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PLANO DE TRABALHO 
 

1. DADOS CADASTRAIS 
 

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE CNPJ 

PMM – MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA 34.593.252/0001-08 

ENDEREÇO     

TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO 

CIDADE 

MEDICILÂNDIA 

UF 

PA 

CEP 

68145-000 

DDD/TELEFONE 

(93) 3531-1264 

EA 

     

CONTA CORRENTE BANCO AGÊNCIA PRAÇA DE PAGAMENTO 

   BANPARA 

NOME DO RESPONSÁVEL CPF 

JÚLIO CESAR DO EGITO 185164082-72 

CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO 

PREFEITO 

MUNICIPAL 

FUNÇÃO 

GESTOR PUBLICO 

MATRÍCULA 

ENDEREÇO: 

KM 95 VICINAL SUL, MEIO RURAL 

CEP 

68145-000 

 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

TÍTULO DO PROJETO: 

    X CACAUFEST 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INÍCIO 

JUN/2022 

TÉRMINO 

OUT/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

Realização da 10ª CacauFest, que acontecerá no município deMedicilândia, no período de 22 a 27 de agosto do 

ano de 2022, que tem como tema A CACAUICULTURA EM MEDICILÂNDIA E REGIÃO: BENEFICIAMENTO 

PRIMÁRIO E SUSTENTABILIDADE DA CULTURA, AVANÇOS TECNOLÓGICOS, RASTREABILIDADE, 

CERTIFICAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

 
Instituída através da Lei n° 353 de 2009, o CacauFest e a semana do cacau e Medicilândia, que faz parte do 

Calendário Oficial de Eventos do município e região, na sua X edição com a realização do CACAUFEST, 

sendo a coordenação de sua execução delegada á Secretaria de Agricultura e Secretaria de Cultura e Turismo, em 

parceria com outras instituições. Na oportunidade haverá uma feira de chocolates do Município de 

Medicilândia/Pa e região. 

 
O CACAUFEST reúne toda a cadeia produtiva do cacau ao chocolate na sua 10  edição em 

Medicilândia. Voltado para pequenos produtores da região, consumidores eprofissionais da área, o evento, 

que é o primeiro no nesse segmento na transamazônica, tem o objetivo fomentar os negócios da cacauicultura 

no município. Além da comercialização de cacau e outros derivados do cacau selecionado, o X Cacaufest 

visa promover experiências sensoriais, exposições históricas e artísticas, cursos de capacitação, 
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workshops, debates sobre temas do setor e palestras ministradas por especialistas regionais e nacionais. 

 
O evento tem como ideia central incentivar o consumo, promover a indústria, o agronegócio, o turismo 

e a gastronomia e congregar produtores e suas entidades representativas, lideranças políticas, técnicos do 

setor agrícola, pequenas indústrias, produtores de chocolate, comunidades de municípios engajados na 

produção cacaueira, e público em geral. Seu objetivo busca principalmente atualizar os conhecimentos dos 

produtores através de palestras, cursos, treinamentos, dias de campo, mesas redondas etc. assim como 

discutir alternativas para a sustentabilidade econômica, política, social, ambiental, ética e cultural da 

cacauicultura do município e região. 

 
A realização desse evento, portanto, visa mostrar as potencialidades da cacauicultura do Estado do Pará 

e da região da Transamazônica, especialmente do Município de Medicilândia, que hoje responde por 

aproximadamente 45% da produção de Cacau do Estado do Pará beneficiando em torno de 2.774 

agricultores envolvidos nessa importante cadeia produtiva, predominando a exploração dessa atividade em 

regime de agricultura familiar. O município se destaca no Agronegócio Nacional como o maior produtor de 

cacau, detentor da maior produtividade do mundo, com 1.230 Kg/há, gerando ainda 16.400 empregos diretos 

e 65.600 indiretos. 

 
Na sua X edição, o CACAUFEST prevê, ainda a articulação de diversasinstituições da área de Ciência, 

Tecnologia, Meio Ambiente, assistência técnica e extensão rural,objetivandoa execução de ações capazes 

de contribuir para a melhoria da organização e fortalecimento da cadeia produtiva do cacau no Município de 

Medicilândia e nos demais municípios da região de integração Transamazônica e Xingu. 

 
Para tanto, o Evento possibilitará a troca de experiências no que tange a produção de chocolate artesanal e 

industrial e esta cultura agrícola e outras, bem como a construção compartilhada de conhecimentos, 

aperfeiçoamento técnico, atualização de: informações e tecnologias de produção, colheita e pós-colheita, 

industrialização de amêndoas secas de cacau, comércio de produtos agrícolas e seus derivados, segurança 

alimentar com enfoque especial a sanidade vegetal, fechamento de negócios, diversão, cultura, 

religiosidade, ambientalismo, esport es e fortalecimento de um modo de viver próprio dos cacauicultores. 

 
Os agricultores e produtores de chocolate de Medicilândia e dos demais municípios participantes, 

querem o Fortalecimento dessa atividade que pela sua expressão coloca nosso Estado como produtor 

brasileiro dessa commodity, avançando para a produção de cacau fino, importante gerador de renda para 

as comunidades produtoras, grande absorvedora de mão-de-obra, e mantenedora das condições do meio 

ambiente em que se desenvolve. 

 
 

 

I – INTRODUÇÃO DO PROJETO 

 
 

O Município de Medicilândia Conhecido como “Capital Nacional do Cacau), abrange uma 

área de 8.273 km² e segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a 

população estimada no ano de 2020 era de 31.975 pessoas, das quais 65% são residentes no 

território rural do município.   
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 Medicilândia constitui-se num município predominantemente rural, com 37% do 

PIB oriundo do setor agropecuário. A sede municipal está localizada na BR-230 (Rodovia 

Transamazônica), localiza-se a uma latitude 03º26'46" sul e a uma longitude 52º53'20" 

oeste, distante 90 km do município de Altamira, esta posição estratégica possibilita sua 

integração e escoamento de produção. 

Situado na Região de integração do Xingu, no sudoeste paraense, 7% do seu 

território é composto por manchas de terra de roxa (Nitossolo), sendo considerado o maior 

município produtor isolado de cacau do Brasil (Theobroma cacao). De acordo com a 

CEPLAC em 2020, o município atingiu a produtividade média de 1.2 kg/ha, destacando-se 

como o maior em produtividade no mundo e de 117.757 toneladas de cacau/ano produzidos 

no estado do Pará, Medicilândia foi responsável por produzir 52.302,0 toneladas de 

cacau/ano. 

O município é predominantemente agrícola, com maior parte do PIB atrelado à 

produção cacaueira e de acordo com levantamento realizado junto às instituições 

financeiras e empresas compradoras, a movimentação financeira nos picos da safra do 

cacau que ocorre de maio à agosto e entressafra que vai de dezembro à março,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

é de aproximadamente R$ 1.050.000.000,00.   

De acordo com informações da CEPLAC o Pará produziu em 2020 cerca de 117.757,0 mil 

toneladas de cacau/ano e Medicilândia sozinha responde por mais de 52.302,0 toneladas de 

cacau/ano, com participação de 45% da produção de todo o Estado do Pará. Devido a alta 

produtividade e qualidade do cacau, Medicilândia conquistou o mérito de Capital Nacional do Cacau, 

título comemorado no evento “CACAUFEST” que se tornou tradição no município e região. 

 O quadro a seguir apresenta a participação do município de Medicilândia na produção 

cacaueira no Estado do Pará. 

Tabela 01: Produção cacaueira no Estado do Pará 2020. 

 

O cacau produzido em Medicilândia é considerado pela indústria do chocolate como 

uma das melhores matérias primas do país. As amêndoas possuem melhor ponto de fusão 

e maior teor de gordura, características indispensáveis para produção de chocolate. Além 

LOCAL 
ÁREA TOTAL 

(ha) 
ÁREA SAFREIRA (ha) PRODUÇÃO (t) 

Kg/ha 

Pará 205.413 147.659 117.757 798 

Medicilândia 46.108 42.522 52.302,0 1.230 

Participação (%) 22,44 28,81 45,%  
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de considerada uma espécie da socio biodiversidade amazônica e com serviços ambientais 

reconhecidamente positivos para a conservação de solo, água e biodiversidade. 

O município também se destaca no cenário nacional e internacional com o cultivo 

de cacau orgânico, iniciativas direcionadas visando práticas autossustentáveis, agregando 

valor ao produto no mercado justo, conquistando e adequando-se aos nichos de mercado 

futuros. 

Medicilândia tem no cacau a base de sua economia, empregos gerados, famílias 

inteiras estabilizadas e com sustento garantindo, o comércio local, fornecedores e 

compradores, tudo depende da cadeia produtiva dessa cultura. Entre outras vantagens que 

cacauicultura tem importância não apenas dimensão econômica, mas também nos 

aspectos sociais, culturais e ambientais a qualidade da vida humana. 

A despeito desse resultado, na busca de manter-se fiel aos modelos citados, 

calcado pela excepcional promoção de geração de renda e emprego em bases de 

exploração agrícola de elevada capacidade de preservação ambiental, característica 

primordial da exploração de cultivos de cacaueiros em sistemas agroflorestais, o 

agronegócio cacau também apresenta vulnerabilidades diante de desafios impostos pela 

necessidade de manter a eficiência de sua cadeia produtiva.  

Diante da expressividade nacional da produção da cacauicultura no município de 

Medicilândia, foi criada no ano de 2009 a lei municipal Nº 353/2009 a qual institui a semana 

municipal do cacau no município. A lei foi instituída com intuído a princípio com objetivo de 

homenagear os produtores e produtoras rurais do município com um evento organizado em 

uma semana inteira para discussões, apresentações de propostas, debates, análises 

tecnológicas e experimentais, produtividade e comercialização direcionadas a ampliação da 

lavoura cacaueira no município. 

 

II – JUSTIFICATIVA 

 

O Município de Medicilândia superou a marca histórica de 52 mil toneladas/ano de 

produção de cacau, fato que representa grande relevância para o desenvolvimento agrícola 

do Estado do Pará, particularmente pelo atendimento aos modelos agrícolas balizadores do 

desenvolvimento sustentável. O programa cacaueiro estabelecido no Estado responde pela 
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segunda maior produção nacional, com mais de 205 mil hectares cultivados (dos quais 148 

mil hectares estão em produção). 

A necessidade de agregação de valores através da atração de indústrias moageiras 

de médio, pequeno e micro porte para a produção de derivados de chocolate incentiva as 

experiências já existentes em cooperativas. A tendência mundial aponta para verticalização 

industrial do cacau e os rumos que devemos seguir para alcançar novos nichos de mercado 

expandindo nossa produção substancialmente ano após ano.  

Com a alta qualidade da organização da base social em cooperativa, Medicilândia sedia a 

primeira fábrica de chocolate do estado que é administrada pela COOPATRANS, cooperativa local 

de agricultores familiares que são os sócios e fornecedores da matéria prima. O chocolate produzido 

pela fábrica é preparado com cacau de qualidade, o que garante um produto de excelente aroma e 

sabor.  Além da fábrica administrada pela COOPATRANS, o município conta ainda com uma 

segunda fábrica que elabora líquor para a produção de chocolates e em breve passará a produzir, 

níbes, manteiga e pó de cacau. As fábricas citadas, absorvem grande parte da produção do 

município, que conta ainda com mais doze empresas compradoras de amêndoas.      

Dado ao grande volume de cacau em amêndoas produzido anualmente, com números que 

desencadeiam benefícios de cunho econômico e socioambiental, que por si já justificam a realização 

de um evento de fomento à atividade produtiva. Porém, é imprescindível mencionar que muito mais 

que um evento cultural, o evento que homenageia o produtor local, é um catalisador de novas 

oportunidades de ações que verdadeiramente venha beneficiar o setor e que no futuro espelhem os 

resultados de forma positiva.  

A organização da produção nos seus vários níveis é primordial por representar um 

desentrave para a comercialização do cacau e seus subprodutos, sendo que a cacauicultura é a 

base da economia local. Neste sentido, torna-se importante a divulgação de todos os segmentos 

envolvidos na cadeia produtiva uma vez que a oferta de matéria-prima de excelente qualidade, é 

um diferencial que potencializa o município de Medicilândia para preencher as lacunas do mercado 

nacional e internacional. 

Diante da expressividade nacional da produção da cacauicultura no município de 

Medicilândia, foi criada no ano de 2009 a lei municipal Nº 353/2009 a qual institui a semana 

municipal do cacau no município. A lei foi instituída com intuído a princípio com objetivo de 

homenagear os produtores e produtoras rurais do município com um evento organizado em 

uma semana inteira para discussões, apresentações de propostas, debates, análises 

tecnológicas e experimentais, produtividade e comercialização direcionadas a ampliação da 

lavoura cacaueira no município. 
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A realização do evento visa mostrar as potencialidades da cacauicultura da região 

Transamazônica, especialmente no município de Medicilândia o qual responde por 45% da 

produção de cacau do Estado do Pará e se destaca como detentor da maior produtividade 

mundial com 1.2 Kg/ha gerando mais de 16.400 empregos diretos e 65.600 indiretos.   

O evento “CACAUFEST” tem como objetivo principal congregar produtores, 

entidades representativas, lideranças locais e políticas, profissionais do setor agrícola, 

comunidade de municípios engajados na produção cacaueira, pecuária e pesca e o público 

em geral. Além disso, atualiza o conhecimento dos agentes de desenvolvimento e discuti 

alternativas para a sustentabilidade econômica, política, social, ambiental, ética e cultural 

do município e região. 

O CACAUFEST de Medicilândia é realizado todos os anos pela Prefeitura Municipal 

de Medicilândia com o apoio do Governo do Estado (SEDAP) e da Comissão Executiva do 

Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), SEBRAE e outros parceiros. O evento inicia com a 

programação técnica, a qual inclui dias de campo, palestras e cursos técnicos destinados 

aos produtores e profissionais da área das ciências agrárias. Paralelo a essa organização, 

ocorre o festival com exposições de produtos agrícolas, stands para venda e negociações 

e outros materiais referentes ao cultivo do cacau.  

A programação cultural do evento, é uma forma de valorização das diversas 

manifestações culturais locais, regionais e nacionais com a apresentação de shows, bandas 

musicais, danças, desfile para escolha da rainha do cacau e concursos já consagrados no 

município como amêndoas de excelência, quebra de cacau, maior fruto e concurso de 

melhor produto derivado do cacau.   

Para a realização do evento, a Prefeitura Municipal de Medicilândia conta com o 

empresariado local e outros parceiros/financiadores no apoio para pagamentos de cachês 

artísticos, divulgação na mídia, e demais itens de infraestrutura, uma vez que o evento é 

público e demanda uma logística complexa. 

Assim, o “CACAUFEST” tornou-se um evento de caráter tradicional e de notório 

conhecimento popular no município e na região Transamazônica. No ano de 2022 será 

sediado no mês de agosto o decimo ano do evento denominado “ X Cacaufest” o qual atrairá 

um fluxo de pessoas da região para o município, movimentando o comércio local e gerando 

trabalhos diretos e indiretos no setor de hotelaria e nos demais setores de bens e serviços, 

fato que estimula o interesse da gestão municipal no desenvolvimento turístico local.  
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III - OBJETIVOS 

 

• Geral: 

Fortalecer e expandir a cadeia produtiva da cacauicultura, consolidando a “ X Cacaufest”  

como evento para fomentar a economia local e regional. 

• Objetivos Específicos 

1. Aperfeiçoar o sistema de produção das amêndoas de cacau para nivelar a produtividade 

no município; 

2. Impulsionar a economia local no processo de comercialização e aumentar a competitividade 
da produção local;  
3. Capacitar produtores com vista a elevar os padrões de qualidades da produção local e 

sua verticalização; 

4. Criar oportunidades que atraiam investidores para implantar arranjos produtivos; 

5. Gerar oportunidade para transferência de conhecimentos entre as partes envolvidas; 

6. Valorização e divulgação de outros subprodutos derivados de cacau e as potenciais 

oportunidades frente a vários nichos de mercado; 

7. Incentivar uma agricultura com princípio agroecológico, através do cultivo de novas áreas 

de cacau orgânico, arranjos de produção menos agressiva ao meio ambiente. 

8. Debater a aplicação de inovação tecnológica na região e seus impactos. 

IV – CRONOGRAMA TÉCNICO DO EVENTO 

 

➢ Seminário da Cacauicultura em Medicilândia e Verticalização da Produção; 

➢ Palestras, minicursos e mesas redonda sobre a cacauicultura,  

➢ Premiação dos melhores produtores da lavoura cacaueira da Transamazônica; 

➢ Trabalho de campo e visita técnica com o público alvo do evento. 
 

➢ Exposição de chocolate. 
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V – METAS 

 

➢ Atender 05 polos/comunidade com realização de 01 seminário em cada, atendendo 

aproximadamente 100 produtores em cada; 

➢ Fazer 01 dia de campo em cada polo/comunidade atendendo a temática do evento;  

➢ Realizar de 03 cursos: de beneficiamento primário, beneficiamento de derivados do 

cacau e tratos culturais da lavoura. 

➢ Realizar do Fórum da cacauicultura na sede do município; 

➢ Realizar de 01 mesa redonda sobre os desafios da produção de chocolate. 

➢ Realizar de 01 mesa redonda sobre os desafios da rota turística do cacau. 

➢ Realizar de 01 feira Exposição de chocolate e derivados do cacau. 
➢ Haverá  uma cozinha Way com produção de chocolate ao vivo no evento. 

➢ Será promovido 10 concursos relacionando as atividades da cacauicultura. 

➢ Realizar uma pesquisa sobre a geração de negócios da CACAUFEST 2022. 
 

VI –METODOLOGIA  

1. Será promovido em cada polo: mini curso e palestras com a temática do evento. 

2. Será promovido dia de campo na prosperidade rural de um produtor com visita 

técnica e oficina. 

3. Será promovido dentro do local do evento exposição de chocolate e outros produtos 

derivados do cacau com produção de chocolate ao vivo. 

4. Será promovido concursos relacionando as atividades da cacauicultura. 

5. Será promovido o 2º Fórum da cacauicultura de Medicilândia e região com debates 

sobre os principais problemas que envolvem a cacauicultura e seus avanços. 

6. Será feita uma pesquisa observacional quantitativa por meio de amostra CENSO de 

empresas optantes simples e potenciais empreendedores, alocadas no 
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CACAUFEST, a fim de desenvolver um diagnóstico e levantamento de 

empreendimento nessa área.  

VII – INDICADORES 

 
1. Será mensurado através do numero de produtores registados em lista de 

presença das oficinas, palestras, seminários, minicursos, dia de campo e Fórum da 

cacauicultura. 

2. Será mensurado o resultado de satisfação e participação através de fotos, vídeos e 

depoimentos dos participantes das oficinas, palestras, seminários, minicursos, dia 

de campo e Fórum da cacauicultura e concursos. 

3. Será divulgado os dados da geração de negócios da CACAUFEST no municipio. 

VIII - REFERÊNCIAS 

COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO LAVOURA CACAUEIRA. Relatório anual da previsão 
de safra no Estado do Pará, 2021.  
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO LAVOURA CACAUEIRA 
http://www.ceplacpa.gov.br/site/?p=5143.  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=150445.  

PREFEITURA MUNCIPAL DE MEDICILÂNDIA. Projeto da IX CacauFest. Medicilândia, 
Pará. 2021. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceplacpa.gov.br/site/?p=5143
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=150445
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

META 
ETAPA OU 

FASE 
ESPECIFICAÇÃO 

IDENTIFICADOR 

FÍSICO 
DURAÇÃO 

1 1.1 Divulgação 

e propaganda 

visual 

Elaborar plano de mídia do 

evento. Criação do projeto 

gráfico, layout arte final de todas 

as peças publicitaria para o evento 

Cacau Fest  

Documentário divulgativo 

UNIDADE UNIDADE INICIO TERMINO 

 

UND 

 

1 

 

JUN/2022 

 

OUT/2022 
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Impressão de folder F. 8.2 faces 

em policromia, papel couchê 60 k 
UND 6.000 JUN/2022 OUT/2022 

  
 
 
 
 
 

1.2 

Confecção e pintura de camisas 
brancas em PV, policromia frente 

e verso. 

 
UND 

 
1.000 

 
JUN/2022 

 
OUT/2022 

Confecção de portal 6.80 x 

2.10m, painel superior e dois 

laterais 0,80cmx4.20 m cada 

 
UND 

 
1 

 
JUN/2022 

 
OUT/2022 

 
 
Confecção de outdoor 9x3m 

 
UND 

 
5 

 
JUN/2022 

 
OUT/2022 

 
 
Confecção de lonas para backdrop 

 
UND 

 
02 

 
JUN/2022 

 
OUT/2022 

 
Confecção de adesivo para 

plotagem de estande 

 
UND 

 
80m 

 
JUN/2022 

 
OUT/2022 

2 2.1 Estrutura do 

evento 

Locação de som profissional 48 

line, 55 watts de potência, com 

gerador de energia, microfone 

com e sem fio, pedentais com side 

e retorno de palco com 

iluminação de led, notebook e 
mesa de som com 32 canais 

digital. 

 
 

 
UND 

 
 

 
1 

 
 

 
JUN/2022 

 
 

 
OUT/2022 

Locação de stand 2x3 UND 15 JUN/2022 OUT/2022 

Locação de stand 8x10 

Climatizado 
UND 1 JUN/2022 OUT/2022 

Locação de tendas 6x6 UND 15 JUN/2022 OUT/2022 

Locação de tendas 10x10 UND 02 JUN/2022 OUT/2022 

Locação de banheiros químicos UND 15 JUN/2022 OUT/2022 

Estrutura metálica para portal UND 01 JUN/2022 OUT/2022 

Estrutura metálica para backdrop UND 02 JUN/2022 OUT/2022 

3 
3.1 Apoio 

técnico para 

realização do 

seminário, 

oficinas e fórum 

de debates 

Alimentação de palestrante Refeições 40 JUN/2022 OUT/2022 

Hospedagem Diária 80 JUN/2022 OUT/2022 

Pro labore de palestrante UN 10 JUN/2022 OUT/2022 

Passagens aereas UN 18 JUN/2022 OUT/2022 

Locação de ônibus para 

transportar produtores 
KM 500 JUN/2022 OUT/2022 

4 4.1 Cursos e 

oficinas da 

cacauicultura e 

pecuária no 

Território da 

Transamazônica 

Locação do auditório HORAS 40 JUN/2022 OUT/2022 

Água LITRO 2000 JUN/2022 OUT/2022 

Lanches UND 1000 JUN/2022 OUT/2022 

Kit produtor fórum de 
cacauicultura e pecuária no 

território da transamazônica 

(sacolas, canetas, crachá e 

bloco de anotação.) 

 
kit/UND 

 
1000 

 
JUN/2022 

 
OUT/2022 
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Alimentação dos produtores 

refeições 1000 JUN/2022 OUT/2022 
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4. CRONOGRAMA DE FINANCEIRO 
 

META 
ETAPA OU 

FASE 
ESPECIFICAÇÃO 

IDENTIFICADOR 

FÍSICO 
CUSTOS 

1 1.1 Divulgação 

e propaganda 

visual 

Elaborar plano de mídia do 

evento. Criação do projeto 

gráfico, layout arte final de todas 

as peças publicitaria para o evento 

Cacau Fest . 

UNIDADE UNIDADE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 
UND 

 
1 

 
30.000,00 

 
30.000,00 

Impressão de folder F. 8.2 faces 

em policromia, papel couchê 60 k 
UND 6.000 0,65 3.900,00 

  
 
 
 
 
 

1.2 

Confecção e pintura de camisas 

brancas em PV, policromia frente 

e verso. 

 
UND 

 
500 

 
25,00 

 
12.500,00 

Confecção de portal 6.80 x 

2.10m, painel superior e dois 

laterais 0,80cmx4.20 m cada 

 
UND 

 
1 

 
3.000,00 

 
3.000,00 

 
 
Confecção de outdoor 9x3m 

 
UND 

 
5 

 
3.600,00 

 
18.000,00 

 
 
Confecção de lonas para backdrop 

 
UND 

 
02 

 
1.000,00 

 
2.000,00 

 
Confecção de adesivo para 

plotagem de estande 

 
UND 

 
80m 

 
95,00 

 
7.600,00 

2 2.1 Estrutura do 

evento 

Locação de som profissional 48 

line, 55 watts de potência, com 

gerador de energia, microfone 

com e sem fio, pedentais com side 

e retorno de palco com 

iluminação de led, notebook e 

mesa de som com 32 canais 
digital. 

 
 

 
UND 

 
 

 
1 

 
 

 
54.800,00 

 
 

 
54.800 ,00 

Locação de stand 2x3 UND 15 6.000,00 90.000,00 

Locação de stand 8x10 

Climatizado 
UND 1 48.000,00 48.000,00 

Locação de tendas 6x6 UND 15 2.400,00 36.000,00 

Locação de tendas 10x10 UND 02 6.000,00 12.000,00 

Locação de banheiros químicos UND 10 2.000,00 20.000,00 

Estrutura metálica para portal UND 01 3.000,00 3.000,00 

Estrutura metálica para backdrop UND 02 1.000,00 2.000,00 

3 3.1 Apoio 

técnico para 

realização do 

seminário, 
oficinas e fórum 

Alimentação de palestrante Refeições 40 40,00 1.600,00 

Hospedagem Diária 80 200,00 16.000,00 

Pro labore de palestrante UN 10 3.000,00 30.000,00 

Passagens aéreas UN 18 1.000,00 18.000,00 
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 de debates Locação de ônibus para 

transportar produtores 
KM 2.000 5,00 10.000,00 

4 4.1 Cursos e 

oficinas da 

cacauicultura  

no Território da 

Transamazônica 

Locação do auditório HORAS 80 200,00 16.000,00 

Água LITRO 2000 4,00 8.000,00 

Lanches UND 1000 20,00 20.000,00 

Kit produtor fórum de 

cacauicultura  no território 

da transamazônica (sacolas, 

canetas, crachá e bloco de 

anotação.) 

 
kit/UND 

 
1000 

 
61,00 

 
61.000,00 

 
Alimentação dos produtores 

refeições 1000 40,00 40.000,00 

TOTAL GERAL 563.400,00 

 

 
5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1.00) 

ATUREZA DA DESPESA TOTAL CONCEDENTE PROPONENTE 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

 

 
1.0 

Elaborar plano de mídia do evento. 

Criação do projeto gráfico, layout arte 

final de todas as peças publicitaria para 

o evento Cacau Fest . 
Documentário divulgativo 

 

 
30.000,00 

 

 
30.000,00 

 
 

- 

 

1.2 
 

Impressão de folder F. 8.2 faces em 

policromia, papel couchê 60 k 

 

3.900,00 

 

3.900,00 

 
- 

1.3 Confecção e pintura de camisas brancas 

em PV, policromia frente e verso. 
12.500,00 12.500,00 

- 

1.4 Confecção de portal 6.80 x 2.10m, 

painel superior e dois laterais 

0,80cmx4.20 m cada 

 
3.000,00 

 
3.000,00 

- 

1.5  
Confecção de outdoor 9x3m 

18.000,00 18.000,00 
- 

1.6 
Confecção de lonas para backdrop 2.000,00 2.000,00 - 

1.7 
Confecção de adesivo para plotagem de 

estande 
7.600,00 7.600,00 

- 

2.0 Locação de som profissional 48 line, 55 

watts de potência, com gerador de 

energia, microfone com e sem fio, 

pedentais com side e retorno de palco 

com iluminação de led, notebook e mesa 
de som com 32 canais digital. 

 

 
54.800,00 

 

 
54.800,00 

- 

2.1 Locação de stand 2x3 90.000,00 27.160,00 62.840,00 

2.2 Locação de stand 8x10 Climatizado 48.000,00 48.000,00 - 

2.4 Locação de tendas 6x6 36.000,00 36.000,00 - 

2.5 Locação de tendas 10x10 12.000,00 12.000,00 - 

2.6 Locação de banheiros químicos 20.000,00 20.000,00 - 
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2.7 Estrutura metálica para portal 3.000,00 3.000,00 - 

2.8 Estrutura metálica para backdrop 2.000,00 2.000,00 - 

3.0 Alimentação de palestrante 1.600,00 1.600,00 - 

 

3.1 
 
Hospedagem 

 
16.000,00 

 
16.000,00 

- 

 

3.2 
 
Pro labore de palestrante 

 
30.000,00 

 
30.000,00 

 

- 

3.3  

Passagens aéreas 

 

18.000,00 

 

18.000,00 

 

- 

 

3.3 
Locação de ônibus para transportar 

produtores 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 

- 

4.0  
Locação do auditório 

 
16.000,00 

 
16.000,00 

- 

4.1  

Água 

 

8.000,00 

 

8.000,00 

- 

4.2  
Lanches 

 
20.000,00 

 
20.000,00 

- 

4.3 Kit produtor fórum de cacauicultura  no 

território da transamazônica (sacolas, 

canetas, crachá e bloco de anotação.) 

 
61.000,00 

 
61.000,00 

- 

4.4  

Alimentação dos produtores 
 

40.000,00 
 

40.000,00 

- 

Total geral 563.400,00 500.560 62.840,00 
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6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL (R$ 1.00) 
 

 
ITEM CUSTO EM R$  

PERIODO 

JULHO/2022 AGOSTO/2022 

DA CONCEDENTE 

Divulgação e 

propaganda visual: 

X CACAUFEST 

Elaborar plano de Mídia do 

evento. Criação de projeto 

gráfico, layout arte final de 

todas as peças publicitárias 

para o evento  X 

CACAUFEST 

Elaboração do 

documentário 

divulgativo 

 

 
 

      30.000,00 

 

  
Impressão de folder F. 8.2 faces 

em policromia, papel couchê 60 

k 

 

3.900,00 

 

 Confecção e pintura de camisas 

brancas em PV, policromia 

frente e verso. 

 

12.500,00 

 

 Confecção de portal 6.80 x 

2.10m, painel superior e dois 

laterais 0,80cmx4.20 m cada 

 
3.000,00 

 

 Confecção de outdoor 9x3m 18.000,00 
 

 Confecção de lonas para 

backdrop 

 

2.000,00 

 

 
Confecção de adesivo para 

plotagem de estande 

 

7.600,00 

 

Infraestrutura 

para o local do 

evento 

Locação de som profissional 48 

line, 55 watts de potência, com 

gerador de energia, microfone 

com e sem fio, pedentais com 

side e retorno de palco com 

iluminação de led, notebook e 

mesa de som com 32 canais 

digital. 

 

 

54.800,00 
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 Locação de stand 2x3 27.160,00   

 
Locação de stand 8x10 

Climatizado 

 

48.000,00 

 

  
Locação de tendas 6x6 

 

36.000,00 

 

  
Locação de tendas 10x10 

 

12.000,00 

 

  
Locação de banheiros químicos 

 

20.000,00 

 

Infraestrutura    

para o portal de 
entrada 

Estrutura metálica para portal 3.000,00 

 
Estrutura metálica para 

backdrop 

 
2.000,00 

 

Apoio técnico    

para realização   1.600,00 

do seminário, Alimentação de palestrante -  

oficinas e fórum de    

debates    

 
Hospedagem 16.000,00 

 

 
Cachê de palestrante - 30.000,00 

 
Passagens aéreas - 18.000,00 

  

Locação de ônibus para 

  

10.000,00 

transportar produtores  

  
Locação do auditório 

 
16.000,00 

 

  
Água 

 
8.000,00 

 

Chocobreak para    

os participantes   

dos cursos e  20.000,00 

oficinas do 

evento 
Lanches  

Material Confecção de sacolas   

Institucional do 
evento 

alusivas ao evento 8.000,00 

Kit produtor fórum de 

cacauicultura, cursos 

e seminarios. 
Aquisição de Bloco de notas 

para os participantes do 

evento 

 
5.000,00 
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da transamazônica Aquisição de canetas    

  2.000,00   

 

 

 

 

Aquisição de Crachás para 

o evento 

 
2.000,00 

 

Aquisição de bone alusivo 

ao evento 

8.000,00  

Aquisição de camisetas 

alusivas ao evento 

20.000,00  

Aquisição de copos 6.000,00  

 
Alimentação dos produtores 

 
40.000,00 

 
40.000,00 

DA PROPONENTE JULHO/2022 AGOSTO/2022 

2.1 Estrutura 

do evento 

Locação de stand 2x3  62.840,00 

TOTAL GERAL: 563.400,00      
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7. DECLARAÇÃO 
 

 
8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 

 
 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado de 

Agricultura e Pesca– SEDAP, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou 

situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública 

Federal e Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da 

União e do Estado do Pará, na forma deste Plano de Trabalho. 

PEDE DEFERIMENTO, 

 
Medicilândia, Pará, 22 junho de 2022 

 

JULIO CESAR DO 

EGITO:18516408272 

 
 

Proponente 

 

APROVO CONTINUIDADE DA TRAMITAÇÃO DO PLEITO 

 
 
 

Medicilândia, Pará, 22 junho de 2022. 

 
 
 

 
Concedente 


