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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Fomento ao Empreendedorismo

Termo de Fomento (MROSC) N.º 2/2021

 

TERMO DE FOMENTO Nº 02/20201

 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL - SEMP/DF

E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO BRASILEIRO DE EMPREENDEDORISMO,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - IBETI

PROCESSO:04025-00000973/2021-54

 

 

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO EMPREENDEDORISMO DO DO DISTRITO FEDERAL, com sede no Setor
- SCN Quadra 2 Bloco "C" Número 900 CEP 70712-030, inscrito no CNPJ/MF sob nº 37.221.026/0001-70, neste ato representado
seu �tular AMÓS BATISTA DESOUZA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Capital, ocupante do cargo de Secretário de
Estado, inscrito no CPF sob nº 186.089.571-91 e RG 801846 SSSP/DF e INSTITUTO BRASILEIRO DE
EMPREENDEDORISMO,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - IBETI , Organização da Sociedade Civil com sede SCS Q. 4 Bloco M, Edi�cio
Gilberto Salomão, sala 714, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 22.074.829/0001-71, doravante denominado IBETI, neste ato
representado por seu Presidente MATHEUS RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, portador da carteira de iden�dade nº 3.245-897 -
SSP/DF e CPF nº 026.335.651-58, residente em Brasília – DF, resolvem celebra reste TERMO DE FOMENTO regendo-se pelo disposto
na Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019,
de 31 de julho de 2014, respec�vos regulamentos e demais atos norma�vos aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O obje�vo do presente Termo de Fomento entre a Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal e a
Organização da Sociedade Civil-OSC INSTITUTO BRASILEIRO DE EMPREENDEDORISMO,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - IBETI é a
Capacitação/profissionalização e geração de conhecimento aos empresários, funcionários e empreendedores (par�cipantes) para o
mercado digital (e-commerce), podendo assim aumentar o faturamento ou ter mais uma vertente de ganho somado com o
presencial. Os cursos, além de profissionalizar o aluno, incen�va sua a�tude autônoma e exploratória diante do mercado digital.

 

CLÁUSULA SEGUNDA -VALOR GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO

2.1 Este instrumento envolve a transferência de recursos financeiros da SEMP/DF para o Ins�tuto - IBETI, mediante desembolso em
uma única parcela de R$ 391.700,95 (trezentos e noventa e um mil, setecentos mil e noventa e cinco centavos), no mês 07/2021
via emenda parlamentar, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.

I -Unidade Orçamentária: 66101

II - Unidade Gestora: 660101

III - Programa de Trabalho: 04.122.6207.9122.0007

IV -Natureza da Despesa: 3.3.50.4

V -Fonte: 100

VI -Nota de Empenho 2021NE00152

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA

Este instrumento terá vigência de 12(doze) meses a contar da data de sua assinatura ou até a apresentação do Relatório de
Execução do Objeto, o que ocorrer primeiro.

A vigência poderá ser alterada mediante termo adi�vo, conforme consenso entre os par�cipes, não devendo o período de
prorrogação ser superior a 12(doze) meses.
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A vigência poderá ser alterada por prorrogação de oficio, quando a SEMP/DF der causa a atraso na execução do objeto,
limitada ao período do atraso. A prorrogação de oficio será formalizada nos autos mediante termo de apos�lamento, com
comunicação ao IBETI.

A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, a ser
providenciada pela SEMP/DF em até 20 (vinte) dias após a assinatura do Termo de Fomento.

CLÁUSULA QUARTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

O repasse de recursos está condicionado a liberação de Emendas Parlamentares com esse obje�vo, em consonância com o
cronograma de execução da parceria e com o Plano de Trabalho, Anexo I do presente Termo.

A liberação de recursos deverá preceder a data prevista para a realização da despesa, sendo considerada como referência
para eventual adequação do calendário caso não ocorra antes da data prevista para o início da prestação de contas ao
término de cada exercício.

Em consonância com o Art. 42 do Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, não poderão ser pagas com
recursos da parceria as seguintes despesas:

- despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria;

- despesas com taxa de administração, de gerenciamento ou outra similar;

- pagamento, a qualquer �tulo, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na
lei de diretrizes orçamentárias;

-pagamento de juros, multa e correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo,
salvo quando �verem sido causadas por atraso da administração pública na liberação de recursos;

- despesas com publicidade, salvo quando previstas no plano de trabalho como divulgação ou campanha de caráter
educa�vo, informa�vo ou de orientação, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal;

- pagamento de despesa cujo fato gerador �ver ocorrido em data anterior ao início da vigência da parceria; ou

- pagamento de despesa em data posterior ao término da parceria, salvo quando o fato gerador da despesa �ver
ocorrido durante a vigência do instrumento

 

CLÁUSULA QUINTA – CONTRAPARTIDA

5.1 Não será exigida contrapar�da da organização da sociedade civil.

 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES

DA SEMP/DF:

acompanhara execução da parceria e zelar pelo cumprimento do disposto neste instrumento, na Lei Nacional n°
13.019/2014, no Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, e nos demais atos norma�vos aplicáveis;

6.1. 1 transferir ao IBETI os recursos financeiros da parceria, de acordo com o cronograma constante do Plano de Trabalho;

emi�r o�cio ao Banco de Brasília S/A -BRB solicitando a abertura de conta bancária, isenta de tarifa, conforme art. 51 da Lei
n° 13.019/2014, para o recebimento dos recursos;

nas parcerias cuja duração exceda um ano, condicionar a liberação das parcelas à apresentação da prestação de contas
anual;

consultar o SIGGO e o CEPIM para verificar se há ocorrência impedi�va e realizar consulta aos sí�os eletrônicos de verificação
de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, antes da liberação de cada parcela;

assumir ou transferir a terceiro a responsabilidade pela execução do objeto da parceria, no caso de paralisação, de modo a
evitar sua descon�nuidade.

divulgar o objeto da parceria nos termos da legislação e orientar a Organização da Sociedade Civil sobre como fazê-lo,
mediante procedimentos definidos conforme seu juízo de conveniência e oportunidade, incluída a seguinte forma:
[Divulgação na página da SEMP/DF, Agência Brasília. Necessidade de obediência ao plano de divulgação presente no Plano de
Trabalho);

apreciar as solicitações apresentadas pela Organização da Sociedade Civil no curso da execução da parceria;

orientar a Organização da Sociedade Civil quanto à prestação de contas;

analisar e julgar as contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, e

realizar visita in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, tendo em vista que o objeto da parceria trata-se da
realização de curso, podendo no�ficar o Ins�tuto com antecedência em relação à data da visita.
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DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL :

executar o objeto da parceria de acordo com o Plano de Trabalho, observado o disposto neste instrumento, na Lei Nacional
n° 13.019/2014, no Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, e nos demais atos norma�vos aplicáveis;

com exceção dos compromissos assumidos pela Administração Pública neste instrumento, responsabilizar-se por todas as
providências necessárias à adequação execução do objeto da parceria, inclusive por:

– Ampla divulgação do Projeto de Laboratório de Vendas, conforme orientação e procedimentos da Administração Pública; e

– Emissão de alvarás e demais exigências legais - junto aos órgãos competentes - para realização de evento no Distrito
Federal.

apresentar à Administração Pública o comprovante de abertura da conta bancária específica no Banco de Brasília S/A, isenta
de tarifa bancária, des�nada exclusivamente a receber e movimentar os recursos da parceria.

responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administra�vo e financeiro dos recursos recebidos, no que diz
respeito às despesas de custeio, de inves�mento e de pessoal, inclusive, pagamento de encargos trabalhistas,
previdenciários, obrigações fiscais e comerciais, inexis�ndo qualquer responsabilização solidária ou subsidiária da
administração pública distrital.

na realização das compras e contratações de bens e serviços, adotar métodos usualmente u�lizados pelo setor privado,
zelando pela observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade
e da eficiência.

realizar a movimentação de recursos da parceria mediante transferência eletrônica sujeita a iden�ficação do beneficiário
final e realizar pagamentos por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, com uso de boleto
bancário ou cheque nominal.

u�lizar o pagamento em espécie como medida excepcional, limitado a R$ 1.000,00 (mil reais) por operação, quando
configurada peculiaridade rela�va ao objeto da parceria ou ao território de determinada a�vidade ou projeto, desde que
haja essa previsão no Plano de Trabalho ou tenha sido conferida autorização em decisão mo�vada do administrador público,
a par�r de solicitação formal;

no uso excepcional do pagamento em espécie, garan�r que o conjunto das operações não exceda o percentual de um por
cento do valor global da parceria.

u�lizar o regime de reembolso como medida excepcional, a ser adotada mediante autorização em decisão mo�vada do
administrador público, desde que esteja comprovado o crédito na conta bancária dos fornecedores ou prestadores de
serviços, nos termos da legislação vigente.

solicitar à SEMP/DF, caso seja de seu interesse, remanejamentos de recursos e o uso dos rendimentos de a�vos financeiros
no objeto da parceria, indicando a consequente alteração no Plano de Trabalho, desde que ainda vigente este instrumento.

responsabilizar-se, exclusivamente, pelo regular pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais e legais relacionados à execução do objeto da parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária
da administração pública distrital.

prestar contas.

realizar devolução de recursos quando receber no�ficação da SEMP/DF com essa determinação.

devolver à SEMP/DF os saldos financeiros existentes por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou ex�nção da parceria,
inclusive os provenientes das receitas ob�das de aplicações financeiras, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena
de imediata instauração de tomadas de contas especial.

permi�r o livre acesso dos agentes da SEMP/DF, do controle interno e do Tribunal de Contas aos processos, aos documentos
e às informações relacionadas à execução desta parceria, bem como aos locais de execução do objeto.

manter a guarda dos documentos originais rela�vos à execução da parceria pelo prazo de dez anos, contado do dia ú�l
subsequente ao da apresentação da prestação de contas

mencionar o Governo do Distrito Federal como parceiro financiador do Projeto em todos os canais de divulgação e materiais
publicitários do Curso “Projeto Laboratório de Vendas".

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DESPESAS

Poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas:

remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, compreendendo as despesas com pagamentos de
impostos, contribuições sociais, Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço -FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, alusivas ao período divergência da parceria,
conforme previsto no plano de trabalho.

diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos em que a execução da parceria o exija.

custos indiretos necessários à execução do objeto, tais como internet, transporte, aluguel, telefone, taxas e tarifas, consumo
de água e energia elétrica.
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bens de consumo, tais como alimentos (quando demonstrada a necessidade no plano de trabalho, de acordo com a natureza
ou o território da a�vidade ou projeto), material de expediente, material pedagógico, produtos de limpeza, combus�vel e
gás.

aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço
�sico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais, conforme o disposto no plano de trabalho
aprovado.

7.1.4.1 como serviços de adequação de espaço �sico, a execução de obras voltadas à promoção de acessibilidade para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida e idosos.

contratação de serviços de terceiros, tais como limpeza, manutenção, segurança de instalações �sicas, capacitação e
treinamento, informá�ca, design gráfico, desenvolvimento de so�wares, contabilidade, auditoria e assessoria jurídica.

outros �pos de despesa que se mostrarem indispensáveis para a execução do objeto.

o pagamento de despesas com equipes de trabalho somente poderá ser autorizado quando demonstrado que tais valores:

correspondam às a�vidades e aos valores constantes do plano de trabalho, observada a qualificação técnica adequada à
execução da função a ser desempenhada.

são compa�veis com o valor de mercado da região onde atua a organização da sociedade civil e não ultrapassem o teto da
remuneração do Poder Execu�vo distrital, de acordo com o plano de trabalho aprovado pela SEMP/DF.

são proporcionais ao tempo de trabalho efe�vamente dedicado à parceria, devendo haver memória de cálculo do rateio nos
casos em que a remuneração for paga parcialmente com recursos da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de
fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

não estão sendo u�lizados para remunerar cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de:

- administrador, dirigente ou associado com poder de direção da organização da sociedade civil celebrante da parceria ou,
nos casos de atuação em rede, executante.

- agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela execução da
parceria no órgão ou en�dade pública.

- agente público cuja posição no órgão ou en�dade pública distrital seja hierarquicamente superior à chefia da unidade
responsável pela execução da parceria.

Não poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas:

despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria.

pagamento, a qualquer �tulo, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na lei de
diretrizes orçamentárias.

pagamento de juros, multas e correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, salvo
quando as despesas �verem sido causadas por atraso da administração pública na liberação de recursos.

despesas com publicidade, salvo quando previstas no plano de trabalho como divulgação ou campanha de caráter educa�vo,
informa�vo ou de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.

pagamento de despesa cujo fato gerador �ver ocorrido em data anterior ao início da vigência da parceria.

pagamento de despesa em data posterior ao término da parceria, salvo quando o fato gerador da despesa �ver ocorrido
durante a vigência do termo de fomento ou de colaboração.

 

CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

A SEMP/DF poderá propor ou autorizar a alteração do Plano de Trabalho, desde que preservado o objeto, mediante
jus�fica�va prévia, por meio de termo adi�vo ou termo de apos�lamento.

Será celebrado termo adi�vo nas hipóteses de alteração do valor global da parceria e em outras situações em que a
alteração for indispensável para o atendimento do interesse público.

A SEMP/DF providenciará a publicação do extrato de termo adi�vo no Diário Oficial do Distrito do Distrito Federal.

Caso haja necessidade de termo adi�vo com alteração do valor global da parceria, sua proposta deve ser realizada com
antecedência mínima de trintas dias, devendo os acréscimos ou supressões a�ngir no máximo vinte e cinco por cento do
valor global.

O percentual poderá ser superior caso se configure situação excepcional em que o administrador público ateste que a
alteração é indispensável para o alcance do interesse público na execução da parceria.

A variação inflacionária pode ser fundamento de solicitação da Organização da Sociedade Civil de celebração de Termo
Adi�vo para alteração de valor global da parceria, desde que decorridos no mínimo 12(doze) meses da data da aprovação do
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Plano de Trabalho, com observância do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Ins�tuto Brasileiro
de Geografia e Esta�s�ca-IBGE, conforme o Decreto Distrital nº 37.121, de 2016.8.3Será editado termo de apos�lamento pela
SEMP/DF quando necessária a indicação de crédito orçamentário de exercícios futuros e quando a organização da sociedade civil
solicitar remanejamento de recursos ou alteração de itens do Plano de Trabalho.

8.3.1 O remanejamento de pequeno valor e a aplicação de rendimentos de a�vos financeiros poderão ser realizados pela
organização da sociedade civil no curso da parceria, com posterior comunicação à administração pública, desde que em beneficio
da execução do objeto, observados os procedimentos e limites estabelecidos pela SEMP/DF em ato norma�vo correspondente.

CLÁUSULA NONA - TITULARIDADE DE BENS

Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da parceria serão de
�tularidade do IBETI.

Não se consideram bens permanentes aqueles que se des�nam ao consumo.

Os bens permanentes não poderão ser alienados, ressalvadas as previsões específicas deste instrumento sobre os bens
inservíveis e sobre as situações posteriores ao término da parceria.

Sobre os bens permanentes de �tularidade do IBETI:

A existência de interesse público na definição de �tularidade dos bens para o IBETI consiste em seus obje�vos definidos pelo
Art. 2 ̊ de seu Estatuto Social (60459783). Nesta conjuntura econômica, as polí�cas públicas de trabalho tornam-se os pilares
sobre os quais estratégias e ações pontuais devem ser promovidas pela sociedade civil em parceria com o governo. Dentre as
várias polí�cas de trabalho o IBETI, realiza a capacitação e formação do empreendedor a atuar no comércio digital,
facilitando a entrada de novas empresas e negócios em e-commerce e vendas online de maneira coordenada. Nesta
conjuntura econômica, as polí�cas públicas vem combatendo os drás�cos efeitos nega�vos da pandemia da Covid-19 sob os
empresários e comerciantes do Distrito Federal, buscando sempre incen�var das mais variadas formas. Além do apoio
financeiro, levando-se em consideração o contexto em que o Distrito Federal se encontra, um auxílio aos comerciantes para
que se adéquem à demanda dos clientes é de extrema importância.

Caso os bens do Ins�tuto IBETI se tornem inservíveis antes do término da parceria, poderão ser doados ou inu�lizados,
mediante comunicação à administração pública distrital.

Caso haja rejeição de contas cuja mo�vação esteja relacionada ao uso ou aquisição do bem de �tularidade do IBETI, ele
permanecerá como sua propriedade, mas o valor pelo qual foi adquirido será computado no cálculo do dano ao erário, com
atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DIREITOS INTELECTUAIS

A Organização da Sociedade Civil declara, mediante a assinatura deste instrumento, que se responsabiliza integralmente por
providenciar desde já, independente de solicitação da Administração Pública, todas as autorizações necessárias para que a
Administração Pública, sem ônus, durante o prazo de proteção dos direitos incidentes, em território nacional e estrangeiro,
em caráter não exclusivo, u�lize, frua e disponha dos bens subme�dos a regime de propriedade intelectual que
eventualmente decorrerem da execução desta parceria, da seguinte forma:

Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional nº 9.279/1996, pelo uso de produto objeto de patente, processo ou produto
ob�do diretamente por processo patenteado, desenho industrial, indicação geográfica e marcas;

Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional nº9.610/1998, pelas seguintes modalidades:

I - a reprodução parcial ou integral;

II - a adaptação;

III - a tradução para qualquer idioma;

a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

a distribuição, inclusive para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ó�ca, satélite, ondas ou qualquer outro
sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente
determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer
sistema que importe em pagamento pelo usuário;

a comunicação ao público, mediante representação, recitação ou declamação; execução musical, inclusive mediante
emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; radiodifusão sonora ou televisiva; captação de transmissão de
radiodifusão em locais de frequência cole�va; sonorização ambiental; exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo
assemelhado; exposição de obras de artes plás�cas e figura�vas;

a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do
gênero;

Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional nº 9.456/1997, pela u�lização da cul�var.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GESTOR DA PARCERIA

11.1 Os agentes públicos responsáveis pela gestão da parceria de que trata este instrumento, com poderes de controle e
fiscalização, cons�tuem uma Comissão de Gestão da Parceria. Sua designação consta de ato publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal.

I – O servidor que esteja impedido não pode ser indicado.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A sistemá�ca de monitoramento e avaliação se dará no decorrer do curso, a par�r de indicadores quan�ta�vos e
qualita�vos, bem como por meio de relatórios de a�vidade a serem efe�vados pela Organização da Sociedade Civil.

As ações de monitoramento e avaliação poderão u�lizar ferramentas tecnológicas, tais como redes sociais na internet,
aplica�vos e outros mecanismos que permitam verificar os resultados da parceria.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada em ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, atuará em
caráter preven�vo e saneador, visando o aprimoramento dos procedimentos, a padronização e a priorização do controle de
resultados.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá realizar visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria,
tendo em vista que o objeto da parceria são serviços de empreendedorismo, podendo no�ficar a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL com antecedência em relação à data da visita.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação homologará até 45 (quarenta e cinco) dias após a realização do objeto da
parceria, o PROJETO LABORATÓRIO DE VENDAS, o relatório técnico de monitoramento e avaliação emi�do pelo gestor da
parceria, que conterá:

- descrição sumária do objeto e análise das a�vidades realizadas, com foco no cumprimento das metas e no bene�cio social
da execução do objeto;

- valores transferidos pela administração pública distrital;

- seção sobre análise de prestação de contas anual, caso a execução da parceria ultrapasse um ano e as ações de
monitoramento já �verem permi�do a verificação de que houve descumprimento injus�ficado quanto ao objeto; e

 

V - seção sobre achados de auditoria e respec�vas medidas saneadoras, caso haja auditorias pelos órgãos de controle interno ou
externo voltadas a esta parceria.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DOS PARTICIPANTES

13.1 A ORGANIZAÇÃO DASOCIEDADE CIVIL - OSC, se compromete a cumprir toda a legislação aplicável sobre segurança da
informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Cons�tuição Federal, o Código de Defesa do
Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto
8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, se
comprometendo, ainda, a zelar pela conformidade da Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal, na medida
de seu alcance durante o cumprimento deste Termo de Fomento, não a colocando em situações de violação a tais regulações.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ATUAÇÃO EM REDE

14.1 Não será possível a execução da parceria pela sistemá�ca de atuação em rede prevista na Lei nº 13.019/2014.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas será um procedimento de acompanhamento sistemá�co da parceria, voltado à demonstração e
verificação do cumprimento de metas e resultados, que observará o Decreto Distrital n ̊ 36.843,de 13 de dezembro de 2016.

A prestação de contas final consis�rá na apresentação pelo IBETI do relatório de execução do objeto, no prazo de 30 (trinta)
dias após o término da vigência da parceria.

- O relatório de execução do objeto deverá conter:

- descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, para demonstrar o alcance das metas e dos resultados
esperados;

-comprovação do cumprimento do objeto, por documentos como listas de presença, fotos, depoimentos, vídeos e outros
suportes;

- comprovação do cumprimento da contrapar�da, quando houver essa exigência; e IV - documentos sobre o grau de
sa�sfação do público alvo, que poderão consis�r em resultado de pesquisa de sa�sfação realizada no curso da parceria ou
outros documentos, tais como declaração de en�dade pública ou privada local, ou manifestação do conselho setorial.
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O parecer técnico da SEMP/DF sobre o relatório de execução do objeto, considerando o teor do relatório técnico de
monitoramento e avaliação, consis�rá na verificação do cumprimento do objeto, podendo o gestor da parceria:

- concluir que houve cumprimento integral do objeto ou cumprimento parcial com jus�fica�va suficiente quanto às metas
não alcançadas; ou

- concluir que o objeto não foi cumprido e que não há jus�fica�va suficiente para que as metas não tenham sido alcançadas,
o que implicará emissão de parecer técnico preliminar indicando glosa/devolução dos valores relacionados a metas
descumpridas sem jus�fica�va suficiente.

Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprido ou caso haja indícios de irregularidades que possam ter gerado dano
ao erário, o IBETI será no�ficado para apresentar em até 30 (trinta) dias relatório de execução financeira, que conterá:

- relação das despesas e receitas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da
observância do Plano de Trabalho;

- relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;

- comprovante de devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver, salvo quando já disponível
na plataforma eletrônica de processamento da parceria;

- extrato da conta bancária específica, salvo quando já disponível na plataforma eletrônica de processamento da parceria;

- cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, dados do IBETI e do fornecedor, além da
indicação do produto ou serviço; e

- memória de cálculo do rateio das despesas, nos casos em que algum item do Plano de Trabalho for pago
proporcionalmente com recursos da parceria, para demonstrar que não houve duplicidade ou sobre posição de fontes de
recursos no custeio de um mesmo item.

Com fins de diagnós�co, para que a SEMP/DF conheça a realidade contemplada pela parceria, o parecer técnico abordará os
impactos econômicos ou sociais das ações, o grau de sa�sfação do público-alvo e a possibilidade de sustentabilidade das
ações.

Caso tenha havido no�ficação para apresentação de relatório de execução financeira, sua análise será realizada mediante
parecer técnico que examinará a conformidade das despesas constantes na relação de pagamentos com as previstas no
Plano de Trabalho, considerando a análise da execução do objeto e verificará a conciliação bancária, por meio da correlação
entre as despesas da relação de pagamentos e os débitos na conta.

A análise da prestação de contas final ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de apresentação:

- do relatório de execução do objeto, quando não for necessária a apresentação de relatório de execução financeira; ou

- do relatório de execução financeira, quando houver.

O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante decisão mo�vada.

O transcurso do prazo sem que as contas tenham sido apreciadas não impede que o IBETI par�cipe de chamamentos
públicos ou celebre novas parcerias, nem implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se
adotem medidas saneadoras, puni�vas ou des�nadas ressarcimento do erário.

O julgamento final das contas, realizado pela autoridade que celebrou a parceria ou agente público a ela diretamente
subordinado, considerará o conjunto de documentos sobre a execução e o monitoramento da parceria, bem como o parecer
técnico conclusivo.

A decisão final de julgamento das contas será de aprovação das contas, aprovação das contas com ressalvas ou rejeição das
contas, com instauração da tomada de contas especial.

A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, apesar de cumpridos os obje�vos e metas de parceria, for
constatada impropriedade ou qualquer outra falta que não resulte em dano ao erário.

A rejeição das contas ocorrerá quando comprovada omissão no dever de prestar contas; descumprimento injus�ficado do
objeto da parceria; dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegí�mo ou an�econômico; ou desfalque ou desvio de
dinheiro, bens ou valores públicos.

O IBETI poderá apresentar recurso administra�vo no prazo de 15 quinze) dias a pós sua no�ficação quanto à decisão final de
julgamento das contas.

O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias,
encaminhará o recurso à autoridade superior.

Exaurida a fase recursal, no caso de aprovação com ressalvas, a SEMP/DF providenciará o registro na plataforma eletrônica
das causas das ressalvas, que terá caráter educa�vo e preven�vo podendo ser considerado na eventual aplicação de sanções.

Exaurida a fase recursal, no caso de rejeição das contas, a SEMP/DF deverá no�ficar o IBETI para que:

- devolva os recursos de forma integral ou parcelada, nos termos da Lei Distrital Complementar nº 833/2011, sob pena de
instauração de tomada de contas especial e registro no Sistema Integrado de Gestão Governamental -SIGGO e em plataforma
eletrônica, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da rejeição; ou
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- solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de relevante interesse social, mediante a
apresentação de novo Plano de Trabalho com prazo não superior a metade do prazo original de execução da parceria, desde
que a decisão final não tenha sido pela devolução integral dos recursos e que não tenha sido apontada a existência de dolo
ou fraude;

Os débitos serão apurados mediante atualização monetária, observado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA, calculado pela Fundação Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca - IBGE, acrescidos de juros de mora calculados
nos termos do Código Civil.

Nos casos em que for comprovado dolo do IBETI ou de seus prepostos, os juros serão calculados a par�r das datas
deliberação dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da SEMP/DF quanto ao prazo de análise de contas.

Nos demais casos, os juros serão calculados a par�r da data de término da parceria, com subtração de eventual período de
inércia da SEMP/DF quanto ao prazo de análise das contas.

Caso a execução da parceria ultrapasse um ano, o IBETI providenciará prestação de contas anual por meio da apresentação
de relatório parcial de execução do objeto, que observará o disposto na Lei n° 13.019/2014, em seu regulamento e no
Decreto Distrital n ̊ 36.843, de 13 de dezembro de 2016.

Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprido quanto ao que se esperava no período de que trata o relatório ou
caso haja indícios de irregularidades que possam ter gerado dano ao erário, o IBETI será no�ficado para apresentar relatório
parcial de execução financeira.

A análise da prestação de contas anual será realizada conforme procedimentos definidos no Decreto Distrital n ̊ 36.843, de 13
de dezembro de 2016.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SANÇÕES

A execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, com este instrumento, com o disposto na Lei Nacional nº
13.019/2014, no seu Regulamento ou nas disposições norma�vas aplicáveis pode ensejar aplicação ao IBETI, garan�da prévia
defesa, das seguintes sanções:

- advertência;

- suspensão temporária da par�cipação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com
órgãos e en�dades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; ou

III- declaração de inidoneidade para par�cipar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e en�dades de
todas as esferas de governo.

É facultada a defesa do interessado antes de aplicação da sanção, no prazo de dez dias a contar do recebimento de
no�ficação com essa finalidade.

A sanção de advertência tem caráter educa�vo e preven�vo e será aplicada quando verificadas irregularidades que não
jus�fiquem a aplicação de penalidade mais severa.

A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que verificada fraude na celebração, na execução ou na
prestação de contas da parceria, quando não se jus�ficar imposição da penalidade mais severa, considerando a natureza e a
gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos.

As sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade são de competência exclusiva do Secretário de Estado.

Da decisão administra�va sancionadora cabe recurso administra�vo, no prazo de dez dias, contado da data de ciência da
decisão, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos da aplicação da penalidade.

No caso da sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, o recurso cabível é o pedido de
reconsideração.

Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, o impedimento do IBETI
deverá ser lançado no Sistema Integrado de Gestão Governamental -SIGGO.

I - A situação de impedimento permanecerá enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja
providenciada a reabilitação perante a SEMP/DF, devendo ser concedida quando houver ressarcimento dos danos, desde que
decorrido o prazo de dois anos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESCISÃO E DENÚNCIA

Este instrumento poderá ser denunciado ou rescindido, devendo o outro par�cipe ser comunicado dessa intenção no prazo
mínimo de 60 (sessenta) dias. A denúncia ou a rescisão (imo�vada) somente são viáveis se houver concordância da
Administração.

Os par�cipes são responsáveis somente pelas obrigações do período em que efe�vamente vigorou a parceria.

A SEMP/DF poderá rescindir unilateralmente este instrumento quando houver inexecução do objeto ou o descumprimento
do disposto na Lei nº 13.019/2014, no Decreto Distrital n ̊ 36.843, de 13 de dezembro de 2016, ou em ato norma�vo setorial
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que implicar prejuízo ao interesse público, garan�da à OSC a oportunidade de defesa.

A rescisão enseja a imediata adoção das medidas cabíveis ao caso concreto, tais como a aplicação de sanções previstas neste
instrumento, a no�ficação para devolução de recursos e a instauração de sindicância ou de processo administra�vo
disciplinar, conforme a peculiaridade dos fatos que causaram a necessidade de rescisão.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL nº 34.031/2012

18.1 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone
0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012). – A organização da Sociedade Civil ora qualificada não pra�ca e nem permite que
pra�quem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico
brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de
agosto de 2013

- Lei An�corrupção. Outrossim, declaro que a empresa e/ou órgão, en�dade privada envida os melhores esforços para prevenir,
mi�gar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas a�vidades nas melhores prá�cas do mercado, no que se
refere ao combate de desvios é�cos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei."

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

19.1 Nos casos em que não for possível solução administra�va em negociação de que par�cipe o órgão de assessoramento jurídico
da administração pública, fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da
parceria.

 

Brasília-DF,      Junho de 2021

 

 

 

 

 

AMÓS BATISTA DE SOUZA

Secretário de Empreendedorismo

 

 

 

 

MATHEUS RODRIGUES DA SILVA

Presidente

 

 

 

ANEXO I

 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

Razão Social: Ins�tuto Brasileiro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação - IBETI

Endereço Completo: SCS Q. 4 Bloco M, Edi�cio Gilberto Salomão, sala 714

CNPJ: 22.074.829/0001-71

Município: Brasília Município: Brasília Município: Brasília

Site, Blog, Outros: www.ibe�.org.br

Nome do Representante Legal: Matheus Rodrigues da Silva

http://www.ibeti.org.br/
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Cargo: Presidente

RG: 3.245-897 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 026.335.651-58

Telefone Fixo: 61 3037-3838 Telefone Celular: 61 98490-6006

E-Mail do Representante Legal: matheus.rodrigues@ibe�.org.br E-Mail do Ins�tuto: contato@ibe�.org.br

 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Matheus Rodrigues da Silva

Função na parceria: Coordenador Geral

RG: 3.245-897 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 026.335.651-58

Telefone Fixo: 61 3037-3838 Telefone Celular: 61 98490-6006

E-Mail do Responsável: matheus.rodrigues@ibe�.org.br

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: Laboratório de Vendas

PERÍODO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 09/07/2021 TÉRMINO: 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Realização do projeto “Laboratório de Vendas” para capacitação de empresários e funcionário, com informações claras e obje�vas
sobre o funcionamento do comércio, com foco na vertente digital, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista legal.

JUSTIFICATIVA:

“Laboratório de Vendas”, é um projeto que visa executar polí�cas públicas em parceria a Secretaria de Estado de
Empreendedorismo do Distrito Federal, buscando a capacitação e

formação do empreendedor a atuar no comércio digital, facilitando a entrada de novas empresas e negócios em e-commerce e
vendas online de maneira coordenada.

A Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal vem combatendo os drás�cos efeitos nega�vos da pandemia da
Covid-19 sob os empresários e comerciantes do Distrito Federal, buscando sempre incen�var das mais variadas formas. Além do
apoio financeiro, levando-se em consideração o contexto em que o Distrito Federal se encontra, um auxílio aos comerciantes para
que se adéquem à demanda dos clientes é de extrema importância.

 

Com a diminuição do fluxo de clientes nos estabelecimentos comerciais e, em determinadas situações, o fechamento temporário
das portas das empresas em razão dos decretos governamentais que determinam o “lockdown”, os empresários sentem a
necessidade de explorar diferentes caminhos para amenizar os efeitos do isolamento social e dar con�nuidade às suas vendas,
acabando por optar, portanto, pelo comércio digital.

 

Muito embora aparente ser simples, a inserção de uma loja no comércio eletrônico tem determinados detalhes que devem ser
observados atentamente pelo comerciante. É o caso do Código de Defesa do Consumidor, que foi regulamentado pelo Decreto nº
7.962/2013 a fim de se adequar as transações digitais, onde se estabelece uma série de requisitos e obrigações do fornecedor
segundo os aspectos listados em seu primeiro ar�go:

 

“Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico,
abrangendo os seguintes aspectos:

I - informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor; II
- atendimento facilitado ao consumidor; e

mailto:matheus.rodrigues@ibeti.org.br
mailto:contato@ibeti.org.br
mailto:matheus.rodrigues@ibeti.org.br
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III - respeito ao direito de arrependimento."

Dentre as competências da Secretaria de Empreendedorismo e inovação, podemos destacar a importância de propor programas,
projetos, e ações que subsidiem a implementação de polí�cas de es�mulo e programas de empreendedorismo, uma vez que está
expresso no ar�go 5º, inciso V, do Decreto nº 40.767/20 do Governo do Distrito Federal, que cabe à referida Secretaria es�mular a
cultura empreendedora, por meio da orientação, com vistas ao aperfeiçoamento e desenvolvimento de empreendedores no
Distrito Federal. Vejamos:

 

“Art. 5º A Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito
Federal, tem atuação e competência voltadas nas seguintes áreas:

- Fomento ao empreendedorismo nos setores de indústria, comércio e
serviço;

- Áreas, polos e parques de empreendedorismo, com o
acompanhamento de polí�cas e programas de incen�vo ao
desenvolvimento econômico;

- Polí�cas de incen�vo e fomento ao empreendedorismo;

- Ar�culação com órgãos estaduais e municipais que compõem a
Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno – RIDE/DF, para o
desenvolvimento sustentável do empreendedorismo regional;

- Es�mulo a cultura empreendedora, por meio da orientação, com
vistas ao aperfeiçoamento e desenvolvimento de empreendedores
no Distrito Federal;

VI - Ar�culação com órgãos distritais e promoção da
desburocra�zação e simplificação com vistas a melhoria do ambiente
de negócios do Distrito Federal;”

 

Ademais, a Secretaria de Estado também tem atuação voltada para área de fomento ao empreendedorismo, comércio e serviço e
Polí�cas de incen�vo e fomento ao empreendedorismo, áreas estas que certamente serão beneficiadas com as ações
desenvolvidas no projeto “Laboratório de Vendas”.

Dentre as ações do projeto, serão oferecidos oficinas e workshops com vistas à capacitação e exploração de informações sobre o
funcionamento do comércio digital, além de orientações para os comerciantes que querem formalizar e regularizar suas
a�vidades.

O comércio eletrônico, ou comumente chamado de “e-commerce”, refere-se às vendas realizadas pela internet, por meio de uma
plataforma virtual própria. Contudo, o comércio eletrônico não se resume apenas em anunciar o produto e esperar que os clientes
surjam. É necessário planejamento, traçando desde a iden�dade visual da marca, marke�ng, controles de finanças e de estoque
até entregas, logís�cas e serviços pós-venda.

Com o advento da Pandemia da COVID-19 e consequente isolamento social e quarentena, o comércio digital teve um crescimento
recorde de 47% em 2020, segundo relatório semestral do e- commerce, o Webshoppers edição 42, a tendência é de que o e-
commerce con�nue crescendo, a medida em que os consumidores são levados para dentro de casa e encontram na internet a
oportunidade de con�nuar comprando o que precisam.

Para os comerciantes do Distrito Federal que estão dando início às suas a�vidades comerciais e para os cidadãos que desejam
entrar nesse universo, o incen�vo à adequação do e-commerce é benéfico ao passo que o empreendedor terá menores gastos,
posto que não precisa alugar um estabelecimento �sico, pagar salário de funcionários e comissão aos vendedores.

Por fim, o mercado de trabalho encontra-se em transformação e a possibilidade que ele exista de forma externa à esfera pública e
privada é uma das mudanças observadas atualmente com o surgimento do Terceiro Setor (O terceiro setor é composto por
associações e fundações que geram bens e serviços públicos, mas sem fins lucra�vos, que suprem as falhas deixadas pelo Estado).
Esse setor necessita de gestão diferenciada e com isto está gerando emprego especializado em várias áreas do conhecimento.

O Ins�tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) desenvolveu o Mapa das Organizações da Sociedade Civil brasileiras, que traz
números e informações relevantes a respeito do perfil das OSCs nacionais. O Terceiro Setor brasileiro emprega 2,9 milhões de
pessoas em cerca de

820.400 Organizações da Sociedade Civil no Brasil.

Assim o projeto vem também para gerar empregos e renda aos profissionais de capacitação.

As ações também seguirão medidas de enfrentamento da pandemia pela corona vírus,

visando prevenção e monitoramento. Todos os protocolos dispostos a disposto na Lei nº 6.559, de 23 de abril de 2020 e Decreto
nº 41.913 de 19 de março 2021. As ações que 

serão implementadas devem promover a assistência adequada às pessoas, com sensível e oportuna atuação da vigilância a saúde,
bem como ações de informação e comunicação. Serão realizados:
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Estabelecer a u�lização de protocolos e procedimentos padronizados para a resposta ao Coronavírus (SARS-CoV-2);

Higienizar as mãos com álcool a 70% por 20 segundos na entrada do evento;

Orientar a evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca;

Quando houver necessidade de circulação, manter o afastamento de 2 metros das demais pessoas;

Manter o uso con�nuo de máscaras de tecido no espaço do evento;

Realizar a limpeza e a desinfecção de todos os ambientes e super�cies (com álcool 70%, produtos à base de cloro ou outros
similares) com frequência, sobretudo nos pontos comumente mais tocados (maçanetas, corrimão de escadas, entre outros)

Aferir temperatura na entrada do evento.

Os funcionários e os manipuladores devem higienizar as mãos frequentemente;

Reforçar os procedimentos de higiene das mãos e antebraços;

Implementar medidas de controle de acesso ao estabelecimento para evitar grande fluxo e aglomeração de pessoas;

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

A execução do Laboratório de Vendas será realizada em 3 metas, sendo elas:

Pré-produção

Oficinas

Pós-produção

Segue abaixo o detalhamento por ação:

 

01 – PRÉ PRODUÇÃO

Essa etapa será desenvolvida entre o dia 09/07 a 12/07, sendo realizado planejamento e contratação dos serviços e profissionais
que atuarão na produção das oficinas.

Também será realizado toda a montagem, estratégica e planejamento de comunicação para divulgação do projeto, que se dará,
principalmente, através de ações de agência publicitária contratada para os devidos fins, u�lizando-se divulgação nas redes sociais
e no site do projeto. Ocorrerá esta ação no período de 12/07/2021 a 02/08/2021.

Os itens de “Roteirista”, “Maquiador”, “Atriz”, “Diretor Cinematográfico” e “Vídeo Audiovisual” serão serviços para produção de 02
propagandas a ser distribuídas em mídias sociais e mídias espontâneas.

 

02 – OFICINAS

O Monitor, juntamente com os orientadores montarão planejamento e material didá�co para as Oficinas aos temas de Marke�ng
Digital, Administração com foco no E-commerce, Logís�ca empresarial, Contabilidade e Finanças, além do módulo de Direito do
Consumidor.

Será realizada na cidade de São Sebas�ão, Região Oeste, endereço Quadra 203 conjunto 01 loja 06, sala 101, CEP: 71692-601,
tendo em vista ser um espaço com comércio forte e de fácil acesso.

A ins�tuição deve entregar a comissão de monitoramento até 15 dias antes da primeira oficina o endereço e localização. O aluguel
da sala será de forma exclusiva as oficinas e workshops, onde toda a demanda administra�va será feita na sede da Ins�tuição,
localizada na Asa Sul.

O local se enquadrará no requisito de dispensa do alvará de funcionamento, tendo em vista ser a�vidade de baixo risco exercido
em área de até 200m2, conforme RESOLUÇÃO No 51, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

– MÓDULO: MARKETING DIGITAL

Metodologia de ensino: Metodologia A�va - trará ao par�cipante um processo de aprendizagem tornando o oficineiro um
mediador. Buscará a união entre tecnologia e educação, auxiliando com a�vidades e dinâmicas.

Carga horária: 20 horas (10 horas de aula presencial e 10 horas de a�vidade complementares externas a serem orientadas pelos
oficineiros e monitoradas durante a semana, a atender a metodologia a�va)

OFICINA 01 – O comportamento do Consumidor Digital e os seus cenários; OFICINA 02 – As estratégias de comunicação nas mídias
sociais;

OFICINA 03 – Produção de conteúdo e suas campanhas de marke�ng digital; OFICINA 04 – Mídias Online;

OFICINA 05 – Monitoramento e Mensuração;

OFICINA 06 – Noções básicas de SEO: Search Engine Op�miza�on; OFICINA 07 – Vendas e Atendimento pelo Whatsapp;

OFICINA 08 – Principais plataformas para e-commerce;
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Resultado: O empreendedor aprende a desenvolver um planejamento de ações de marke�ng para seu negócio, apresentando a
importância da u�lização das ações da produção de conteúdo e disseminação.

Avaliação e cer�ficação: Aqueles que completarem 80% das horas aulas serão cer�ficados da conclusão da oficina, desde que
completada uma a�vidade complementar.

– MÓDULO: ADMINISTRAÇÃO COMO FOCO NO E-COMMERCE

Metodologia de ensino: Metodologia A�va - trará ao par�cipante um processo de aprendizagem tornando o oficineiro um
mediador. Buscará a união entre tecnologia e educação, auxiliando com a�vidades e dinâmicas.

Carga horária: 20 horas (10 horas de aula presencial e 10 horas de a�vidade complementares externas a serem orientadas pelos
oficineiros e monitoradas durante a semana, a atender a metodologia a�va)

OFICINA 01 – Noções Básicas de Administração; OFICINA 02 – Empresas - Conceitos e Caracterís�cas; OFICINA 03 – Pesquisa de
Mercado;

OFICINA 04 – Tecnologia e Inovação; OFICINA 05 – Finanças e orçamentos; OFICINA 06 – Estrutura Organizacional; OFICINA 07 –
Mo�vação e Liderança;

OFICINA 08 – Planejamento Estratégico para o e-commerce

Resultado: Aqui o empreendedor terá uma noção básica de como gerir um negócio virtual, aplicando os princípios da
administração, aliados aos pilares da contabilidade e da tecnologia, revolucionando a produção e o desenvolvimento da empresa.

Avaliação e cer�ficação: Aqueles que completarem 80% das horas aulas serão cer�ficados da conclusão da oficina, desde que
completada uma a�vidade complementar.

 

3 – MÓDULO: LOGÍSTICA EMPRESARIAL

Metodologia de ensino: Metodologia A�va - trará ao par�cipante um processo de aprendizagem tornando o oficineiro um
mediador. Buscará a união entre tecnologia e educação, auxiliando com a�vidades e dinâmicas.

Carga horária: 20 horas (10 horas de aula presencial e 10 horas de a�vidade complementares externas a serem orientadas pelos
oficineiros e monitoradas durante a semana, a atender a metodologia a�va)

OFICINA 01 – Visão estratégica da Logís�ca; OFICINA 02 – Canais de Distribuição de Produtos; OFICINA 03 – Gestão estratégica de
armazenagem;

OFICINA 04 – Gestão estratégica de Transporte e Distribuição; OFICINA 05 – Gestão dos Canais de Distribuição;

OFICINA 06 – Avaliação e O�mização do Desempenho; OFICINA 07 – Princípios da Administração Mercadológica; OFICINA 08 –
Logís�ca para o comércio eletrônico;

Resultado: Neste módulo, o empreendedor aprenderá as prá�cas logís�cas e as estratégias mais adequadas ao e-commerce, a fim
de obter um diferencial compe��vo e conquistar a confiança dos clientes em uma etapa extremamente importante para as
transações eletrônicas.

Avaliação e cer�ficação: Aqueles que completarem 80% das horas aulas serão cer�ficados da conclusão da oficina, desde que
completada uma a�vidade complementar.

– MÓDULO: CONTABILIDADE E FINANÇAS

Metodologia de ensino: Metodologia A�va - trará ao par�cipante um processo de aprendizagem tornando o oficineiro um
mediador. Buscará a união entre tecnologia e educação, auxiliando com a�vidades e dinâmicas.

Carga horária: 20 horas (10 horas de aula presencial e 10 horas de a�vidade complementares externas a serem orientadas pelos
oficineiros e monitoradas durante a semana, a atender a metodologia a�va)

OFICINA 01 – Noções básicas da Contabilidade; OFICINA 02 – Patrimônio: Bens, direitos e obrigações;

OFICINA 03 – Estruturação e Classificação de grupos patrimoniais do a�vo e do passivo; OFICINA 04 – Exercício econômico:
Exercício social e ciclo operacional;

OFICINA 05 – Operações Contábeis;

OFICINA 06 – Conceito e definição de Balancete e Razonete; OFICINA 07 – Demonstrações Contábeis;

OFICINA 08 – Análise das demonstrações financeiras;

Resultado: A aprendizagem deste módulo dará ao empreendedor um maior controle financeiro dos a�vos e passivos, permi�ndo,
portanto, uma ascensão econômica equilibrada e sem grandes riscos.

Avaliação e cer�ficação: Aqueles que completarem 80% das horas aulas serão cer�ficados da conclusão da oficina, desde que
completada uma a�vidade complementar.

– MÓDULO: DIREITO DO CONSUMIDOR

Metodologia de ensino: Metodologia A�va - trará ao par�cipante um processo de aprendizagem tornando o oficineiro um
mediador. Buscará a união entre tecnologia e educação, auxiliando com a�vidades e dinâmicas.
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Carga horária: 20 horas (10 horas de aula presencial e 10 horas de a�vidade complementares externas a serem orientadas pelos
oficineiros e monitoradas durante a semana, a atender a metodologia a�va)

OFICINA 01 – Noções gerais de Direito do Consumidor; OFICINA 02 – Princípios que regem a Relação de Consumo;

OFICINA 03 – Relação de Consumo: Consumidor, Fornecedor, Produtos e Serviços; OFICINA 04 – Direitos Básicos do Consumidor;

OFICINA 05 – Responsabilidades pelos danos causados ao Consumidor; OFICINA 06 – Prá�cas comerciais e Proteção Contratual

OFICINA 07 – Infrações e Sanções do Código de Defesa do Consumidor

OFICINA 08 – Direito do Consumidor aplicado ao comércio eletrônico: Decreto nº 7.962/13;

Resultado: O empreendedor aprenderá os elementos cons�tuintes da relação do consumo, assim como os principais direitos do
consumidor, bem como saberá manejar as regras e os principais encargos do fornecedor que comercializa seus produtos no
ambiente eletrônico.

 

Avaliação e cer�ficação: Aqueles que completarem 80% das horas aulas serão cer�ficados da
conclusão da oficina, desde que completada uma a�vidade complementar.

As aulas ocorrerão em ciclos, formando 05 turmas, uma por mês. O cronograma funcionará da
seguinte forma:

Turma 02

Descrição Data Horário

Módulo 01 06/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 08/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 09/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 10/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 13/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 01 14/09/2021 18:30 às 21:00

Turma 01

Descrição Data Horário

Módulo 01 02/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 03/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 04/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 05/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 06/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 01 09/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 10/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 11/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 12/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 13/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 01 16/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 17/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 18/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 19/08/2021 18:30 às 21:00
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Módulo 05 20/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 01 23/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 24/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 25/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 26/08/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 27/08/2021 18:30 às 21:00

Encerramento 29/08/2021 10:00 às 13:00

Turma 03

Descrição Data Horário

Módulo 01 11/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 13/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 14/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 15/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 18/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 01 19/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 20/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 21/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 22/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 25/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 01 26/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 27/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 28/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 29/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 01/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 01 03/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 04/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 05/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 08/11/2021 18:30 às 21:00

   

Módulo 02 15/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 16/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 17/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 20/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 01 21/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 22/09/2021 18:30 às 21:00
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Módulo 03 23/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 24/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 27/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 01 28/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 29/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 30/09/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 01/10/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 04/10/2021 18:30 às 21:00

Encerramento 09/10/2021 10:00 às 13:00

Turma 05

Descrição Data Horário

Módulo 01 10/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 02 11/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 03 12/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 04 13/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 05 14/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 01 17/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 02 18/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 03 19/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 05 09/11/2021 18:30 às 21:00

Encerramento 14/11/2021 10:00 às 13:00

Turma 04

Descrição Data Horário

Módulo 01 16/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 17/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 18/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 19/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 22/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 01 23/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 24/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 25/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 26/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 29/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 01 30/11/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 01/12/2021 18:30 às 21:00
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Módulo 03 02/12/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 03/12/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 06/12/2021 18:30 às 21:00

Módulo 01 07/12/2021 18:30 às 21:00

Módulo 02 08/12/2021 18:30 às 21:00

Módulo 03 09/12/2021 18:30 às 21:00

Módulo 04 10/12/2021 18:30 às 21:00

Módulo 05 13/12/2021 18:30 às 21:00

Encerramento 17/12/2021 10:00 às 13:00

 

As turmas serão compostas por 50 alunos por turma.

2.1 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Por se tratar de oficinas de conteúdo a ser aplicado, durante as 4 semanas os oficineiros aplicarão em conjunto com os
par�cipantes uma série de a�vidades complementares que comporão 10 horas por módulo e 50 horas nas a�vidades finais.

As a�vidades são individuas, a serem feitas pelos par�cipantes em casa, durante o a semana da oficina passada, devendo realizar a
entrega aos oficineiros de relatórios e fotografias das a�vidades feitas, para compor a pasta do par�cipante e comprovação de
execução, sendo de execução obrigatória.

Os oficineiros estarão disponíveis durante toda a semana para orientação e apoio dos par�cipantes na realização dessas a�vidades
complementares, fazendo assim necessário a contratação e disponibilidade deles durante toda a semana.

O conteúdo programá�co das ações complementares será trabalhado no momento de pré- produção junto aos oficineiros, na
montagem de um plano de curso e apresentado a Secretaria através da comissão de monitoramento.

03 – PÓS-PRODUÇÃO

Ocorrerá do dia 01/03/2022 a 31/03/2022 com as seguintes a�vidades:

Finalização de contratos e pagamentos;

Composição de relatório de prestação de contas, reunindo fotos, vídeos, notas fiscais, contratos de prestadores de serviços e
profissionais, entre outros elementos que comprovem a execução do objeto proposto;

Desmontagem dos itens de infraestrutura u�lizados da realização das a�vidades.

Módulo 04 20/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 05 21/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 01 24/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 02 25/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 03 26/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 04 27/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 05 28/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 01 31/01/2022 18:30 às 21:00

Módulo 02 01/02/2022 18:30 às 21:00

Módulo 03 02/02/2022 18:30 às 21:00

Módulo 04 03/02/2022 18:30 às 21:00

Módulo 05 04/02/2022 18:30 às 21:00

Encerramento 06/02/2022 10:00 às 13:00
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OBJETIVO E METAS:

“Laboratório de Vendas” para capacitação de empresários e funcionário, com informações claras e obje�vas sobre o
funcionamento do comércio, com foco na vertente digital, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista legal.

OBJETIVOS:

01 PRÉ PRODUÇÃO

Planejamento 03 profissionais

Inscrições 250 Par�cipantes

02 OFICINAS

3.1 Aulas exposi�vas e avalia�vas 05 profissionais

 

3 PÓS-PRODUÇÃO

4.1 Composição de pagamentos e relatório de prestação de contas 03 profissionais

 

METAS, PARÂMETROS DE AFERIÇÃO E INDICADORES DE RESULTADOS

O obje�vo estratégico deste projeto é o atendimento de cerca de 250 (duzentos e cinquenta) empresários já atuantes e
empresários em potencial com idades entre 18 e 65 anos, que sentem a necessidade de conhecer e se adaptar à famigerada
metodologia de comércio digital, que se tornou a principal ferramenta a ser u�lizada em meio a pandemia da COVID-19, com a
segunda onda de contaminação, decretação do fechamento de a�vidades não essenciais.

A meta do projeto é o atendimento de 250 par�cipantes de forma presencial, sendo realizado 5 turmas com média de 50
par�cipantes.

Os indicadores quan�ta�vos de resultados previstos para este projeto são:

Número de inscrições realizados: 250 inscrições divido por 100 e mul�plicado pelo fator 90.

 

Ou seja, há cumprimento da meta o alcance acima de 240 inscrições.

As inscrições serão no local do workshop, que será realizada na cidade de São Sebas�ão, Região Oeste, endereço Quadra 203
conjunto 01 loja 06, sala 101, CEP: 71692-601, tendo em vista ser um espaço com comércio forte e de fácil acesso.

Como indicadores qualita�vos de resultados, temos:

80% dos par�cipantes sa�sfeitos com o serviço prestado durante o período.

Relaciona-se a sa�sfação dos inscritos. Quadro resumo:

 

INDICADOR 2

 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO INDIVIDUAL

 

 

Método de cálculo

 

Pesquisa para aferir o nível de sa�sfação individual dos beneficiários com o preparatório. O
indicador deve ser representado em valores percentuais.

 

META

 

80% dos par�cipantes sa�sfeitos com o serviço prestado durante o período.

 

INDICADOR 1

 

TAXA DE ATENDIMENTO

 

Método de cálculo

 

Relação de inscritos com base na capacidade instalada.

 

 

META

 

90% de par�cipantes nas a�vidades oferecidas de acordo com a capacidade ofertada
durante o período.
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Fonte de verificação Cadastros e controles de presença

Fonte de verificação Aplicação de Pesquisa de Sa�sfação - Ques�onário específico.

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:

250 (duzentos e cinquenta) empreendedores e empresários já atuantes ou em potencial com idades entre 18 e 65 anos, que
sentem a necessidade de conhecer e se adaptar à metodologia do comércio digital.

CONTRAPARTIDA:

[X] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00)

CRONOGRAMA EXECUTIVO

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Planejamento 09/07/2021 12/07/2021

Comunicação 12/07/2021 06/02/2022

Oficinas 02/08/2021 06/02/2022

Composição de relatório de prestação de
contas 01/03/2022 31/03/2022

MARCOS EXECUTORES

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Planejamento 09/07/2021 12/07/2021

Comunicação 12/07/2021 06/02/2022

Oficinas 02/08/2021 06/02/2022

Composição de relatório de prestação de
contas 01/03/2022 31/03/2022

Memória de Cálculo

Item Descrição Financiado
por:

Unidade

de
Medida

Quan�dade Valor Unitário Valor Total

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos

1.1 Coordenador Geral - FOMENTO SEMANA 24 R$ R$

 Coordenar     todos     os    1.350,00 32.400,00

 aspectos     do     evento      

 para que ele se efe�ve      

 como      o      planejado.      

 Delegar             funções,      

 acompanhar                 o      

 planejamento,              a      

 divulgação         e         a      

 mo�vação da equipe.      

 Acompanhar           com      
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 check-list     todas      as      

 fases     do    plano     de      

 trabalho, desde o tema      

 até     a     escolha     dos      

 prestadores de serviço,      

 além de acompanhar      

 toda       a       execução.      

 Responsável         pelas      

 diretrizes     do   
projeto,      

 alinhando as demandas      

 de todas as áreas junto      

 com       a        produção      

 execuva.          Aprovar,      

 coordenar,      

 acompanhar, controlar      

 e executar cada uma      

 das      

 coordenações            do      

 projeto.      

1.2 Diretor                       de FOMENTO SEMANA 24 R$ R$

 Comunicação              -    1.000,00 24.000,00

 Serviço de elaboração      

 da        estratégia        de      

 comunicação               e      

 coordenação              de      

 planejamento               e      

 execução de todos os      

 itens     relacionados    
à      

 comunicação,          tais      

 como: contratação de      

 equipe,      

 desenvolvimento        de      

 cronograma               de      

 postagens     em    redes      
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 sociais,      

 acompanhamento    das      

 perguntas    do   
publico      

 em nossos canais de      

 comunicação, sugestão      

 e cotação de mídias      

 offline,      

 acompanhamento      da      

 assessoria de imprensa      

 

local e nacional
com entrega dos
resultados,
direcionamento dos
vídeos do evento e dos
fotógrafos.

     

1.3 Coordenador FOMENTO SEMANA 24 R$ R$

 Operacional - É o elo    1.250,00 30.000,00

 de     ligação    entre     o      

 Coordenador Geral e o      

 restante da equipe. É      

 quem       receberá       o      

 planejamento             do      

 coordenador      e      irá      

 alinhar e acompanhar      

 com   o   fornecedor    a      

 entrega   dos    serviços      

 contratados     e    quem      

 atenderá     durante     o      

 evento as demandas do      

 restante da produção.      

Sub-Total
R$

86.400,00

Meta 2 - Oficina

2.1 Oficineiro - Marke�ng FOMENTO semana 10 R$ R$

 Digital

As                  a�vidades
pedagógicas               de

   1.100,00 11.000,00
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planejamento               e
avaliação              serão
desenvolvidas durante
a    semana,    além    de
execução                 das
a�vidades
complementares.

 
Carga                 horária:

Seg a Dom – 08:00 às
23:00

     

2.2 Oficineiro                     - FOMENTO semana 10 R$ R$

 Administração com foco    1.100,00 11.000,00

 no E-commerce      

 As                  a�vidades      

 pedagógicas               de      

 planejamento               e      

 avaliação              serão      

 desenvolvidas    durante      

 a    semana,    além    de      

 execução                 das      

 a�vidades      

 complementares.      

 

 

Carga                 horária:

Seg a Dom – 08:00 às
23:00

     

2.3

Oficineiro - Logis�ca
Empresarial

As                  a�vidades
pedagógicas               de

planejamento               e
avaliação              serão
desenvolvidas durante
a    semana,    além    de
execução                 das
a�vidades
complementares.

FOMENTO semana 10 R$
1.100,00 R$ 11.000,00

 
Carga                 horária:

Seg a Dom – 08:00 às
23:00

     

2.4 Oficineiro                     -

Contabilidade               e
Finanças

As                  a�vidades
pedagógicas               de

planejamento               e
avaliação              serão

FOMENTO semana 10 R$
1.100,00

R$ 11.000,00
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desenvolvidas durante
a    semana,    além    de
execução                 das
a�vidades
complementares.

 
Carga                 horária:

Seg a Dom – 08:00 às
23:00

     

2.5

Oficineiro - Direito do
Consumidor

As                  a�vidades
pedagógicas               de

planejamento               e
avaliação              serão
desenvolvidas durante
a    semana,    além    de
execução                 das
a�vidades
complementares.

FOMENTO semana 10 R$
1.100,00 R$ 11.000,00

 
Carga                 horária:
Seg a Dom – 08:00 às

23:00
     

2.6

Monitor - Profissional
de cunho Pedagógico
para Reforço e
Acompanhamento

FOMENTO semana 20 R$
811,66 R$ 16.233,20

 

As                  a�vidades
pedagógicas               de

planejamento               e
avaliação              serão
desenvolvidas durante a   
semana,    além    de
execução                 das
a�vidades
complementares.

 

Carga                 horária: Seg
a Dom – 08:00 às

23:00

     

Sub-Total R$ 71.233,20

Meta 3 - Comunicação

3.1

Branding de Marca -
Serviço     de     criação,
posicionamento, propósito
e ações de marca.     
Responsável por tratar as
estratégias e alcance do
público através das marcas
e suas aplicações, com
analise                        do

macroambiente          de
fatores             polí�cos,

tecnológicos, tributários e
econômicos.

FOMENTO SERVIÇO 1 R$
12.000,00 R$ 12.000,00

3.2 Assessoria               de FOMENTO MENSAL 7 R$ R$ 8.400,00
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imprensa     local         -
Serviço de assessoria de
imprensa incluindo clipping
impresso e on-line,
valoração de mídia

e relatório final de mídia
espontânea

1.200,00

3.3

Web Designer              e
Gestão de publicação

-          Serviço          de

gerenciamento das redes
sociais, bem como a criação
das peças web como posts
facebook, vídeos e posts   
 instagram     e

convites virtuais via e-mail
e whatsapp.

FOMENTO MENSAL 7 R$
2.200,00 R$ 15.400,00

3.4

Panfleteiro                   -

Responsável             por
realizar    a    entrega    e

distribuição dos folders,
divulgação externa
de estabelecimentos         e
abordagem ao público.

FOMENTO Diária 50 R$ 137,00 R$ 6.850,00

3.5

Folder - Impressão de
Folder, formato aberto: 41,5
x 21cm, formato fechado:
10,5 x 21cm papel supremo
fosco 180g/m², cores 4×4,

acabamento com 03 dobras
horizontais.

FOMENTO Unidade 10000 R$ 0,55 R$ 5.500,00

3.6

Vídeo Audiovisual de
Making Of - Produção de
vídeo, com duração superior
a 5' do projeto para
apresentação pós- produção
das ações desenvolvidas   
durante

o projeto.

FOMENTO SERVIÇO 1 R$
3.697,03 R$ 3.697,03

3.7

Roteirista - profissional
responsável              por

roteirizar                     02

propagandas      a     ser
distribuídas em mídias

sociais        e       mídias
espontâneas.

FOMENTO SERVIÇO 2 R$
1.500,00 R$ 3.000,00

3.8

Maquiador                   -
profissional
responsável              por
preparar rosto e pele dos
atores par�cipantes das 02
propagandas a ser    
distribuídas      em mídias
sociais e mídias
espontâneas.

FOMENTO SERVIÇO 2 R$
1.600,00 R$ 3.200,00

3.9 Atriz - profissional com FOMENTO CACHÊ 2 R$ R$ 5.670,54
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função de atuação e
comunicação nas 02
propagandas a ser
distribuídas em mídias

sociais e mídias
espontâneas.

2.835,27

3.10

Diretor
Cinematográfico         -
Profissional responsável por
dirigir, coordenar, controlar
e aplicar o planejamento
e      roteiro      das      02
propagandas      a     ser
distribuídas em mídias

sociais        e        mídias
espontâneas.

FOMENTO SERVIÇO 2 R$
1.500,00 R$ 3.000,00

3.11
Video     Audioviual     -

serviço de captura de
FOMENTO Unidade 2 R$

4.000,00 R$ 8.000,00

 

vídeo e imagem, com
equipamento próprio, para
02 propagandas a ser
distribuídas em

mídias sociais e mídias
espontâneas.

     

3.12

Criação de site hotsite para
divulgação - O hotsite para
campanha de      
divulgação       do
evento.        Ferramenta
para lançamentos de
produtos ou serviços.

FOMENTO SERVIÇO 1 R$ 300,00 R$ 300,00

3.13

DESENVOLVEDOR WEB -
ARQUITETO DE SOFTWARE

profissional
responsável            pela
codificação do hotsite,
escolha de tecnologias e o
modelo de troca de
dados         entre         as
aplicações no processo de
desenvolvimento do
hotsite                     para

comunicação.

FOMENTO MENSAL 1 R$
3.890,18 R$ 3.890,18

3.14

DESIGNER    UI/UX    -

profissional responsável
pelo layout do hotsite,
projetando as             
visualizações o�mizadas de
tela para a      
experiência       do usuário e
agradáveis à

vista.

FOMENTO MENSAL 1 R$
5.100,00 R$ 5.100,00

Sub-total
R$

84.007,75

Meta 4 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Custeio / Insumos
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4.1 Cadeira     Plás�ca     -

Poltrona Branca Carga
Máxima 182kg

FOMENTO DIARIA 4400 R$ 1,40 R$ 6.160,00

4.2

Aluguel e Condomínio

-    Sala    comercial   de

180m 2, 2 banheiros, 1
masculino e 1 feminino.

FOMENTO Mensal 7 R$
2.500,00 R$ 17.500,00

4.3

Sonorização             de
pequeno Porte - 2 caixas de
som, 1 mesa analógica, 1
caixas de retorno, 2
microfones

sem fio.

FOMENTO DIARIA 110 R$ 200,00 R$ 22.000,00

4.4
Telão - Projeção de

imagens      para      das
oficinas e aulas.

FOMENTO DIARIA 110 R$ 250,00 R$ 27.500,00

Sub-total
R$

73.160,00

Meta 5 - Prestação de Serviços Especializados

5.1

Recepção                     -

Responsável                                 
por realizar o atendimento
dos   par�cipantes   no

local e call center a�vo e
passivo.

FOMENTO Semana 24 R$
1.100,00 R$ 26.400,00

5.2

Fotógrafo - Serviço de registro
fotográfico de todas as áreas e
dias do

evento, tratadas e editadas

FOMENTO DIARIA 30 R$
350,00 R$ 10.500,00

5.3
Coffee Break - Lanches para
recepção dos par�cipantes,
sendo:

FOMENTO DIARIA 4000 R$ 10,00 R$ 40.000,00

 
100       encontros             na
semana          x          25

par�cipantes:        2.500
     

 
100       encontros             na
semana           x           8

profissionais: 800
     

 
5 encerramentos no fim de
semana x 25 par�cipantes:
125

     

 5 encerramentos no fim de
semana x 15 profissionais: 75      

 
5 encerramentos no fim de
semana x 25 par�cipantes x 4

convidados: 500
     

Sub-total R$ 76.900,00

VALOR TOTAL>>> R$ 391.700,95
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Julho de 2021 – R$ 391.700,95

ANEXOS

[X] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO)

[X] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER)

[X] PLANO DE COMUNICAÇÃO

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES

[ ] OUTROS.  
Especificar:                                       

 

 

PLANO DE COMUNICAÇÃO

Laboratório de Vendas

Peça de divulgação
Formato

Ex.: Texto,
Qtd. Meio u�lizado Data de Veiculação

ITEM/PEÇA FORMATO QTD VEÍCULO  

Branding   de   Marca   - Serviço     
de      criação, posicionamento,
propósito   e    ações   de marca.

Atuação na comunicação

Imagem Serviço

 

 

01

Todos os materiais
com Iden�dade visual

 

 

Jul/2021 a Fev/2022

Planfeteiro - Responsável por realizar a
entrega e distribuição dos folders,
divulgação externa de
estabelecimentos           e abordagem
ao público. 5 pessoas     realizando     o

serviço os 10 dias antes de iniciar a
primeira turma.

 

Atuação na comunicação

 

Impresso Diária

 

 

 

50

 

 

Entrega direta ao
público

 

 

 

Jul/2021 a Ago/2021

Folder - Impressão de Folder, formato
aberto: 41,5 x 21 cm, formato
fechado: 10,5 x 21cm papel supremo
fosco 180g/m², cores 4×4,

acabamento com 03 dobras
horizontais.

 

Atuação na comunicação

Impresso Unidade

 

 

 

10.00

0

 

 

Entrega direta ao
público

 

 

 

Jul/2021 a Ago/2021

Vídeo Audiovisual de Meking Off -
Produção de vídeo, com duração
superior a 5' do projeto para
apresentação pós-

produção

Atuação na comunicação
pós execução, para
demonstrar a população as

ações realizadas

 

 

01

 

 

Mídias sociais

 

 

Fev/2022

 Vídeo Unidade    

Roteirista - serviço para 02
propagandas a ser distribuídas em
mídias sociais e mídias espontâneas.

Atuação na

comunicação Vídeo

Unidade

 

 

02

 

 

Mídias sociais

 

 

Jul/2021 e Ago/2021

Maquiador - serviço para 02
propagandas a ser distribuídas em

Atuação na    
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mídias sociais e mídias espontâneas. comunicação

Vídeo Unidade

 

02

Mídias sociais Jul/2021 e Ago/2021

Atriz - serviço para 02 propagandas a
ser distribuídas em mídias sociais e
mídias espontâneas.

Atuação na comunicação

Vídeo Unidade

 

 

02

 

 

Mídias sociais

 

 

Jul/2021 e Ago/2021

Diretor Cinematográfico -

serviço      para           02

propagandas a ser distribuídas em
mídias sociais e mídias espontâneas.

Atuação na

comunicação

Vídeo Unidade

 

 

02

 

Mídias sociais

 

Jul/2021 e Ago/2021

Vídeo Audiovisual - serviço
para                02

propagandas a ser distribuídas em
mídias sociais e mídias espontâneas.

Atuação na comunicação

Vídeo Unidade

 

 

02

 

 

Mídias sociais

 

 

Jul/2021 e Ago/2021

Criação de site hotsite

para divulgação - O hotsite para
campanha de divulgação do evento.
Ferramenta               para lançamentos
de produtos

ou serviços.

Atuação na comunicação

Site Serviço

 

 

01

 

 

Internet

 

 

Jul/2021 a Fev/2022

DESENVOLVEDOR WEB - ARQUITETO
DE SOFTWARE

Componente da Equipe de
Desenvolvimento de portal para site e
votação online, além da

manutenção no período de execução.

Equipe de desenvolvimento
do site

 

Site

 

 

Mensal

 

 

 

01

 

 

 

Internet

 

 

 

Jul/2021 a Fev/2022

DESIGNER    UI/UX    -

Componente da Equipe de
Desenvolvimento de portal para site e
votação online,         além         da

manutenção no período de execução.

Equipe de desenvolvimento
do site

Site Mensal

 

 

 

01

 

 

 

Internet

 

 

Jul/2021 a Fev/2022

Assessoria de imprensa

local - Serviço de assessoria de
imprensa incluindo            clipping
impresso e on-line, valoração de mídia
e

relatório final de mídia espontânea

Atuação na

comunicação para mídias
espontâneas

Texto Mensal

 

 

 

07

 

 

 

Jornais

 

 

Jul/2021 a Jan/2022

Web Designer e Gestão de

publicação - Serviço de gerenciamento
das redes sociais,   bem   como    a
criação   das  peças  web como   
posts    facebook, vídeos e posts
Instagram e convites virtuais via e-
mail e WhatsApp.

 

Atuação na comunicação as
mídias sociais

Cards Semana

 

 

 

07

 

 

 

Redes Sociais

 

 

 

Jul/2021 a Jan/2022

VALOR TOTAL DO PLANO DE COMUNICAÇÃO R$ 87.900,00

 

 

Documento assinado eletronicamente por AMÓS BATISTA DE SOUZA - Matr.278983-3,
Secretário(a) de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal, em 12/07/2021, às 13:35,
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conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Matheus Rodrigues da Silva, Usuário Externo, em
12/07/2021, às 15:53, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 65621169 código CRC= 63719EC9.
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