
 

 

 
 

COTAÇÃO PRÉVIA 002/2021 
 

Prezado(a) 

 
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EMPREENDEDORISMO INOVAÇÃO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, Pessoa Jurídica de Direito Privado, criada em 29 de outubro de 

2001, associação sem fins lucrativos, situado à Quadra CRS 502, Bloco B, S/N, Asa Sul, 

CEP: 70.330-520, Brasília - DF, registrada no CNPJ/MF sob o nº 04.976.243/0001-10, vem 

por meio deste, tornar público a Cotação de Prévia 002/2021, com a finalidade de selecionar 

a melhor proposta de para execução do projeto que tem como objeto “Realizar oficinas e 

seminário para empreendedores culturais nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, 

Uruaçu, Pirenópolis e Águas Lindas, voltado para inovação nos negócios do mercado 

criativo e cultural”, conforme Termo de Fomento 912165/2021, celebrado com a União, por 

intermédio do Ministério do Turismo / Secretaria Especial de Cultura / Secretária Nacional da 

Economia Criativa e Diversidade Cultural. 

 

Abaixo apresentamos as despesas previstas no Termo de Fomento n° 912165/2021 firmado 

com a Secretária Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural /Secretaria Especial 

da Cultura / Ministério do Turismo. 

A concorrência será realizada pelo menor preço e melhor proposta apresentada, para tanto 

a empresa candidata deverá enviar: 

I – Proposta, enviada em papel timbrado, datada e assinada. 

II - Currículo/Portfólio comprovando atuação na área. 

Função Descrição Qtd Unid. 
Medida 

Valor 
Unitário 

Valor total 

 
 

 
ALUGUEL DE 
PLATAFORMA 

Plataforma de divulgação do Circuito 
capaz de abrigar as seguintes 
funcionalidades: ambiente de networking; 
banco de soluções, negócios e cases 
para consulta permanente; conteúdos e 
informações relacionadas aos temas da 
inovação e mercado criativo; e, 
repositório das atividades 
remotas/gravadas. Será utilizado a partir 
da primeira oficina ate o festival. 

 
 
 

1 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

40.000,00 

 
 
 

40.000,00 

CRIAÇÃO DE 
SPOT 

Serviços de criação de anúncio comercial 
ou publicitário, com interpretação 
humana e efeitos sonoros. Com a 

 
5 

 
Unidade 

 
400,00 

 
2.000,00 



 

 

 

 
 finalidade de anunciar o evento nas 

respectivas cidades. 

    

IMPULSIONAM 
ENTO REDE 

SOCIAL 

Impulsionamento de pastagem para 
divulgação de todos os eventos 

 
1 

 
Unidade 

 
30.000,00 

 
30.000,00 

VEICULAÇÃO 
DE SPOT 

Serviços de veiculação de anúncio via 
rádios locais e veículo de sonorização 500 Unidade 70,00 35.000,00 

O quadro acima apresenta as despesas e descrições dos serviços aprovados pela 
Secretaria Especial de Cultura, a proposta deve considerar o conteúdo e as funções 
profissionais. 

 

Goiânia, 20 de dezembro de 2021 

 
 
 
 
 

GERALDO MARCELO SOARES SANCHES 
Presidente do IDHEIAS 


