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PANORAMA GERAL DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO COM RECURSOS DO PROCOMITÊ POR BACIA  

1a. e 2a. PARCELA 2020 e 2021 

 

 

BACIA TEMÁTICA  PROJETO VALOR 

Acaraú Comunicação  IV -Produzir 6 outdoors e 5 mil boletins informativos a serem distribuídos pelo Vale do Rio Acaraú.  

 

17.000,00 

  SubTotal  17.000,00 

Alto  Comunicação  
Cartilhas “Gotinha nossa de cada Água” cartilhas com capa, 24 páginas de miolo, medidas 21x21 cm 

(fechado), capa couchê brilho 250 g/m2 com 4×4 cores, corte\vinco, laminação bopp brilho 

(frente/verso), miolo em couche fosco 170 mg/m2 com 4x4 cores; dobra (máquina); com 2 grampos; arte 

pronta. (R$ 2,00 x 15 mil cartilhas) 

 

30.000,00 

 Comunicação  
Vídeo Baseado na cartilha “Gotinha nossa de cada Água”; roteiro feito pelo proponent (SRH); Duração: 

4 minutos; locução professional: Layout Designer 2D; Edição de video: Roteiro estratégico; Trilha 

Sonora personalizada; Animação 2D   

 

4.000,00 

  SubTotal  34.000,00 

 

 

Banabuiú 

 

 

 

 

Comunicação 

Cartilhas “Gotinha nossa de cada Água” Descrições para impressão: capa, 24 páginas de miolo, 

medidas 21x21 cm (fechado), capa couchê brilo 250g/m2 com 4×4 cores, corte\vinco, laminação bopp 

brilho (frente/verso), miolo em couche fosco 170 mg/m2 com 4x4 cores; dobra (máquina); com 2 

grampos; arte pronta. 9.500 Alunos das escolas dos (15) municípios da Sub-Bacia (Valor Unitário R$ 

19.000,00 
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2,00) 

Comunicação Vídeo Baseado na cartilha “Gotinha nossa de cada Água”; roteiro feito pelo proponent (SRH); Duração: 

4 minutos; locução professional: Layout Designer 2D; Edição de video: Roteiro estratégico ; Trilha 

Sonora personalizada; Animação 2D   

1.200,00 

Comunicação Divulgação e Marketing - Divulgação do CSBH-Rio Banabuiú na TV; Roteiro feito CSBH-RB ; 

Duração: 1 minuto; Veiculação: 2 vez por dia, durante  um mês; Locução profissional  ;Edição de 

video; Roteiro estratégico   Estimasse o valor de Produção e Edição de VT ; Tempo 1 min, 2 vez por 

dia, durante um mês/ Valor unitário: R$ 120,00; e Produção: Trilha Sonora personalizada   

5.000,00 

Comunicação  Spot de Rádio Divulgação do CSBH-Rio Banabuiú; 04 Produções;  Veiculação: Seis (6) meses, duas 

 vezes ao dia (de segunda a sexta) nos horários de maior audiência. A Divulgação deverá ocorrer, em 

duas rádios (sendo uma AM e outra FM), nos quinze municípios que compõe a sub-bacia hidrográfica do 

 Rio Banabuiú;  

50.931,00 

 SubTotal 76.131,00 

 

 

 

 

 

 

Baixo 

Jaguaribe 

 

 

 

 

 

Comunicação  Vídeo Institucional do CSBH Baixo do Jaguaribe; Roteiro feito pelo (CSBH/COGERH) - Duração: 5 

minutos - Locução Profissional - Layout Designer 2D - imagens aéreas; Edição de Vídeo Roteiro 

Estratégico (açude Castanhão – rio Jaguaribe e seus afluentes – foz do rio Jaguaribe em Fortim – 

principais perímetros públicos da Bacia (FAPIJA e DISTAR) – usos múltiplos (agricultura familiar, 

agronegócio, estruturas hídricas (principais barragens, canal do trabalhador, Eixão das águas) Trilha 

sonora personalizada. Fotos e vídeos de reservatórios (Castanhão e Santo Antônio de Russas – Barracão) 

recursos hídricos da bacia e eventos do CSBH  

8.950,00 

Comunicação  
Elaboração de spots e divulgação em rádios e TV’s locais da Bacia (especificar e quantificar) 

12.250,00 
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BAIXO 

JAGUAR

IBE 

Comunicação  
9 mil folders  

3.905,55 

Comunicação  Cartilha Gotinha Nossa de Cada Água; Descrições para impressão: capa, 24 páginas de miolo, medidas 

21x21 cm (fechado), capa couchê brilo 250 g/m2 com 4×4 cores, corte\vinco, laminação bopp brilho 

(frente/verso), miolo em couche fosco 170 mg/m2 com 4x4 cores; dobra (máquina); com 2 grampos; arte 

pronta. (4.500 cartilhas x R$ 2,00) 

 

9.000,00 

Comunicação 
Vídeo Baseado na cartilha “Gotinha nossa de cada Água” (Rateio entre os 12 Comitês do Estado); 

Roteiro feito pela proponente (SRH) Duração: 4 minutos Locução profissional Layout Designer 2D 

Edição de vídeo Roteiro estratégico Trilha Sonora personalizada Animação 2D (o video total custará 

R$ 8.000,00 que será rateado pelos CBHs) e o baixo Jaguaribe doará uma parte. 

1.000,00 

  SubTotal  35.105,55 

 

Coreaú 

Comunicação  Apoio a cartilha e vídeo “Gotinha nossa de cada água 4.000,00 

Curu Comunicação 
II - Operacionalização do Plano de Comunicação do CBH Curu  

 

36.500,00 

Litoral 

 

 

 

Comunicação  

I - Aquisição do vídeo com conteúdo da Cartilha “Gotinha Nossa de Cada Água” em sociedade com os 

Comitês de Bacias Hidrográficas do Ceará;  

1.200,00 

 Comunicação  
II - Produção de um Vídeo Institucional sobre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Litoral;  

15.000,00 

  
SubTotal 

16.200,00 

Médio 

Jaguaribe 

 

 

 

Comunicação  Vídeo Institucional do CSBH Baixo do Jaguaribe; Roteiro feito pelo (CSBH/COGERH) - Duração: 5 

minutos - Locução Profissional - Layout Designer 2D - imagens aereas Edição de Vídeo Roteiro 

Estratégico (açude Castanhão – principais rios/riachos do Médio Jaguaribe – principais perímetros 

púbicos da bacia (MANDACARU) – uso dos recursos múltiplos (agricultura familiar, agronegócio, 

10.550,00 
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Médio 

Jaguaribe  

estruturas hídricas (eixão das águas, Estação de Bombeamento do Açude Castanhão) Trilha 

Personalizada Fotos e vídeos de reservatórios (Castanhão, Riacho de Sangue, Nova Floresta, Joaquim 

Távora, Jenipapeiro, Figueiredo, Ema, Santo Antônio dos Bastiões, Canafístula, Riacho da Serra, 

Potiretama, Santa Maria, Adauto Bezerra e Madeiro) recursos hídricos da bacia e eventos do CSBH  

 

Comunicação  
Vídeo Baseado na cartilha “Gotinha nossa de cada Água” (Rateio entre os Comitês do Estado) - Roteiro 

feito pela proponente (SRH) Duração: 4 minutos Locução profissional Layout Designer 2D; Edição de 

vídeo; R$ 8.000,00 (rateado entre os comitês do estado) R$ 1.000,00 para cada  

1.000,00 

Comunicação  
Cartilha “Gotinha nossa de cada água”- Descrições para impressão: capa, 24 páginas de miolo, medidas 

21x21 cm (fechado), capa couchê brilho 250 g/m2 com 4×4 cores, corte\vinco, laminação bopp brilho 

(frente/verso), miolo em couchê fosco 170 mg/m2 com 4x4 cores; dobra (máquina); com 2 grampos; arte 

pronta. Produção de 8.857 cartilhas x R$ 2,00 a unidade  

17.714,00 

 
Subtotal  

29.264,00 

 

 

 

Metropoli

tana 

Comunicação I – Produção de Material para educação ambiental com a edição e impressão de cartilha a ser 

disponibilizado nos municípios que compõe a Bacia. Conforme projeto anexo: EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL PARA O SANEAMENTO BÁSICO NAS BACIAS METROPOLITANAS; 

(Equipamentos para divulgação do material: referente ao projeto anexo: 200 pendrives) 

 

 

17.900,00 

Comunicação  II – Vídeo institucional da Bacia Metropolitana e Amostras fotográficas para ser utilizado pelo comitê 

das Bacias Metropolitanas e Secretaria Executiva; 

 

 

 

10.000,00 

Comunicação  III -  Apoiar junto aos demais comitês de Bacias Hidrográficas ao vídeo sobre a “Gotinha Nossa de Cada 

Água”; 

 

2.000,00 
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Comunicação  Amostra fotográfica com 150 fotos 8.780,00 

Comunicação  VI - Série de Vídeos informativos sobre “questões” hídricas e ambientais na Bacia metropolitana; 

 

 

8.620,00 

Comunicação  7 mil folders 6.000,00 

 Subtotal  53.300,00 

Salgado  Comunicação  Cartilhas “Gotinha nossa de cada Água” - Descrições para impressão: capa, 24 páginas de miolo, 

medidas 21x21 cm (fechado), capa couchê brilo 250 g/m2 com 4×4 cores, corte\vinco, laminação bopp 

brilho (frente/verso), miolo em couche fosco 170 mg/m2 com 4x4 cores; dobra (máquina); com 2 

grampos; arte pronta. (4 mil cartilhas a R$ 2,00) 

 

8.000,00 

Comunicação Vídeo Institucional do Comitê e da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado. Roteiro feito pela 

proponente (CSBH Salgado); duração de 2 minutos; locução professional; layout designer 2D; edição de 

video; roteiro estratégico; trilha Sonora personalizada; animação 2D;  

 

8.000,00 

Comunicação  Spot de radio do Rádio do Comitê e da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado. Roteiro feito pela 

proponente (CSBH Salgado)  ; Duração: 45 segundos; locução professional; trilha Sonora personalizada; 

 

200,00 

 SubTotal  16.200,00 

 

Serra  Comunicação  II - Contratar empresa para prestação de serviço técnico especializado, para confecção de materiais e 

brindes de divulgação do Comitê da Bacia Hidrográfica da Serra da Ibiapaba. 

 

56.940,00 

Sertões 

de 

Comunicação  II – Contratar empresa para produzir e divulgar em ao menos 01 emissora de rádio de um dos nove 

municípios que compõe a bacia dos Sertões de Crateús spots (fonogramas) tratando sobre o CBHSC e/ou 
28.405,50 
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Crateús  abordando temas relevantes na área de meio ambiente e recursos hídricos e informes sobre atividades do 

colegiado 

 

  TOTAL 403.046,05 

 


