco. 

2 1 
Serviço 

R$ 
395,00 

R$ 790,00 

42 
Arranjos redondo medio de 60cm x 60 cm, confeccionados 
com rosas, astromelias, aster e folhagem. 

4 1 
Serviço R$ 

350,00 
R$ 1.400,00 

43 

Arranjos de 60cm so frente para base da berlinda, 
confecionados com rosas, astromelias, ortancia, aster e 
folhagem. 

4 1 
Serviço 

R$ 
200,00 

R$ 800,00 

44 
Arranjos de 40cm so frente,confecionados com rosas, 
astromelias, ortancia, aster e folhagem. 

4 1 
Serviço R$ 

180,00 
R$ 720,00 

45 Pedestais para arranjos 10 1 
Serviço R$ 

30,00 
R$ 300,00 

46 ECAD- Escritório Central de arrecadação e Distribuição 1 1 
Serviço R$  

2.778,39 
R$ 2.778,39 

47 

Serviços de panfletagem, distribuição de panfletos em 06 
semáforos diferentes (sendo dois por dia) e comércios entre 
as quadras 01 à 16, durante 03 dias e com distribuição média 
de 4 mil panfletos. 

3 1 

 
Serviço 

 
R$   
630,00 

 
R$   1.890,00 

48 

Serviços de panfletagem, distribuição de panfletos em 
residências da QI 01 até a QI 16, com distribuição média de 16 
mil panfletos.  

3 1 

 
Serviço 

R$  
1.360,00 

R$  4.080,00 

49 Painel de LED P4   4 x 2 1 3 

 
Metro2 
 

R$  
1.000,00 

R$  3.000,00 

50 

Estrutura de iluminação: 6 moving 230 7r, 8 par led 18w e 
máquina de fumaça 

 
1 3 

 
Unid 

 
R$   
1.200,00 

 
R$   3.600,00 

  TOTAL R$ 
74.065,85 

 

ANEXOS 

(  )  EQUIPE DE TRABALHO 

( X )  PLANO DE COMUNICAÇÃO 

(   )  PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

(  )   OUTROS. Especificar: ___________ 

 

 


