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Descrição

Título 12 EDIÇÃO DA VOLVO OCEAN RACE - ITAJAI STOPOVER

Objeto Realização do Evento Volvo Ocean Race - Itajai Stopover, um dos maiores eventos 

esportivos do mundo, a realizar-se de 03 a 20 de abril de 2015. Considerada a Fórmula 1 

dos mares. O evento será de livre acesso a todos,totalmente gratuito, livre de entrada ou 

quaisquer outras cobranças estando TODAS as atrações disponíveis aos visitantes. 

Orientado também a garantir a acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades 

especias, de acordo com a Norma NBR 9050, bem como ações em favor da política de 

enfrentamento ao tráfico e à exploração sexual de crianças e adolescentes no segmento do 

turismo. A logomarca do Programa Turismo Sustentável & Infância será aplicada aos

materiais gráficos realizados.

Finalidade O município de Itajaí estabeleceu como objetivo para o desenvolvimento turístico tornar  a 

cidade um Pólo Náutico de referência internacional. Para atingir tal meta, vem programando 

eventos internacionais nesta área. O primeiro passo foi dado em abril de 2012 com a 

realização da 11a. Edição da Volvo Ocean Race. Para 2013 teremos a Transat Jacques 

Vabre que ocorrerá de 16 de novembro a 01 de dezembro de 2012. Em Fevereiro de 2014 o 

município está trazendo a Regata Velas Latinoamérica e o Salão Náutico Grand Pavois. 

Este ciclo de eventos, completa-se com a 12a. edição da Volvo Ocean Race, objeto da 

presente proposta e está programada para acontecer em abril de 2015. A exposição de Itajaí 

e do Estado de Santa Catarina, em nível internacional, aliada a grande frequência de público 

nestes eventos, são garantias de um desenvolvimento turístico para Itajaí e para o Estado 

de Santa Catarina.
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Justificativa Os sensores eletrônicos da Vila da Regata contabilizaram o total de 281.420 visitantes nos 

19 dias em que Itajaí recebeu a última edição da Volvo Ocean Race.  Segundo a direção da 

Volvo Ocean Race o terceiro maior público da edição 2011 / 2012.

Aproximadamente 3.000 pessoas se cadastraram no programa VIP´s solidários. A proposta 

consistiu em oferecer benefícios especiais, como não ter que aguardar na fila para as 

atrações de entretenimento ou local privilegiado nos shows. O credenciamento VIP era 

obtido por quem deseja-se desde que tivesse uma ação solidária no auxílio do Hospital 

Infantil Pequeno Anjo ou o Asilo Dom Bosco, por exemplo.

A feira realizada durante a ITAJAÍ STOPOVER teve 74 expositores e movimentou 

aproximadamente R$ 50 milhões de negócios diretos,

Foi desenvolvido para a ITAJAÍ STOPOVER um Programa Ambiental envolvendo as 

autoridades municipais como a Fundação do Meio Ambiente de Itajaí e Porto de Itajaí, 

estaduais como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, a Universidade 

do Vale do Itajaí e o Comitê da Bacia do Rio Itajaí-Açu. Esse programa ambiental iniciou 

ainda nas obras de construção da Vila da Regata e seguiram buscando o envolvimento da 

comunidade durante o Dia Internacional da Água, culminando com diversas ações durante o 

evento. Essas ações realizadas na ITAJAÍ STOPOVER renderam ao evento o prêmio de 

melhor Stopover Sustentável da edição 2011/2012 da Volvo Ocean Race e servirá, inclusive, 

de modelo para todas as paradas da edição 2014/2015. Segundo estudo da consultoria 

Pricewaterhouse Coopers Assessores de Negócios S.L. (PWC), o evento gerou um impacto 

financeiro de R$ 28,63 milhões em Santa Catarina, além de mais R$ 1,07 milhões no 

restante do Brasil, gerando um impacto positivo de R$ 30,35 milhões. Já o impacto indireto 

girou em torno de R$ 46,88 milhões. O Itajaí Stopover contratou os serviços da consultoria 

PWC  para mensurar o impacto econômico proporcionado pela Volvo Ocean Race em sua 

passagem pelo Brasil. Além dos impactos financeiros apresentados no quadro abaixo, o 

estudo destacou os seguintes resultados obtidos: 

- A Volvo Ocean Race impactou positivamente no nível de empregos agregando 1.234 

empregos em Santa Catarina e 1.246 empregos no Brasil. Os setores mais impactados 

foram o de prestação de serviços, construção, atacado e varejo, e transportes;

- As pesquisas realizadas sugerem que o impacto positivo no setor de turismo não se limitou 

ao período da realização do evento, mas se estende ao futuro, pois 68,2 % dos turistas 

estrangeiros entrevistados, que vieram especialmente para o evento, pretendem retornar a 

Santa Catarina em outra ocasião.

- As pesquisas também indicam que os visitantes da Vila da Regata tiveram muito boa 

impressão do evento. O Itajaí Stopover tirou nota 9,16 em uma escala de 0 a 10. nenhum 

dos 302 entrevistados auferiu nota inferior a 6 para o evento. A maioria dos visitantes disse 

que receber uma parada da Volvo Ocean Race foi bom para Santa Catarina, principalmente 

pelo impacto positivo que o evento causou na imagem da região, no turismo e na atividade 

econômica. 

E o alcance gerado pela mídia em geral foi:

- 175 matérias em rádio e TV, somando 9 horas de veiculação e representando R$ 

16.244.239,32; 

- 367 matérias impressas, somando 59,63 mil centímetros e representando R$ 

34.095.397,03;

- 3.124 matérias na internet (Brasil), representando R$ 13.385.650,00 e 1.519 matérias 

na internet (internacionais), representando R$ 16.511.400,00.

Todos esses números fizeram da última parada uma grande vitrine para Itajaí e para o 

estado de Santa Catarina. 

A expectativa agora é ampliar esses números, tanto de público quanto das ações agregadas 

ao evento, visto que os dados mostram a capacidade que temos em realizar grandes 

eventos e sobretudo resgatar a origem econômica da cidade, que são as atividades ligadas 

ao mar.

Público Alvo Cidadãos Itajaienses e do Estado de Santa Catarina, Turistas do Estado de Santa

Catarina, do Brasil e do Exterior. Esportistas do Segmento Náutico. A parada da Volvo 

Ocean Race reunirá cerca de 150 esportistas, entre velejadores, equipe de terra e mar de 

várias nacionalidades que integram as equipes competidores, que na última edição foram 

seis. O evento deve atrair mais de 300.000 pessoas, visitantes vindos da Cidade, de 

diversas regiões do Estado além dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, 

prioritariamente. O público visitante é constituído de diferentes classes sociais e faixas 

etárias. A ideia central é oferecer um atrativo para toda a família, com todas as atrações 

totalmente gratuitas.

Capacidade Técnica O evento contará com o apoio da Prefeitura de Itajaí, principalmente através da

Secretaria Municipal de Turismo, que tem em seu quadro profissionais da área

como a Coordenadora de Turismo, a Sra. Maria Valdete Orci de Campos, turismóloga

pós-graduada em Marketing Turístico, o Diretor de Promoção e Divulgação, o Sr.

Darlan Haussen Martins Júnior, turismólogo, pós-graduado em Marketing

Turístico, e o Consultor Técnico Administrativo, o Sr. Rodrigo Luiz Flamia,

turismólogo pós-graduado em Consultoria Empresarial, que estão compondo a equipe da

Comissão Central Organizadora.

Local/Região Execução ITAJAI, SANTA CATARINA  - CENTREVENTOS E VILA DA REGATA
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Intervenientes

CNPJ

Nome

Natureza Jurídica

Telefone

E-mail

CPF Responsável

Nome Responsável

Obrigações

Recursos

Valor Global (R$)

Valor Repasse (R$)

Valor Contrapartida Financeira (R$)

Valor Contrapartida Bens e Serviços (R$)

Contrapartida (%)

Valor Contrapartida (R$)

8.000.000,00

2.400.000,00

5.600.000,00

30,00

2.400.000,00

0,00

Demais Recursos

CNPJ

Nome Parceiro

Recurso

Valor (R$)

Materiais/Bens/Serviços

Aplicação do Recurso

Total Demais Recursos (R$)
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Etapas/Tarefas

Descrição Data FimData Início

01/10/2013 28/02/2015Termo de Parceria - Aquisição dos direitos de realização da parada em 

Itajaí da Volvo Ocean Race. O pagamento será feito em 03 parcelas.

Pagamento da Terceira Parcela do Termo de Parceria - 15/02/2015

Pagamento da Primeira Parcela do Termo de Parceria - 15/10/2013

Pagamento da Segunda Parcela do Termo de Parceria - 15/02/2014

01/03/2015 10/05/2015Sonorização para Palcos, Auditório e Sonorização Ambiente do Evento 

que proporcionarão música aos visitantes e servirão de locução das 

atrações e da organização.

Contratação dos Serviços de Sonorização para Palcos, Auditório e 

Sonorização Ambiente do Evento

Montagem da Sonorização para Palcos, Auditório e Sonorização Ambiente 

do Evento a partir de 23 de março de 2015

Manutenção da Sonorização para Palcos, Auditório e Sonorização 

Ambiente do Evento de 02 a 20 de abril de 2015

Desmontagem da Sonorização para Palcos, Auditório e Sonorização 

Ambiente do Evento a partir de 21 de abril de 2015

Pagamento da Sonorização para Palcos, Auditório e Sonorização 

Ambiente do Evento a partir de 04 de maio de 2015

01/03/2015 10/05/2015Serviços de Segurança Desarmada para o evento e seus visitantes, 

inclusive dos equipamentos e estruturas da vila da regata.

Contratação de Serviços de Segurança Desarmada para o evento e seus 

visitantes.

Período dos Serviços de Segurança Desarmada para o evento e seus 

visitantes a partir de 23 de março de 2015 até 24 de abril de 2015.

Início dos Serviços de Segurança Desarmada para o evento e seus 

visitantes a partir de 23 de março de 2015.

Pagamento dos Serviços de Segurança Desarmada para o evento e seus 

visitantes a partir de 04 de maio de 2015.

01/03/2015 10/05/2015Serviços de Limpeza para o evento, estruturas e manutenção dos 

espaços, contribuindo para organização e cuidados em geral com as 

atrações, espaços e para o bem estar do público em geral.

Contratação de Serviços de Limpeza para o evento, estruturas e 

manutenção dos espaços.

Pagamento dos Serviços de Limpeza para o evento, estruturas e 

manutenção dos espaços a partir de 04 de maio de 2015.

Período dos Serviços de Limpeza para o evento, estruturas e manutenção 

dos espaços a partir de 23 de março de 2015 até 24 de abril de 2015.

Início dos Serviços de Limpeza para o evento, estruturas e manutenção 

dos espaços a partir de 23 de março de 2015.

01/03/2015 10/05/2015Montagem especial de estandes com piso, carpet, fechamento, teto, 

forração, porta de vidro, etc. que farão parte dos escritórios da 

organização, equipes, centro de imprensa, mídia e transmissões de rádio e 

tv.

Contratação de empresa para montagem especial de estandes com piso, 

carpet, fechamento, teto, forração, porta de vidro, etc.

Início da desmontagem especial de estandes com piso, carpet, 

fechamento, teto, forração, porta de vidro, etc a partir de 21 de abril de 

2015.

Início da montagem especial de estandes com piso, carpet, fechamento, 

teto, forração, porta de vidro, etc a partir de 23 de março de 2015.

Pagamento da montagem especial de estandes com piso, carpet, 

fechamento, teto, forração, porta de vidro, etc a partir de 04 de maio de 

2015.

Manutenção da montagem especial de estandes com piso, carpet, 

fechamento, teto, forração, porta de vidro, etc de 02 a 20 de abril de 2015.

01/03/2015 10/05/2015Serviços de locação de tendas diversas para cobertura dos palcos 

musicais e de algumas estruturas externas.

Contratação de Serviços de locação de tendas diversas

Manutenção dos serviços de locação de tendas diversas, no período de 02 

a 20 de abril d 2015.
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Desmontagem dos serviços de locação de tendas diversas, a partir de 21 

de abril de 2015.

Montagem dos serviços de locação de tendas diversas, a partir de 23 de 

março de 2015.

Pagamento dos serviços de locação de tendas diversas, a partir de 04 de 

maio de 2015.

01/03/2015 10/05/2015Serviços de Locação de Geradores para trabalho das equipes e das 

atrações eletrônicas que compõe os atrativos da Volvo Experience.

Contratação de Serviços de Locação de Geradores.

Montagem dos Serviços de Locação de Geradores a partir de 23 de março 

de 2015

Desmontagem dos serviços de locação de Geradores a partir de 21 de 

abril de 2015

Pagamento dos Serviços de Locação de Geradores a partir de 04 de maio 

de 2015.

Manutenção dos Serviços de Locação de Geradores de 02 a 20 de abril de 

2015.

01/03/2015 10/05/2015Prestação de Serviços de Locação de Banheiros do Tipo Container para 

suprir a falta deste equipamento no terreno da Vila da Regata, local do 

evento. Esses módulos são mais funcionais e mais higiênicos do que as 

usuais cabines de banheiro químico.

Contratação de Serviços de Locação de Banheiros do Tipo Container

Pagamento do Serviço de Locação de Banheiros do Tipo Container a partir 

de 04 de maio de 2015.

Montagem do Serviços de Locação de Banheiros do Tipo Container a partir 

de 23 de março de 2015.

Desmontagem do Serviço de Locação de Banheiros do Tipo Container a 

partir de 21 de abril de 2015.

Manutenção do Serviço de Locação de Banheiros do Tipo Container de 02 

a 20 de abril de 2015.

01/03/2015 10/05/2015Locação de Palcos para as apresentações musicais nacionais e locais.

Contratação de Serviços de Locação de Palcos

Desmontagem dos Serviços de Locação de Palcos a partir de 21 de abril 

de 2015.

Montagem dos Serviços de Locação de Palcos a partir de 23 de março de 

2015.

Pagamento dos Serviços de Locação de Palcos a partir de 04 de maio de 

2015.

Manutenção dos Serviços de Locação de Palcos de 02 a 20 de abril de 

2015

01/03/2015 10/05/2015Serviços de locação de painéis de LED para visualização dos resultados 

das provas de competição Pro Am e In Port Race pelo público presente na 

Vila da Regata.

Contratação de Serviços de locação de painéis de LED

Pagamento dos Serviços de locação de painéis de LED a partir de 04 de 

maio de 2015.

Desmontagem de Serviços de locação de painéis de LED a partir de 21 de 

abril de 2015.

Montagem de Serviços de locação de painéis de LED a partir de 23 de 

março de 2015.

Manutenção de Serviços de locação de painéis de LED de 02 a 20 de abril 

de 2015

01/03/2015 10/05/2015Serviços de colocação de lonas vinílicas impressas para fechamento de 

áreas, que irão compor o cenário da Vila da Regata e da fachada do 

Centreventos Itajaí.

Contratação de serviços de colocação de lonas vinílicas impressas para 

fechamento de áreas

Manutenção dos serviços de colocação de lonas vinílicas impressas para 

fechamento de áreas de 02 a 20 de abril de 2015

Desmontagem de serviços de colocação de lonas vinílicas impressas para 

fechamento de áreas a partir de 21 de abril de 2015.

Pagamento dos serviços de colocação de lonas vinílicas impressas para 

fechamento de áreas a partir de 04 de maio de 2015.

Montagem de serviços de colocação de lonas vinílicas impressas para 

fechamento de áreas a partir de 23 de março de 2015.
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01/02/2015 20/04/2015Contratação de Impressão de material gráfico para divulgação das 

atrações e informações sobre o evento.

Criação do lay-out para impressão do material gráfico para divulgação das 

atrações e informações sobre o evento.

Impressão de material gráfico para divulgação das atrações e informações 

sobre o evento.

Distribuição do material gráfico para divulgação das atrações e 

informações sobre o evento.

Pagamento da contratação de serviços de impressão de material gráfico 

para divulgação das atrações e informações sobre o evento a partir de 04 

de maio de 2015.
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Despesas

Material/Serviço/Obra Recurso Unidade Medida Qtd. Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

AQUISIÇÃO DOS 

DIREITOS DE 

REALIZAÇÃO DA 12 

EDIÇÃO DO EVENTO

Financeiro UNIDADE 1,00  5.600.000,00  5.600.000,00
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Equipamentos para o 

Auditório - Periféricos 

com 01 mesa de áudio 

de 32 canais, 06 

equalizadores 2x31 

bandas, 01 notebook, 

microfones, sistema de 

som P.A., fly L-R stéreo, 

08 caixas line array 

atack 2x8¿, 02 caixas 

de sub grave 2x18¿, 

amplificação, no placo 

04 caixas monitor 1 x 

12¿ modelo e 02 

sistemas de som Said 

Fill (4 vias), com  

Iluminação compatível. 

Equipamento para SOM 

AMBIENTE - Pátio: 

instalação de 10 torres 

com estrutura em 

alumínio Q30 contendo 

02 caixas 

bi-amplificadas de 500w 

RMS em cada torre, 

caixas modelo tri way 

posicionadas nas 

varandas externa e 10 

pontos de som com 

caixas amplificadas na 

área interna do 

pavilhão. Palco para 

apresentações LOCAIS 

- Som : 01 mesa de, no 

mínimo 32 canais para 

P.A; 0  caixas de grave 

com falante de, no   

mínimo 18¿; 08 line 

array de, no mínimo 800 

wats RMS cada; Mesa 

de, no mínimo, 32 

canais 32x10x02 para 

monitor; 01 equalizador 

para P.A., 01 crossover 

4 vias stereo, 04 canais 

de compressor, 04 

canais de gate; 01 

efeito; 04 equalizadores 

para monitor; 06 

monitores de, no 

mínimo, 300 wats RMS 

cada, 04 equalizadores 

monitor, 02 monitores 

de bateria, 01 bateria 

completa com ferragem, 

01 sistema de HF fills, 

01 amplificador para 

baixo com caixa, 01 

amplificador para 

guitarra, microfones, 

com  Iluminação 

compatível. 

Palco para Show 

Nacional - Som : 01 

mesa de som de 

40X08X02 digital, 01 

equalizador P.A., 01 

crossover stereo 4 

bandas, 08 canais de 

compressor, 08 canais 

Financeiro UNIDADE 1,00  186.750,00  186.750,00
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de gate, 02 efeitos, 12 

caixas de grave, 12 line 

array de, no mínimo, 

800 wats RMS cada, 01 

mesa monitora de 

40x12x02 digital, 05 

equalizadores stereo de 

31 bandas, 10 

amplificadores para 

monitores e HF fills, 08 

monitores de, no 

mínimo, 400 wats RMS 

cada, 02 side fills 

stereo, 02 monitores de, 

no mínimo 400 wats 

RMS cada, para bateria, 

01 bateria importada 

com banco e ferragem, 

01 amplificador para 

baixo com caixa, 02 

amplificador para 

guitarra, 03 microfone 

sem fio, Multicabo, 

pedestais e 20 

microfones e com  

Iluminação compatível.

Serviços de Segurança 

Todos os funcionários 

se apresentação 

uniformizados, com 

crachá de identificação 

e equipamentos de 

proteção individual (EPI) 

conforme instruções e 

recomendações do 

setor de segurança e 

medicina de trabalho.  

Seguranças da pessoas 

e patrimônio, 

fiscalização de acesso a 

pessoas, cargas e 

patrimônio, além de 

controlar objetos cargas 

e veículos. Contratação 

do serviço por homem / 

hora, tendo em vista 

que o número de 

seguranças varia de 

acordo com o dia e 

horário do evento, sua 

montagem e 

desmontagem. Serviços 

a partir de 23/03 até 

24/04.

Financeiro HOMENS / HORA 18.000,00  27,00  486.000,00
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Serviços de limpeza e 

conservação das 

instalações do evento 

incluindo materiais de 

limpeza e equipamentos 

necessários aos 

serviços. Contratação 

do serviço por homem / 

hora, tendo em vista 

que o número de 

pessoas envolvidas 

varia de acordo com o 

dia e horário do evento, 

sua montagem e 

desmontagem. Serviços 

a partir de 23/03 até 

24/04.

Financeiro HOMENS / HORA 17.000,00  25,00  425.000,00

Montagem especial de 

STANDS para as áreas 

de organização do 

evento, direção de 

prova, juizes, imprensa 

e estúdios. Montagem 

em TS considerando 

vidros, fechamentos e 

mobiliários, carpet, além 

de tratamento acústicos 

das salas.

Financeiro METRO 

QUADRADO

612,00  360,00  220.320,00

Locação com 

Montagem de 

Coberturas tipo 

pavilhões em formato

duas-águas, com 

medidas 15,00 x 32,10 x 

04,00 m: , contendo pés 

de

sustentação e tesouras 

a cada 5,00 m, 

modulada no sentido 

longitudinal,

caimento de água com 

ângulo de 15 graus. 

Estrutura totalmente 

montada

em treliças e conexões 

de alumínio tipo Q-30, 

cobertura em lona de 

PVC

auto extinguível na cor 

branco/cinza, 

devidamente 

tensionadas e fixadas à

estrutura por trilhos de 

alumínio, stayado com 

cabos de aço fixados ao

solo por pinos tipo 

pontas-de-eixo em 

todos os pontos onde 

estão os pés

de sustentação, dentro 

das normas de 

segurança do 

corpo-de-bombeiros,

com fornecimento de 

laudos técnicos da 

estrutura, aterramento, 

lonas e

ART do Crea-SC.

Financeiro UNIDADE 2,00  37.884,00  75.768,00
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Geradores de energia 

de 450KVA operando 

em 50Hz ou 60Hz, 380V 

(trifásico) Disponível de 

02/04 a 20/04. 

Consumo de 

combustível incluído.

Financeiro Unidade 8,00  27.500,00  220.000,00

Banheiros para evento 

tipo conteiner 20 pés 

(6m) revestido com inox 

branco, piso 

antiderrapante , 

luminária anti-chama, 

equipado com 5 vasos 

sanitários e tanque para 

dejetos de 5.000L, para 

o período 02 a 20/04. 

Incluídas o descarte 

sanitário dos dejetos 

diariamente.

Financeiro Unidade 8,00  16.215,00  129.720,00

Palco 10 X 08 completo 

com escada de acesso, 

coberto, com 

fechamento lateral, piso 

de compensado naval, 

revestido com carpet ou 

linóleo. De 02 a 

20/04/2015.

Financeiro Unidade 1,00  16.500,00  16.500,00

Telas de LED outdoors, 

capaz de transmitir on 

line via internet e 

conteúdo ao vivo.  

Padrão IP65 ou 

superior, tamanho 

mínimo de 15m2, 

padrão 16:9 em alta 

definição, brilho mínimo 

6000 cd/m2, contraste 

mínimo de 1000:1. 

Disponível de 02 a 

20/04, 2 unidades.

Financeiro Unidade 2,00  72.633,00  145.266,00

Fechamento de área 

com confecção e 

instalação de estrutura 

metalica com lona front 

starflex 280 gr em 

sistema de impressão 

digital com acabamento 

em ilhós.

Financeiro Metro Quadrado 3.000,00  120,00  360.000,00

Serviço de Impressão 

de Livreto em couche 

90g fosco, 4x4, formato 

aberto 29cm x 21cm, 

fechado 14,5 x 21,  28 

páginas, acabamento 

grampeado.

Financeiro Unidade 500.000,00  0,22  110.000,00

Palco 14 X 10 completo 

com escada de acesso, 

coberto, com 

fechamento lateral, piso 

de compensado naval, 

revestido com carpet ou 

linóleo. De 02 a 

20/04/2015

Financeiro Unidade 1,00  24.676,00  24.676,00



ESTADO DE SANTA CATARINA Plano de Trabalho

TotalDespesas de CapitalDespesas CorrentesRecurso

Total Financeiro (R$)

Total Contrapartida Bens/Serviços (R$)

Total (R$)

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

0,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

Beneficiados

CPF

Nome

Endereço

Município

UF

Telefone



ESTADO DE SANTA CATARINA Plano de Trabalho

Cronograma

Total Contrapartida Financeira 

A contrapartida deverá ser aportada na conta corrente da transferência antes de cada repasse do

concedente e de forma proporcional às parcelas previstas.

 2.400.000,00

Despesa Despesas Correntes

Ano 2013

Repasse Proposta Repasse EmpenhadoMês

Janeiro  0,00 0,00

Fevereiro  0,00 0,00

Março  0,00 0,00

Abril  0,00 0,00

Maio  0,00 0,00

Junho  0,00 0,00

Julho  0,00 0,00

Agosto  0,00 0,00

Setembro  0,00 0,00

Outubro  2.800.000,00 2.800.000,00

Novembro  0,00 0,00

Dezembro  0,00 0,00

Total  2.800.000,00 2.800.000,00

Ano 2014

Repasse Proposta Repasse EmpenhadoMês

Janeiro  0,00 0,00

Fevereiro  1.400.000,00 1.400.000,00

Março  0,00 0,00

Abril  0,00 0,00

Maio  0,00 0,00

Junho  0,00 0,00

Julho  0,00 0,00

Agosto  0,00 0,00

Setembro  0,00 0,00

Outubro  0,00 0,00

Novembro  0,00 0,00

Dezembro  0,00 0,00

Total  1.400.000,00 1.400.000,00

Ano 2015

Repasse Proposta Repasse EmpenhadoMês

Janeiro  0,00 0,00

Fevereiro  0,00 1.400.000,00

Março  0,00 0,00

Abril  0,00 0,00

Maio  0,00 0,00

Junho  0,00 0,00

Julho  0,00 0,00

Agosto  0,00 0,00

Setembro  0,00 0,00

Outubro  0,00 0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA Plano de Trabalho

Novembro  0,00 0,00

Dezembro  0,00 0,00

Total  0,00 1.400.000,00

Total Despesas Correntes (R$)

Total Despesas de Capital (R$)

Total Cronograma (R$) 5.600.000,00

5.600.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

SEITEC

Tipo Fundo

Modalidade

Caracterização Serviço

Funturismo

Regionalização do Turismo

Eventos

AssinaturaLocal e Data

Indeferido

AssinaturaLocal e Data

Deferido

Manifestação do Concedente

Assinatura

Nome

Local e Data

Manifestação Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, peço deferimento ao que ora é solicitado 

para desenvolver este Plano de Trabalho.


