INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS – QCI
Para o preenchimento do Quadro de Composição de Investimentos – QCI, apresentamos as
seguintes orientações:
IDENTIFICAÇÃO
•
•

Projeto: informar o nome do projeto;
Agente Executor: informar o nome da entidade proponente;

OBJETIVO ESPECÍFICO
•

Informar o nome do objetivo específico, em consonância com os itens 07 e 13 do
Plano de Trabalho.

META
•

Informar o nome da meta, vinculada ao objetivo específico indicado, em consonância
com o item 13 do Plano de Trabalho.

ETAPA
•

Informar as etapas referentes à meta indicada no campo 3, em consonância com o
item 13 do Plano de Trabalho, nas linhas destacadas de cor cinza.

REGIME DE EXECUÇÃO
•

•

Direta: os materiais/equipamentos são licitados/cotados e adquiridos diretamente
pelo AEX e as obras/serviços são executadas com seus meios, admitida a contratação
de serviços especializados.
Indireta: as obras/serviços são executadas por meio de contratação de terceiros pelo
AEX, via cotação de preços para entes privados ou processo licitatório para entes
públicos.

DISCRIMINAÇÃO
•
•

Descrever as etapas referentes à meta indicada no campo 3, em consonância com o
item 13 do Plano de Trabalho, nas linhas destacadas de cor cinza.
As linhas brancas devem ser preenchidas com os recursos necessários à execução de
cada etapa.

PARCELA (primeira, segunda e terceira)
•

•

Físico:
o Especificar a unidade (kg, litros, hora/aula, etc) e quantidade de
produto/serviço necessário à realização de cada etapa, nas linhas brancas.
Financeiro:
o FR: fonte de recurso.

1 = Recursos do FSA CAIXA
2 = Contrapartida
iii.

3 = Outros, inclusive de aplicações no mercado financeiro

•
•

Valor Unit (R$): preço da unidade.
Valor Total (R$): resultado da quantidade multiplicada pelo valor unitário, conforme
fórmula disponível no QCI.

•

total (coluna final)

– Somatório automático dos campos “Valor Total (R$)”. Digitação bloqueada.
total (linha final)
– Somatório automático dos campos “Valor Total (R$)” (ou “Total”, no caso da última coluna).
Linha ao final destacada de cinza. Digitação bloqueada.

