
 

REQUERIMENTO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM 
CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC 

Razão Social: Agência do Instituto Mundial para as Relações Internacionais 

Endereço Completo: Rua das Paineiras, Lote 06, Torre B, Sala 709, Águas Claras 

CNPJ: 07.327.578/0001-04 

Município: Brasília UF: DF CEP: 71.918-000 

Site, Blog, Outros: http://www.irwi.org   |   @instituto.mundial   |   @jovemprotag 

Nome do Representante Legal: Carolina de Souza Valente 

Cargo: Presidente 

RG: 2069695 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 919.173.951-91 

Telefone Fixo: (61) 3011-2424 Telefone Celular: (61) 98161-8901 

E-Mail do Representante Legal: valente@irwi.org   |   carolina.valente@gmail.com 
 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Hugo Santos de Oliveira 

Função na parceria: Coordenação Técnica 

RG: 98.001.395.581 Órgão Expedidor: SSP/AL CPF: 050.374.734-38 

Telefone Fixo: (61) 3011-2424 Telefone Celular: (82) 99601-9601 

E-Mail do Responsável: hugomcz@gmail.com | hugo@irwi.org 
 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE) 

Razão Social:  

Endereço Completo:  

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: 

Cargo: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

E-Mail do Representante Legal: 

Objeto da Atuação em Rede: 

ANEXOS 
 

[ ] Termo de Atuação em Rede 
[ ] Portfólio da OSC 

[ ] Outros 
 
 



 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: PROJETO LICITEIRO.COM 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 29/12/2021 TÉRMINO: 20/11/2022 
 
OBJETO 
 
Projeto destinado a micro e pequenos Empresários e Empreendedores do Distrito Federal se 
capacitarem para participar de licitações, por meio de imersões presenciais e disponibilização de 
acesso à plataforma Liciteiro.com. 
 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
Celebração de Termo de Fomento com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito 
Federal para a realização do Projeto Liciteiro.com — Plataforma de Licitações, com vistas a 
capacitar micro e pequenos empresários do Distrito Federal, conjuntamente com a 
disponibilização customizada da plataforma Liciteiro.com, que permitirá o acompanhamento de 
oportunidades de licitação divulgadas em todo Brasil, bem como a gestão completa de 
documentos e certidões acerca do universo das Compras Públicas. A proposta é ampliar a 
democratização dos recursos oriundos das compras públicas realizadas no DF, assim como 
permitir que empresários locais consigam concorrer em contratos de licitação em outras regiões 
do país, além de fomentar o desenvolvimento econômico local, a geração de emprego e renda, o 
aumento da competitividade e redução tanto da possibilidade de corrupção nos processos, uma 
vez que o conluio se torna mais difícil, quanto dos valores executados nos contratos. 
 
JUSTIFICATIVA 

 
A Agência do Instituto Mundial para as Relações Internacionais - Agência IR.wi acredita que o 
volume anual de capital circulante nos contratos de compras e contratações públicas no Brasil é 
uma oportunidade empresarial imensa. Segundo estudos da OMC e do IPEA, as compras públicas 
de um país correspondem a uma média de 12,5% de seu PIB, que em 2019 no Brasil foi de R$ 7,4 
trilhões, nos aproximando, portanto, da casa de R$ 925 bilhões em compras públicas, anualmente. 
 
Entretanto, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação - IBPT, estima-se 
que os órgãos públicos pagam, em média, 17% mais caro em produtos e serviços em relação aos 
valores praticados no mercado privado direto, um desperdício na ordem de R$ 157 bilhões por 
ano. 
 
Soma-se a isso um outro problema de grandes proporções: as limitações burocráticas e 
tecnológicas dos processos licitatórios que impedem a ampla concorrência nacional e inibe a 
participação das micro e pequenas empresas nesses certames. Por conta desse problema, 
desperdiçam-se recursos públicos que poderiam ser melhor aplicados em outros vieses como 
educação, saúde e segurança pública. 
 
Apenas para ilustrar, tendo como base lógica o teto de faturamento anual para 
Microempreendedores Individuais - MEIs, a democratização desses valores desperdiçados, 
sendo aplicado em novas oportunidades de licitações, geraria ocupação e renda para quase dois 
milhões de microempreendedores, pouco mais de 14% do total de desempregados no Brasil 
atualmente. 
 
Em função dessa realidade, o Banco Mundial participa de uma ação para apoiar o Governo 
brasileiro na execução do primeiro Plano Anual de Compras do Brasil. A iniciativa tem dois 
objetivos: auxiliar em uma melhor tomada de decisão sobre o uso dos recursos públicos e 
promover maior transparência no processo de compras. 
 



 

 

Segundo notícia veiculada em junho de 2019 pela Agência Brasil, todos os órgãos e entidades 
integrantes da Administração Pública Federal deverão participar da preparação do referido Plano. 
O especialista líder em Aquisições do Banco Mundial, Alexandre Borges, ressaltou que o 
lançamento e a divulgação do Plano colocarão o Brasil na vanguarda desse tipo de iniciativa na 
América do Sul. “Isso vai fazer com que o governo possa prestar serviços melhores à população 
e a um menor preço.” 
 (http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-06/banco-mundialquer-tornar-compras-
publicas-brasileiras-mais-eficientes). 
 
Para que este plano dê certo, é fundamental que o acesso à informação e a conteúdos de 
capacitação para que os empresários possam participar das licitações seja modernizado. No 
século XXI, as tecnologias da informação revolucionaram os negócios. As plataformas mais 
dinâmicas para implementações de soluções criativas e inovadoras em nossa sociedade têm se 
tornado um caminho lógico e necessário para otimizar recursos, reduzir custos e impulsionar 
receitas. Podemos, inclusive, afirmar que toda essa modernização corrobora com uma melhor 
distribuição de renda. 
 
Além disso, há o empoderamento do cidadão por meio do empreendedorismo que, corroborando 
com o seu aumento de poder aquisitivo, fruto de uma atividade econômica lícita e de fundamental 
importância, acaba por também diminuir a quantidade de pessoas no Brasil que precisam de 
assistência pública para acessarem serviços de saúde e moradia, por exemplo. 
 
Nesse sentido, o setor de licitações e contratos precisa de um impacto tecnológico para 
democratizar o acesso às oportunidades a partir de ferramentas de tecnologia da informação, 
além de trazer cada vez mais empresas para o segmento, motivando-as. Essas ferramentas visam 
dar aos micro e pequenos empreendedores, mesmo aos informais, competitividade frente aos 
grandes atores do setor privado, contribuindo para a melhoria do ecossistema empreendedor 
brasileiro. 
 
Diante deste cenário, uma ferramenta simples e inclusiva é de suma importância para dar aos 
cidadãos a oportunidade de entender o universo das compras públicas, bem como permitir a 
preparação para participar de processos licitatórios, em prol do desenvolvimento econômico 
sustentável. 
 
Para tanto, a Agência IR.wi se uniu à startup Liciteiro.com e ao Instituto Illuminante de Inovação 
Tecnológica e Impacto Social – Instituto Illuminante para propor o presente projeto que visa 
oferecer, além da plataforma, treinamentos e conteúdos sobre licitações, gestão pública, 
desenvolvimento econômico-social, senso de pertencimento da coisa pública e ética aos micro e 
pequenos empresários do Distrito Federal. 
 
 
SOBRE OS VALORES EM QUE O PROJETO ESTÁ BASEADO: 
 
O INDIVÍDUO COMO GERADOR DE RIQUEZAS 
 
Por meio da plataforma do Liciteiro.com, todo usuário terá a oportunidade de desenvolver a 
economia localmente, gerando riqueza para as suas empresas, para a sua comunidade e para o 
País. O objetivo do projeto é ampliar a capacitação para a participação dos micro e pequenos 
empresários nas licitações que, geralmente, são vencidas por médias e grandes empresas, pela 
falta de preparo das mesmas. 
 
LIVRE MERCADO 
 
O Liciteiro.com proporciona uma amplificação à quantidade de empresas partícipes nos processos 
licitatórios, o que se traduz em alta competitividade empresarial, redução dos valores pagos pelo 
Estado aos produtos e serviços adquiridos, além do combate indireto à corrupção, uma vez que 
quando a concorrência é ampla, a vulnerabilidade dos processos diminui pela maior dificuldade 
em formar conluios e cartéis. 



 

 

 
O INDIVÍDUO COMO AGENTE DE MUDANÇA 
 
A ferramenta torna fácil a participação de pequenas e até mesmo de microempresas, de forma 
que uma pessoa pode ser um fornecedor de um único item à Administração Pública, aproximando-
o à formalidade e o envolvendo no direto controle da coisa pública, agindo como um verdadeiro 
fiscal do erário. 
 
SOBRE AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 
 
Para a realização das imersões e a curadoria dos conteúdos que serão disponibilizados na 
plataforma, o projeto contará com a Coordenação Técnica do Liciteiro.com, que é uma startup 
que tem o know-how para a criação de sistemas automatizados e simplificados para uma melhor 
e mais abrangente relação entre os setores público e privado, sem que haja perda das etapas 
legais e morais presentes em todos os princípios que regem as compras públicas brasileiras, 
tendo conquistado notória expansão institucional nos últimos anos, em nível nacional. 
 
Para contribuir com os temas de Tecnologia e Inovação e Ideias Disruptivas, o projeto contará 
com o apoio do Instituto Illuminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social, da Brasil Startups 
e da CONAJE - Confederação Nacional dos Jovens Empresários. 
 
Para contribuir com a difusão e mobilização dos empresários do Distrito Federal, para participarem 
das atividades presenciais, o projeto contará com o apoio da CACB – Confederação das 
Associações Comerciais do Brasil; AJE DF – Associação de Jovens Empresários do Distrito 
Federal; ACDF – Associação Comercial do Distrito Federal; CUFA – Central Única das Favelas 
do Distrito Federal; Fecomércio e Instituto Fecomércio; 
SEBRAE DF, além do apoio das Instituições de Ensino Superior parceiras dos Instituto Mundial, 
a UCB – Universidade Católica de Brasília e o IESB. 
 
SOBRE A ENTIDADE PROPONENTE 
 
A Agência do Instituto Mundial para as Relações Internacionais tem ampla experiência na 
concepção, elaboração, gestão e execução de projetos em diversas áreas, bem como na gestão 
de diversas fontes de recursos, como convênios nacionais e internacionais, acordos de 
cooperação técnica com outras instituições, leis de incentivo nacionais e estaduais, termos de 
parceria, termos de fomento e gestão de projetos com recursos públicos, como o Fundo Nacional 
de Cultura - FNC, além de patrocínios privados e consultorias para empresas e instituições 
privadas. Tem como principal diferencial a articulação da cooperação entre governos, pessoas, 
empresas e instituições, de modo a criar uma rede diversa que permita a superação de desafios 
complexos em nossa sociedade. 
 
A instituição tem como capital intangível a boa qualificação junto ao Observatório das OSCs do 
Governo Federal (https://mapaosc.ipea.gov.br/selo-osc/785538) e um objetivo claro de estar 
envolvido apenas com projetos que gerem algum tipo de impacto social, seja por meio da 
preservação da memória, da formação de plateia, do acesso democrático aos bens culturais, 
esportivos e sociais, do fomento ao desenvolvimento econômico, da formação para o 
empreendedorismo e a empregabilidade, da inovação para o futuro. 
 
Cabe também destacar o quadro diretivo, que possui um perfil multidisciplinar em diversas áreas 
de formação: Compras Públicas, Relações Internacionais, Gestão de Projetos, Gestão de Riscos, 
Turismo, Direito, Tecnologia da Informação, Contabilidade, Engenharia, Biologia, 
Desenvolvimento Sustentável, Economia, Comunicação Social, Treinamento e Capacitação. 
 
 
SOBRE A COORDENAÇÃO DO PROJETO 
 
A coordenação das atividades do projeto estará a cargo de Carolina Valente, presidente da 
Agência IR.wi, graduada em Relações Internacionais e em Direito com habilitação em Direito do 



 

 

Comércio Internacional, idealizadora de diversos projetos internacionais e projetos de cooperação 
técnica internacional, realizados no Brasil e no exterior, entre Congressos, Conferências, Rodadas 
de Negócios, Missões Empresariais, Mostras de Cinema e Mostras de Arte em mais de 20 países. 
No campo do empreendedorismo, é Presidente do Conselho Consultivo da Federação Ibero-
Americana de Jovens Empresários - FIJE, que tem sede na cidade de Madri, Espanha e 
representa 21 países e mais de 150 mil jovens empresários na região. Além disso, foi 
coordenadora dos escritórios no exterior da Agência de Promoção à Exportação Brasileira - APEX, 
coordenando as atividades dos escritórios em Bogotá, Bruxelas, Dubai, Miami, Moscou, Pequim, 
São Francisco e Shanghai. 
 
Também fará parte da equipe de execução do projeto, o Diretor de Projetos da Agência IR.wi, 
Rafael Pinto Duarte, graduado em Relações Internacionais, Mestre em Desenvolvimento 
Sustentável pela Universidade de Brasília, Consultor para Cooperação Internacional em 
Educação Superior no Ministério da Educação e professor de Ciência Política, Direito 
Internacional e Inovação no IESB Centro Universitário. 
 
A coordenação técnica e curadoria de conteúdos relativos às legislações e procedimentos 
aplicados ao universo das licitações estará sob supervisão de Hugo Oliveira, empreendedor 
idealizador da startup Liciteiro.com e com formação de pregoeiro pela Escola Nacional de 
Administração Pública - ENAP, tendo mais de 15 anos de experiência em compras 
governamentais, consultor para modelagem de processos de compras inovadores e especialista 
em transformação digital e economias digitais inovadoras e compartilhadas. Tem vários artigos 
sobre transformação digital e atualmente cursa UX Design e Gestão Pública pela Uninassau. 
 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES 
 

O Projeto Liciteiro.com prevê a realização de atividades de capacitação voltadas aos empresários 
e empreendedores do Distrito Federal, além da customização da plataforma LIciteiro.com, a ser 
ajustada aos potenciais fornecedores brasilienses que queiram atuar junto ao setor público, de 
forma a captar todas as oportunidades existentes no DF, bem como apresentar aos empresários 
contemplados pelo projeto as oportunidades que acontecem em todo o Brasil. 

 
 
CUSTOMIZAÇÃO DA PLATAFORMA 
 
A startup Liciteiro.com irá realizar toda a customização, que inclui um árduo processo de 
integração com todas as bases de dados do DF, necessárias à boa realização do projeto, 
monitorando e disponibilizando informações dos Diários Oficiais e também gerenciando 
eletronicamente os documentos e certidões das empresas que irão gozar dos benefícios do 
projeto. 
 
Serão feitos levantamentos dos requisitos para programação e desenvolvimento, bem como as 
capacitações específicas necessárias. O prazo para disponibilização dessa versão inicial é até o 
dia 20 de abril de 2022. A primeira versão contará com o gerenciador eletrônico de documentos 
(GED), customizador de segmentos comerciais e praças de interesse, escalação de representante 
por processo, gerenciador de oportunidades de licitações e gerenciador de intenções de 
participação, com integração de agenda (exemplo: Google Agenda). 
 
Após a customização da plataforma, serão realizados eventos presenciais para testes e 
aprendizagem de operação da plataforma (tutorial).  
 
 
ATIVIDADES PREVISTAS 
 



 

 

● Customização de 01 (uma) plataforma para apresentar as oportunidades de licitações para 
empresários e empreendedores do DF, automatizando toda a gestão documental da empresa;  
 
● Realização de 04 (quatro) eventos presenciais, em 04 Regiões Administrativas do DF 
(sugestão: Plano Piloto, Ceilândia, Águas Claras e Sobradinho), para até 25 empresários ou 
empreendedores inscritos. A etapa presencial tem como objetivo uma imersão na ferramenta 
Liciteiro.com para que os participantes possam aprender, na prática, como usar todos os módulos, 
sanar dúvidas e simular o dia a dia de uma empresa que já atua no segmento de compras públicas, 
incluindo a utilização na prática dos sistemas mais usados pelo mercado de compras públicas 
(ComprasNet e Licitações-e), para que os empresários possam se familiarizar com o setor, com 
a participação de facilitadores/técnicos locais especialistas em licitação; 
 
● Gravação de 03 (três) vídeo-aulas que serão disponibilizadas na plataforma para 
potencializar o aprendizado dos empreendedores participantes e torná-los mais competitivos; 
 
● Elaboração de 01 (um) tutorial para uso completo da ferramenta de gestão, para que os 
empreendedores não percam as oportunidades e consigam participar do máximo de processos 
licitatórios possível. 
 
 
PARTICIPAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS 
 
Projeto destinado à participação das distintas modalidades de empresas do Distrito Federal 
previstas no Estatuto da Micro e Pequena Empresa (MEIs, MEs, EPPs e Cooperativas - Lei 
Complementar 123/2006), bem como às empresas juniores formalmente estabelecidas e 
empreendedores sociais, visando a preparação para participação em licitações, por meio de 
capacitações e imersões presenciais, além da disponibilização de acesso à plataforma 
Liciteiro.com. 
 
Para a participação nas atividades de capacitação, bem como uso da plataforma, todos os 
empresários interessados farão inscrição por meio do sítio do Liciteiro.com (www.liciteiro.com/df), 
cujo endereço eletrônico será incluído em todos os conteúdos de comunicação utilizados no curso 
da execução do projeto (website e redes sociais próprios e dos parceiros), devendo ser indicado 
apenas um responsável por empresa no cadastro realizado no ato de inscrição.  
 
Para participar das atividades propostas pelo presente projeto, as empresas inscritas não poderão 
estar positivadas no CEI - Cadastro de Empresas Inidôneas e no Sistema de Cadastramento de 
Fornecedores - SICAF, já tendo participado de algum processo licitatório em que tenha cometido 
alguma fraude, conluio, agido de má-fé, não tenha entregue serviços contratados, etc.  
 
No ato do cadastro, será feita uma consulta ao CEI e ao SICAF para vedar a participação dessas 
empresas que já tenham descumprido as regras previstas nas Leis que regem as compras 
públicas. Ao fazer a inscrição, o responsável pela empresa será avisado dessa consulta aos 
sistemas, bem como deverá ser informado do tratamento de seus dados à luz da Lei Geral de 
Proteção de Dados - LGPD.  
 
Para as capacitações presenciais serão oferecidas 25 vagas por imersão, totalizando a oferta de 
100 vagas para as empresas interessadas. 
 
 
SOBRE A COMUNICAÇÃO DO PROJETO 
 
O processo de divulgação das inscrições para as atividades presenciais, bem como da plataforma, 
será feito por meio das redes sociais do projeto: Website, Instagram, LinkedIn e Facebook. Para 
tanto, será contratada uma empresa de gestão de redes sociais para a criação das peças de 
comunicação. 
 



 

 

Além disso, como já mencionado, contaremos com os seguintes parceiros para reverberarem em 
seus canais de comunicação à chamada para participação das atividades, junto aos seus bancos 
de dados e redes sociais: CACB – Confederação das Associações Comerciais do Brasil; AJE DF 
– Associação de Jovens Empresários do Distrito Federal; ACDF – Associação Comercial do 
Distrito Federal; CUFA – Central Única das Favelas do Distrito Federal; Fecomércio e Instituto 
Fecomércio; SEBRAE DF, UCB – Universidade Católica de Brasília e o IESB. 
 
 
PLANO DE COMUNICAÇÃO 
 
Linhas-Mestras: Conteúdos de Licitações e Contratos, Princípios da Administração Pública, Nova 
Lei de Licitações e Punições e Sanções aplicadas às empresas (quando couber). 
 
Comunicação Inicial: Divulgação do projeto e suas características e dados sobre o tamanho do 
mercado relacionado às compras públicas e o porquê de ser uma grande oportunidade 
empresarial. 
 
Planejamento de publicação de conteúdos: 
 
Canais: Youtube, Instagram e Facebook (do Liciteiro.com, do Instituto Mundial e dos parceiros-
chave); 
Vídeos: 04 vídeos no total. Canal: Youtube e plataforma Liciteiro.com (03 vídeo-aulas + 01 
tutorial); 
Conteúdos digitais: 3 postagens semanais, durante os meses de março a setembro; 
Postagens sobre o evento, transmissões ao vivo, stories: durante os dias do evento; 
Canais: Instagram e Facebook; 
Relatório das publicações (imagens, textos e espaços utilizados, com métricas de audiência) 
 
 
 

OBJETIVOS E METAS 
 
 
METAS DA CUSTOMIZAÇÃO DA PLATAFORMA 
 
● Entrega da versão customizada para Brasília até 20 de abril de 2022. A oferta de 
oportunidades de licitações publicadas em Diários Oficiais ficarão disponíveis na plataforma pelo 
período de maio de 2022 a outubro de 2022.  
 
METAS DAS ATIVIDADES PRESENCIAL 
 
● Realização de 04 (quatro) imersões presenciais; 
● Gravação de 03 (três) vídeo-aulas para disponibilização dentro da plataforma; 
● Elaboração de 01 (um) tutorial de utilização da plataforma; 
● Atingir o mínimo percentual de 80% (oitenta por cento) de efetividade nas metas e público-
alvo propostos. 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

De acordo com a MROSC, a entidade apresentará prestação de contas físico-financeira ao final 
do projeto. 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 
 



 

 

Público estimado nas atividades de imersão presenciais: 

 

100 (cem) empresários/empreendedores nas imersões presenciais 

 

CONTRAPARTIDA 

 

[ x ] NÃO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
 

 
 
 
 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 
Fase de pré-produção 

Aprovação do projeto e liberação da emenda 01/12/2021 15/12/2021 
Mapeamento, concretização e manutenção das parcerias 
institucionais do projeto 16/12/2021 28/10/2022 

Customização da plataforma Liciteiro.com para implementação 
no DF 16/12/2021 20/04/2022 

Contratação de equipe técnica, consultores, especialistas e 
capacitadores 16/12/2021 17/01/2022 

Elaboração dos conteúdos das palestras, workshops, vídeo-
aulas e tutorial 10/01/2022 29/04/2022 

Planejamento da Estratégia de Comunicação do projeto 01/02/2022 15/03/2022 
Elaboração de acordos institucionais de cooperação técnica e 
coleta automatizada de informações, junto a órgãos públicos,  
sobre licitações para integração à plataforma 

04/04/2022 20/10/2022 

Elaboração de acordos institucionais de cooperação técnica e 
coleta automatizada dos documentos e certidões, junto a órgãos 
públicos, das empresas partícipes do projeto 

04/04/2022 20/10/2022 

Lançamento/Disponibilização da plataforma para usuários 20/04/2022 20/04/2022 

Fase de produção 

Apresentação e divulgação da plataforma Liciteiro.com  20/04/2022 20/10/2022 

Gravação e disponibilização do tutorial da plataforma 01/02/2022 15/04/2022 

Gravação e disponibilização das vídeo-aulas 01/02/2022 15/04/2022 

Divulgação e realização das capacitações e dos treinamentos 04/04/2022 31/08/2022 

Organização e realização das quatro imersões presenciais 01/06/2022 31/08/2022 
Utilização da plataforma Liciteiro.com, customizada para o DF, 
com a disponibilização de oportunidades de licitações publicadas 
em Diários Oficiais, incluindo suporte e manuteção 

20/04/2022 20/10/2022 

Fase de desprodução 

Elaboração de relatórios finais (contábeis e de realização do 
objeto) e prestação de contas para o concedente. 20/10/2022 21/11/2022 



 

 
 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO LICITEIRO.COM 
 
 
 

 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 Jun/22 Jul/22 Ago/22 Set/22 Out/22 NOV/2022 

Período de aprovação do projeto e liberação da emenda             
Mapeamento, concretização e manutenção das parcerias 
institucionais do projeto 

            

Customização da plataforma Liciteiro.com para implementação 
no DF 

            

Contratação de equipe técnica, consultores, especialistas e 
capacitadores. 

            

Elaboração dos conteúdos das palestras, workshops, vídeo-
aulas e tutorial 

            

Planejamento da Estratégia de Comunicação do projeto             
Elaboração de acordos institucionais de cooperação técnica e 
coleta automatizada de informações, junto a órgãos públicos,  
sobre licitações para integração à plataforma 

            

Elaboração de acordos institucionais de cooperação técnica e 
coleta automatizada dos documentos e certidões, junto a 
órgãos públicos, das empresas partícipes do projeto 

            

Disponibilização da plataforma para usuários             
Apresentação e divulgação da plataforma Liciteiro.com              
Gravação e disponibilização do tutorial da plataforma             
Gravação e disponibilização das vídeo-aulas             
Divulgação e realização das capacitações e dos treinamentos             
Organização e realização das quatro imersões presenciais              
Utilização da plataforma Liciteiro.com, customizada para o DF, 
com a disponibilização de oportunidades de licitações 
publicadas em Diários Oficiais, incluindo suporte e manuteção 

            

Elaboração de relatórios finais (contábeis e de realização do 
objeto) e prestação de contas para a concedente. 

            



 

 

MARCOS EXECUTORES 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Contratação dos serviços de coordenação, TI e capacitação 16/12/2021 17/01/2022 

Customização da plataforma 16/12/2021 20/04/2022 

Gravação e disponibilização do tutorial da plataforma 01/02/2022 15/04/2022 

Gravação e disponibilização das vídeo-aulas 01/02/2022 15/04/2022 

Divulgação e realização das imersões de capacitações presenciais  02/05/2022 31/08/2022 

Acompanhamento da Prestação de Contas Final 20/10/2022 21/11/2022 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Coordenação 
Geral 

Prestação de serviços de Coordenação Geral 
do projeto (gestão e monitoramento da 
execução, coordenação de equipes, 
supervisão e acompanhamento de todas as 
etapas, incluindo a prestação de contas final) 

10 meses R$ 2.000,00 R$ 20.000,00 

Coordenação de 
Mobilização 

Prestação de serviços de Mobilização de 
Parceiros e de Empresas (equipe responsável 
por realizar a prospecção de parcerias 
institucionais, coordenar a divulgação do 
projeto junto à equipe de comunicação do 
projeto e coordenar a captação de empresas 
participantes junto aos parceiros do projeto, 
com ações de mobilização) 

10 meses R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 

Assistente de 
conteúdo e 
mobilização 

Prestação de serviços de Curadoria 
(direcionamento, gestão e preparação de 
conteúdos didáticos junto aos parceiros, bem 
como a inserção na plataforma dos conteúdos 
correlatos ao universo das licitações) visando 
a mobilização, de forma isonômica, do 
público-alvo do projeto. 

10 meses R$ 1.200,00 R$ 12.000,00 

Coordenação 
Administrativo-
Financeira 

Prestação de serviços de Gestão 
Administrativo-Financeira (realização da 
gestão administrativo-financeira do projeto, 
incluindo a elaboração de contratos de 
pessoal, efetuação de pagamentos, controles 
bancários e elaboração da prestação de 
contas de todo o projeto, incluindo as 
capacitações presenciais). 

10 meses R$ 1.500,00 R$ 15.000,00 

Coordenação de 
Produção 

Prestação de serviço de Organização das 
Capacitações (organização das capacitações 
presenciais, contratação de capacitadores, 
reserva dos locais de realização, organização 
da realização dos eventos, aquisição de 
materiais e contratação de serviços, 
monitoramento de inscrições, verificação do 
atingimento das metas de público, realização 
de pesquisa de satisfação) 

04 meses R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 

Customização 
da plataforma 

Programação, Adaptação, manutenção e 
desenvolvimento dentro da plataforma de 
licitações de informações voltadas 
especificamente para as micro e pequenas 
empresas do DF. Inclui a roteirização e 
produção do tutorial. 

10 meses R$ 3.200,00 R$ 32.000,00 



 

 

Análise, 
captação e 
Integração de 
Dados 

Monitoramento, acompanhamento e 
avaliação das funcionalidades do sistema; 
registro de todas as etapas da customização; 
acordos de integração com os órgãos 
licitantes para inserção das informações das 
licitações na plataforma, bem como 
disponibilização de oportunidades publicadas 
em Diários Oficiais em todo o Brasil 
(Pesquisa automatizada de atos licitatórios 
diversos publicadas em Diários Oficiais, tais 
como Avisos, Revogações, adiamento, 
extrato de contrato, etc) e integração para 
consumo automático dos documentos e 
certidões das empresas. 

10 meses R$ 3.200,00 R$ 32.000,00 

Capacitações 
presenciais 

Contratação de profissionais para a 
realização de 04 (quatro) capacitações 
presenciais, com a simulação do uso de 
sistemas de compras públicas (serviço inclui 
o desenho instrucional e de metodologias de 
ensino-aprendizagem, além da 
disponibilização de todo o conteúdo 
elaborado) 

04 serviços R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 

Capacitações - 
material  

Aquisição de material - blocos de anotação: 
Bloco de anotações sem pauta 100x138 50fls 

150 unidades R$ 2,80 R$ 420,00 

Capacitações - 
material  

Aquisição de material de insumo - canetas  
04 caixas com 
50 unidades 

R$ 54,04 R$ 216.28 

Capacitações - 
material 

Aquisição de material - certificados: 21x30cm, 
4x0 cores, tinta escala em off-set alta altura, 
180g, CTP Incluso, prova digital. 
Empacotado, 01 lado 

150 unidades R$ 1,80 R$ 270,00 

Capacitações - 
material 

Aquisição de material - crachás: 10x15cm, 
4x0 cores, tinta escala em couchê fosco 
300g, CTP Incluso, prova digital. Furado com 
cordão, empacotado, laminado fosco, 01 lado 

150 unidades R$ 1,60  R$ 240,00 

Capacitações - 
material  

Aluguel de flipchart: locação de cavalete em 
madeira, acompanhado de kit de papel e 
pincéis (azul, vermelho e preto), com 
reposição durante todo o evento 

04 diárias R$ 90,00 R$ 360,00 

Capacitações - 
audiovisual 

Aluguel de equipamentos de audiovisual 
(projeção multimídia - projetor multimídia 
3200 AL) 

04 diárias R$ 150,00 R$ 600,00 

Capacitações - 
audiovisual 

Aluguel de equipamentos de audiovisual (01 
tela de 100") 

04 diárias R$ 100,00 R$ 400,00 

Capacitações - 
audiovisual 

Aluguel de equipamentos de audiovisual (01 
mesa para projeção) 

04 diárias R$ 130,00 R$ 520,00 

Capacitações - 
audiovisual 

Aluguel de equipamentos de audiovisual (01 
notebook) 

04 diárias R$ 150,00 R$ 600,00 

Capacitações - 
audiovisual 

Aluguel de equipamentos de audiovisual (01 
operador de audiovisual em horário 
comercial) 

04 diárias R$ 220,00 880,00 

Conteúdo de 
aprendizagem 

Profissional para Produção e disponibilização 
de 03 (três) vídeo-aulas que serão inseridas 
na plataforma com os temas correlatos às 
licitações públicas (inclui contratação de 
conteudista, elaboração de roteiro, gravação, 
edição e publicação) 

03 videoaulas R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

Web designer 
Serviço de design gráfico/elaboração de arte 
e de gestão de redes sociais, para divulgação 
da plataforma e das capacitações  

01 serviço R$ 2.490,00 R$ 2.490,00 

TOTAL R$ 154.996,28 

 



 

 

 
Cronograma de Desembolso 
Desembolsos Ações Data Valor 

Desembolso 
único 

Todas as descritas nos itens dispostos nas tabelas acima, 
conforme cronologia também já disposta 

20/12/2021 R$ 154.996,28 

Total   R$ 154.996,28 

 
Todos os valores da planilha já incluem os respectivos impostos e eventuais encargos sociais e 
trabalhistas que serão recolhidos pelos prestadores de serviço e indicados em suas respectivas Faturas, 
Recibos e/ou Notas Fiscais. Em caso de isenção ou benefícios por parte dos prestadores de serviço, 
estes deverão igualmente ser indicados para fins de prestação de contas final. 
 
 
 

ANEXOS 

[ x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ x ] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[    ] OUTROS. Especificar: __________________ 
 
 
Data: 25 de dezembro de 2021 
 
Assinatura do dirigente da OSC: _______________________________ 
 


