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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Fomento ao Empreendedorismo

Termo de Fomento (MROSC) N.º 4/2021

 

TERMO DE FOMENTO Nº 4/2021, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE/DF E A ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL : INSTITUTO EU LIGO

PROCESSO: 00370-00001801/2021-35

 

 O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO
DISTRITO FEDERAL - SDE/DF, com sede no Setor - SCN Quadra 2 Bloco "C" Número 900 CEP 70712-030,
inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.636.479/0001- 45, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
neste ato representado seu �tular JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES, brasileiro, casado, residente e
domiciliado nesta Capital, na qualidade de Secretário de Estado, nomeado pelo Decreto de 14 de
dezembro de 2021, publicado no DODF nº 233, de 15 de dezembro de 2021, pág. 33, inscrito no CPF sob
nº 006.334.758-07 e RG 24.808 OAB/DF e Organização da Sociedade Civil  : INSTITUTO EU LIGO, com sede
: SCS QUADRA 1, BLOCO I, SALA 305 – PARTE B - ED. CENTRA – Asa sul/DF, inscrita no CNPJ sob o nº
05.917.191/0001-74 doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representado
por sua Presidente: Stella Gonçalves de Domenico, brasileira, portadora da carteira de iden�dade nº
16.315.074-6 - SSP/DF e CPF nº : 076.655.818-54 residente em Brasília – DF, resolvem celebrar neste
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 –  Este instrumento tem por objeto a proposta de realizar  o PROJETO EMPREENDER INCLUI, 
qualificando jovens e adultos, com prioridade de atendimento às Pessoas com deficiência, com novas
técnicas para o  o empreendedorismo do século 21, na modalidade de oficina presencial, iniciando dia 24
de janeiro de 2022 e encerrando dia 29 de janeiro de 2022, totalizando 48 horas sendo duas turmas de 4
(quatro) horas diárias durante 6 dias, conferindo a eles ganhos expressivos na melhoria das condições de
vida, de trabalho e de renda, promovendo a inclusão social e profissional.  O evento será realizado ao
lado da Administração Regional de Brazlândia. Conforme detalhamento con�do no Plano de Trabalho em
anexo a este instrumento.

 

CLÁUSULA SEGUNDA -VALOR GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO

2.1 - Este instrumento envolve transferência de recursos financeiros da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de
Trabalho.
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 2.2 - O valor global dos recursos públicos da parceria é de R$ 149.893,52  (cento e quarenta e nove mil,
oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos),

2.3 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

 I - Unidade Orçamentária: 20101

II - Programa de Trabalho: 04122620791070137

 III - Natureza da Despesa: 335041

IV - Fonte de Recursos: 100

2.4 - O empenho é de R$ 149.893,52 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e
cinquenta e dois centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE00405, ano 2021, Órgão SDE/DF,
emi�da em 16/12/2021, sob o evento nº 40007, na modalidade 1 - Ordinário.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA

3.1 - Este instrumento terá vigência de 05(mês) meses a contar da data de sua assinatura.

 3.2 - A vigência poderá ser alterada mediante termo adi�vo, conforme consenso entre os par�cipes, não
devendo o período de prorrogação ser superior a 05 (cinco) meses.

3.3 - A vigência poderá ser alterada por prorrogação de o�cio, quando a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA der
causa a atraso na execução do objeto, limitada ao período do atraso. A prorrogação de o�cio será
formalizada nos autos mediante termo de apos�lamento, com comunicação à ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL.

 3.4 - A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Distrito Federal, a ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA até 20 (vinte) dias após a assinatura.

 

CLÁUSULA QUARTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 - O repasse dos recursos obedecerá ao cronograma de desembolso, em consonância com o Plano de
Trabalho de execução da parceria.

 4.2 - A liberação de recursos deverá ser anterior à data prevista para a realização da despesa, vedada a
antecipação que es�ver em desacordo com o cronograma de desembolso, conforme a natureza do objeto
da parceria.

4.3 - Nas parcerias cuja duração exceda um ano, a liberação das parcelas está condicionada à
apresentação da prestação de contas ao término de cada exercício.

 

CLÁUSULA QUINTA – CONTRAPARTIDA

 Não será exigida contrapar�da da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

 

 CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES

6.1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

6.1.1 - Acompanhar a 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;

6.1.2- Transferir à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL os recursos financeiros desta parceria, de acordo
com o cronograma constante do Plano de Trabalho;

6.1.2.1 - 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;
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6.1.2.2 - Nas parcerias cuja duração exceda um ano, condicionar a liberação das parcelas à apresentação
da prestação de contas anual;

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

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

 6.1.4 - 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 SDE/DF;

 6.1.5 - Apreciar as solicitações apresentadas pela Organização da Sociedade Civil no curso da execução
da parceria;

 6.1.6 - Orientar a Organização da Sociedade Civil quanto à prestação de contas; e

6.1.7 - Analisar e julgar as contas apresentadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

 6.2 - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

 6.2.1 - Executar o objeto da parceria de acordo com o Plano de Trabalho, observando 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;

 6.2.1.1 - Com exceção dos compromissos assumidos pela Administração Pública neste instrumento,
responsabilizar-se por todas as providências necessárias à adequação e execução do objeto da parceria;

 6.2.2 - Cumprir a contrapar�da, quando houver;

6.2.3 - 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;

 6.2.4 - Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administra�vo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de inves�mento e de pessoal;

6.2.5 - 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;

 6.2.6 - 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;

6.2.6.1 - U�lizar o pagamento em espécie como medida excepcional, limitado a R$ 1.000,00 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;

 6.2.6.2 - 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;

6.2.6.3 - 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 do Decreto nº 37.843, de 13 de
dezembro de 2016.

 6.2.7 - Solicitar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 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;

 6.2.8 - Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo regular pagamento de todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto da parceria;
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6.2.9 - Prestar contas;

6.2.10 - Realizar devolução de recursos quando receber no�ficação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA com
essa determinação;

6.2.11 - Devolver à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os saldos financeiros existentes após o término 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;

6.2.12 - Permi�r o livre acesso dos agentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 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;

6.2.13 - 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.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DESPESAS

7.1 - Poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas:

7.1.1 - 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;

 7.1.2 - Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos em que a execução da
parceria o exija;

7.1.3 - custos indiretos necessários à execução do objeto, tais como internet, transporte, aluguel,
telefone, taxas e tarifas, consumo de água e energia elétrica;

7.1.4 - 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;

 7.1.5 - 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;

7.1.5.1 - 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;

7.1.6 - 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;

7.1.7 - Outros �pos de despesa que se mostrarem indispensáveis para a execução do objeto.

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

7.2.1 - Correspondem às a�vidades e aos valores constantes do plano de trabalho, observada a
qualificação técnica adequada à execução da função a ser desempenhada;

 7.2.2 - 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 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; e

 7.2.3 - 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;
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7.2.4 - 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; ou

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

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

 7.3.1 - Despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria;

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

7.3.3 - 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;

7.3.4- 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;

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

7.3.6 - 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

8.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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.

 8.2 - 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.

 8.2.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará a publicação do extrato de termo adi�vo no Diário
Oficial do Distrito Federal;

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

 8.2.2.1 - 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.

 8.2.2.2 - 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 doze meses da data da aprovação do 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.

8.3 - Será editado termo de apos�lamento pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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.
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 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 bene�cio da execução do objeto, observados os procedimentos e
limites estabelecidos pela SDE/DF em ato norma�vo correspondente.

 

CLÁUSULA NONA - TITULARIDADE DE BENS

9.1 - Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da
parceria serão de �tularidade da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;

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

 9.2 - 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.

 

 CLÁUSULA DÉCIMA – DIREITOS INTELECTUAIS

 10.1 - 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:

10.1.1 - 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;

10.1.2 - 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;

IV - A inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

 V - 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;

VI - 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;

VII - A inclusão em base de dados, o armazenamento em computados, a microfilmagem e as demais
formas de arquivamento do gênero;

10.1.3 - Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional nº 9.456/1997, pela u�lização da cul�var.

 

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, no prazo legal, sendo: - BRUNA KELLY
GUILHERME SILVA DOS SANTOS, Matrícula nº 278.274-X, ALAN DA SILVA RODRIGUES, matrícula: 278.213-
8; GISELLE MARIA FERREIRA, matrícula: 278.761-X; ROBSON SARAIVA FERREIRA SOUTO, matrícula:
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278.860-8 e SAPHIRA PEREIRA ALVES, matrícula: 279.242-7. Suplente: MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA
ROCHA, matrícula: 278.089-5 (Ordem de Serviço nº 118, de 19 de outubro de 2021), DODF nº 198, de 21
de outubro de 2021, pág. 29.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

 12.1 - A sistemá�ca de monitoramento e avaliação desta parceria funcionará da seguinte forma: Ordem
de Serviço nº 118, de 19 de outubro de 2021, DODF nº 198, de 21 de outubro de 2021, pág. 29;

12.1.1 - 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.

12.2 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pela (Ordem de Serviço nº 118, de 19 de
outubro de 2021), DODF nº 198, de 21 de outubro de 2021, pág. 29, atuará em caráter preven�vo e
saneador, visando o aprimoramento dos procedimentos, a padronização e a priorização do controle de
resultados.

12.3 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá realizar visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento
da parceria, tendo em vista que o objeto da parceria são serviços de capacitação, podendo no�ficar a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com antecedência em relação à data da visita:

12.4 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação homologará até 30/12/2022 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

 - 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 - ATUAÇÃO EM REDE

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

14.1 - A prestação de contas final desta parceria ocorrerá por meio da emissão de relatório simplificado
de verificação, firmado pelo gestor da parceria e aprovado pelo administrador público, como
procedimento simplificado previsto no § 3º do art. 63 da Lei Nacional nº 13.019/2014, tendo em vista
que o valor global da parceria é inferior a R$ 200.000,00.

14.2. A elaboração do relatório simplificado de verificação será precedida de visita de verificação,
realizada in loco pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, voltada à averiguação do cumprimento do objeto da
parceria;

14.3.  A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá observar as exigências previstas no Decreto nº
37.843, de 13 de dezembro de 2016.

14.4. Caso o gestor da parceria considere que a visita de verificação foi insuficiente para averiguar o
cumprimento do objeto, poderá solicitar que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL apresente
documentação capaz de demonstrar o alcance dos resultados na execução da parceria;



04/02/2022 09:57 SEI/GDF - 76261490 - Termo de Fomento (MROSC)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=86552451&infra_siste… 8/28

14.5. Caso a conclusão do relatório simplificado de verificação seja no sen�do de que o objeto não foi
cumprido ou de que há indícios de irregularidades que possam ter gerado dano ao erário, a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será no�ficada para apresentar em até 90 dias relatório de execução
financeira, passando a ser adotado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, a par�r desse momento processual, o
procedimento regular rela�vo a prestação de contas.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SANÇÕES

 15.1 - 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 à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, garan�da prévia defesa, das seguintes
sanções:

  I - Advertência;

 II - 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.

15.2 - É facultada a defesa do interessado antes de aplicação da sanção, no prazo de 10 (dez) dias a
contar do recebimento de no�ficação com essa finalidade.

15.3 - 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.

15.4 - A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que é 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.

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

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

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

15.7 - Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, o
impedimento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá ser lançado no Sistema Integrado de Gestão
Governamental - SIGGO.

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- RESCISÃO E DENÚNCIA

 16.1 - Este instrumento poderá ser denunciado ou rescindido, devendo o outro par�cipe ser comunicada
dessa intenção no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, e observado o seguinte procedimento:

 I - Comunicação por o�cio da intenção jus�ficada de rescisão do instrumento de parceria no prazo
mínimo de 60 (sessenta) dias;

II - Manifestação da outra parte, no prazo de 15 (quinze) dias;

 III- Decisão final do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal; e
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IV - Publicação no Diário Oficial e nas páginas eletrônicas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico e da Organização da Sociedade Civil.

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

16.3 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá rescindir unilateralmente este instrumento quando houver
inexecução do objeto ou o descumprimento do disposto na Lei nº 13.019/2014, no Decreto Distrital
37.843/2016, que implicar prejuízo ao interesse público, garan�da à OSC a oportunidade de defesa.

 16.4 - 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 SÉTIMA - CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL nº 34.031/2012 Havendo
irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012).

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

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,   de dezembro de 2021

 

JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES

CPF: 006.334.758-07

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

 

 INSTITUTO EU LIGO

CNPJ:  05.917.191/0001-74

STELLA GONÇALVES DE DOMENCO

 CPF: 076.655.818-54
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PARTE 1. DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

Razão Social: INSTITUTO EU LIGO

Endereço Completo: SCS QUADRA 1, BLOCO I, SALA 305 – PARTE B - ED. CENTRAL

CNPJ: 05.917.191/0001-74

Município: ASA SUL UF: DF CEP: 70.304-900

Site, Blog, Outros:

Nome do Representante Legal: Stella Gonçalves de Domenico

Cargo: Presidente

RG: 16.315.074-6 Órgão Expedidor: SSP-SP CPF: 076.655.818-54

Telefone Fixo: Telefone Celular: (61) 99135-2022

E-Mail do Representante Legal: contato@euligo.org.br

 

mailto:contato@euligo.org.br
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ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Stella Gonçalves de Domenico

Função na parceria: Presidente da OSC

RG: 16.315.074-6 Órgão Expedidor: SSP-SP CPF: 076.655.818-54

Telefone Fixo: Telefone Celular: (61) 99135-2022

E-Mail do Responsável: contato@euligo.org.br

 

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 [ ] Por�ólio da OSC

[ ] Outros

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: Empreender Inclui

PERÍODO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/12/2021 TÉRMINO: 30/04/2022

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Qualificar jovens e adultos, com prioridade de atendimento às Pessoas com Deficiência, com novas
técnicas para o empreendedorismo do século 21, na modalidade de oficina presencial, iniciando dia 24
de janeiro de 2022 e encerrando dia 29 de janeiro de 2022, totalizando 48 horas, sendo duas turmas de

mailto:contato@euligo.org.br
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4 horas diárias durante 6 dias, conferindo a eles ganhos expressivos na melhoria das condições de vida,
de trabalho e de renda, promovendo a inclusão social e

profissional.

 

 

PARTE 2: PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA PARCERIA

1. APRESENTAÇÃO Sobre a OSC

O Ins�tuto Eu Ligo – IEL é uma Organização da Sociedade Civil – OSC, em a�vidade desde 2005. Nestes 16
anos de atuação tem se dedicado a promover ações plurais e transversais comprome�das,
especialmente, com a promoção gratuita da educação, das manifestações culturais, intelectuais, ar�s�cas
e literárias, bem como da promoção da saúde, do esporte e do lazer.

 

Com intuito de ofertar serviços que promovam o desenvolvimento integral dos assis�dos, o Ins�tuto Eu
Ligo – IEL elabora e executa projetos de maneira asser�va, que realmente contribuam para a redução das
desigualdades e a promoção de uma vida digna àqueles em situação de vulnerabilidade.

 

O Ins�tuto possui ampla experiência e ações em gestão de projetos, recursos públicos, promoção,
organização e realização de eventos culturais, espor�vos e especialmente na realização de processos
forma�vos que promovam impacto social posi�vo, de geração de renda em bene�cio de comunidades
em situação de risco e vulnerabilidade e, sobretudo, que permitam a implementação de polí�cas
públicas.

 

Os trabalhos desenvolvidos pelo Ins�tuto Eu Ligo – IEL vêm sendo apoiados por diversos órgãos
governamentais, destacando-se dentre eles: Secretaria do Distrito Federal de Cultura e Economia Cria�va,
Secretaria de Turismo, Secretaria da Criança, Secretaria do Trabalho, além dos órgãos governamentais, o
ins�tuto conta também com apoiadores de ins�tuições privadas.

 

Dentre os projetos desenvolvidos pelo Ins�tuto, executados e/ou em execução destaca-se:

1. – (Desde 2016).

Em parceria com a Cia de Teatro G7 e com o Governo do Distrito Federal, o projeto ajudou na promoção
de dezenas de sessões sociais gratuitas para públicos diversos (estudantes do Ensino Médio e pessoas
com deficiência). O Teatro para Todos possibilitou o atendimento de mais de 3.500 pessoas e arrecadou
mais de 3 toneladas e milhares de livros, em três anos. O projeto ofertou também palestras mo�vacionais
e vocacionais, es�mulando o desenvolvimento do saber e a capacidade intelectual dos par�cipantes.
Surgindo maior interesse do Ins�tuto em aperfeiçoar as a�vidades na área educacional, cultural e
profissionalizante.

2.    Edital de Patrocínio - Banco de Brasília- (2017).

Vencedor do Edital de Patrocínio do BRB para executar o Espetáculo Teatral “Eu Odeio Meu Chefe” com
sessões comerciais e sociais.

1. – (2018).

Curso profissionalizante realizado por meio de termo de fomento com a Secretaria da Criança do Distrito
Federal, no período de 10/09 a 20/10/2018, com foco no público jovem.

1. – (2018).
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Evento realizado por meio de termo de fomento com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, com
ênfase no agropecuário e cultural, realizado de 06 a 09/09/2018, no Parque de Exposições da Granja do
Torto.

1. - (2019).

Curso profissionalizante realizado por meio de termo de fomento com a Secretaria de Cultura do DF, no
período de 16/09 a 28/12/2019, voltado para a Economia Cria�va.

1. – (2019).

Evento realizado através de termo de fomento com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, com
ênfase no agropecuário e cultural, realizado de 13 a 15/09/2019, no Parque de Exposições da Granja do
Torto.

 

 

7.    Projeto Jornada da Mulher Empreendedora – (2020).

Projeto de capacitação profissional, em diversas áreas, des�nada para a população feminina, residentes
na Região Administra�va do Paranoá - DF, no período de 27 de janeiro a 22 de fevereiro de 2020.

1. – (2020-2021).

Projeto de capacitação profissional, em diversas áreas, des�nada para a população em geral, residentes
na Região Administra�va Sol Nascente - DF.

 

2.    JUSTIFICATIVA

 

O Mapa do Trabalho, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) a par�r de cenários sobre
o comportamento da economia brasileira e dos seus setores, projeta o impacto sobre o mercado de
trabalho e es�ma a demanda por formação profissional. Segundo o estudo apresentado em agosto de
2019, aponta que o Brasil terá que qualificar 10,5 milhões de trabalhadores nos níveis superior, técnico e
formação inicial e con�nuada (iniciação, qualificação e aperfeiçoamento profissional) até 2023.

 

As profissões ligadas à tecnologia estão entre as que terão maior crescimento nos próximos anos no
Brasil, entre elas podemos destacar: informá�ca, marke�ng digital, economia cria�va, entre outras e vão
demandar 2,8 milhões de vagas para formação profissional.

 

Segundo dados divulgados pelo IBGE, no início de maio, o desemprego subiu, no primeiro trimestre de
2019 em 14 das 27 Unidades da Federação, inclusive no DF. Na Capital Federal o índice de desemprego
medido foi de 14,1%, sendo recorde para o primeiro trimestre.

 

Para especialistas, a queda no nível de qualificação e principalmente o descompasso entre as
competências requeridas para a ocupação de novos postos de trabalho e o perfil de oferta disponível de
mão de obra podem explicar o alto índice de desemprego.

 

O cenário de desemprego aliado às perspec�vas de expansão da economia do Distrito Federal converge
para a necessidade de qualificação e requalificação da mão de obra.
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Inves�r na qualificação profissional da população, em situação de risco social pelo desemprego e/ou
ina�vidade, bem como daqueles que atuantes, de modo formal e informal,

 

no mercado de trabalho é um desafio que está, neste momento, sendo enfrentado no sen�do de ampliar
as possibilidades de empregabilidade.

 

Nesse contexto, o projeto Empreender Inclui visa o fortalecimento e desenvolvimento dos pequenos
empreendedores, formais e informais, especialmente aqueles que possuem algum �po de impedimento
de longo prazo, ou seja, deficiência, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
par�cipação plena e efe�va na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O projeto
visa contribuir substancialmente para a melhoria das condições de vida em sociedade, possibilitando aos
par�cipantes condições de melhor estruturar e organizar os seus negócios e, como consequência,
estabelecerem as condições mínimas necessárias ao crescimento autossustentado.

 

Além disso, obje�va a ampliação da acessibilidade das pessoas com deficiência, uma vez que o curso será
ofertado na modalidade de oficina presencial, com acesso aos PNE´s e intérprete de libras voluntário da
OSC, sem custo para o erário.

 

Cabe destacar que o Ins�tuto Eu Ligo – IEL está preparado para receber pessoas com deficiência em
todas as suas formações profissionais. No curso ofertado, o par�cipante com deficiência encontra um
ambiente inclusivo e material didá�co adequado.

 

O Ins�tuto Eu Ligo – IEL promove acessibilidade em todo o processo de capacitação profissional: grade
curricular, processos de avaliação e cer�ficação a ser recebida, contemplando tecnologias diversas,
selecionadas após a avaliação da equipe técnica do projeto diante da deficiência apresentada pelo
par�cipante.

 

A escolha do curso Empreendedorismo Digital – Técnicas de Marke�ng jus�fica-se pelo fato de em 2020
ter sido registrado o maior número de empreendedores da história do Brasil. Impulsionados pela crise
gerada pela pandemia do novo coronavírus, as pessoas estão buscando na a�vidade empreendedora
uma alterna�va de renda. Foram 1,15 milhão de novas formalizações entre o fim de fevereiro, pouco
antes do início da pandemia, até o fim de setembro, segundo dados do Portal do Empreendedor, do
governo federal. Somado às mais de 7,5 milhões de micro e pequenas empresas, esse setor representa
99% dos negócios privados e 30% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos)
do país.

Desse modo, o projeto será norteado pelas seguintes ações: promover o empreendedorismo como forma
de geração de renda autônoma e sustentável; ampliar o acesso de pessoas com

 

deficiência para qualificação profissional empreendedora; alcançar e mo�var classes menos favorecidas,
especialmente, as pessoas com deficiência, iden�ficando e empoderando perfis empreendedores para a
geração de negócios e ofertar técnicas, ferramentas e boas prá�cas de gerenciamento de negócios para a
expansão de uma cultura empreendedora.

 

Como um projeto inovador e aliado às melhores prá�cas para o desenvolvimento de habilidades para o
Século 21, o Empreender Inclui converge diretamente com os Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), tornando-se mais uma ferramenta para contribuição ao seu a�ngimento. O projeto está alinhado
com os seguintes ODS:
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Erradicação da pobreza - “Até 2030, garan�r que todos os homens e mulheres, par�cularmente os
pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a
serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança,
recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças”.

– “Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades
relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo”.

Trabalho Decente e Crescimento Econômico - “Promover polí�cas orientadas para o
desenvolvimento que apoiem as a�vidades produ�vas, geração de emprego decente,
empreendedorismo, cria�vidade e inovação, e incen�var a formalização e o crescimento das micro,
pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros”

Redução das desigualdades – “empoderar e promover a inclusão social, econômica e polí�ca de
todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição
econômica ou outra”.

 

Por todos esses aspectos o Projeto Empreender Inclui é um mecanismo de inclusão social eficaz para
promoção da qualificação profissional e geração de renda autônoma e sustentável.

 

Público Atendido

Jovens e adultos com idade a par�r de 15 anos, residentes no Distrito Federal, tendo prioridade de
atendimento às pessoas com deficiência.

 

Público Es�mado

O projeto atenderá 100 (cem) par�cipantes dentre jovens e adultos com idade a par�r de 15 anos,
residentes no Distrito Federal, tendo prioridade de atendimento às pessoas com deficiência.

 

3.    DESCRIÇÃO DO OBJETO

 

Qualificar jovens e adultos, com prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, em novas
técnicas para o empreendedorismo do século 21, na modalidade de oficina presencial com uma estrutura
montada ao lado da Administração de Brazlândia, iniciando dia 17 a 29 de janeiro de 2022, conferindo a
eles ganhos expressivos na melhoria das condições de vida, de trabalho e de renda, promovendo a
inclusão social e profissional.

 

Obje�vo Geral

Proporcionar ferramentas e estratégias forma�vas, teóricas e prá�cas capazes de habilitar os
par�cipantes a promover o empreendedorismo, em âmbito local e nacional, assim como desenvolver
competências e habilidades que mo�vem e es�mulem a cria�vidade para o desenvolvimento de novos
negócios e a geração de renda autônoma.

 

No cumprimento deste Obje�vo Geral são elencados os seguintes obje�vos específicos:

1. Promover o empreendedorismo como forma de geração de renda autônoma e 
sustentável.
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2. Ampliar o acesso de pessoas com deficiência para qualificação profissional 
empreendedora.

3. Alcançar e mo�var classes menos favorecidas, especialmente, as pessoas com deficiência,
iden�ficando e empoderando perfis empreendedores para a geração de negócios.

4. Ofertar técnicas, ferramentas e boas prá�cas de gerenciamento de negócios para a expansão de
uma cultura empreendedora.

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

 

A presente proposta vem apresentar o projeto Empreender Inclui que tem como obje�vo proporcionar
ferramentas e estratégias forma�vas, teóricas e prá�cas capazes de habilitar

 

os par�cipantes a promover o empreendedorismo, em âmbito local e nacional, assim como desenvolver
competências e habilidades que mo�vem e es�mulem a cria�vidade para o desenvolvimento de novos
negócios e a geração de renda autônoma.

 

O projeto reúne as melhores prá�cas de empreendedorismo do mercado, garan�ndo um conteúdo
programá�co inovador, atual e atraente que irá contribuir para o sucesso na construção e gerenciamento
de novos negócios dos par�cipantes. Para consecução do objeto foi desenvolvida metodologia composta
por 3 etapas, são elas:

 

Etapa 1 - INICIAÇÃO

a) Na primeira semana, 13 de dezembro a 20 de dezembro, o Diretor Geral do projeto será responsável
por alinhar as contratações necessárias para o projeto e pelo desenvolvimento visual do projeto, onde
um design gráfico,sem custo para o erário, desenvolverá as artes visuais do projeto e enviará para a SDE
para aprovação; O período de 3 semanas do diretor foi aumentado em 3 semanas, totalizando 6 semanas
em virtude do projeto ter dobrado a quan�dade de pessoas atendidas.

b) Seleção e contratação da equipe do projeto

Contratação de 1 Coordenadores de Produção, responsável por coordenar as ações para a
produção do conteúdo, incluindo orientar quanto ai cronograma, profissionais envolvidos,
escalado elenco, aproveitamento do tempo e espaço.

Contratação de 1 professor especializado, responsável por ministrar as aulas presenciais.

Contratação de 1 Auxiliar de Limpeza, responsável pelo serviço de limpeza do ambiente
�sico.

Contratação de 2 Seguranças (diurno e noturno), para vigilância da estrutura e 
materiais.

c) Locação de equipamentos – Serão locados 1 notebook e 1 impressora para u�lização 
nas impressões de roteiro, relatórios, nas a�vidades de tutoria e coordenação do projeto.

d) Montagem de Ambiente �sico de aprendizagem para realização do curso -
Serámontadoapar�rdodia10dejaneirode2022aestruturanecessáriaparaocurso,contendo:1
banheiro contêiner (feminino, masculino e para PNE), acesso à internet, piso
estruturado,cadeiras universitárias, cadeiras de escritório, mesas,gerador, octanorme, e
tendas.
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Etapa 2 - EXECUÇÃO

 

a) Realização de parcerias com ins�tuições des�nadas ao atendimento às pessoas com 
deficiência, como o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Distrito 
Federal - CODDEDE-DF – A parceria se dará por meio de Acordo de Cooperação a fim de 
divulgar as vagas para as pessoas com deficiência.

 b) Realização das Inscrições - As inscrições para o curso serão realizadas por link próprio do projeto do dia
3 a 14 de janeiro de 2022, caso todas as vagas não sejam preenchidas o link para inscrição ficará disponível
até o preenchimento do quantitativo máximo das vagas.

A seleção para as vagas ocorrerá observando a ordem de inscrição realizada, sendo priorizadas as pessoas
com deficiência. Havendo uma quan�dade maior de candidatos interessados do que o número de vagas
disponíveis, o IEL inscreverá os candidatos excedentes em lista ordenada de espera.

c) Convocação dos selecionados para efe�vação da matrícula – visa informar aos selecionados por e-mail,
whatsap ou sms o dia da matrícula, a data de início do curso e possíveis atualizações nos dados da
inscrição.

d) Efe�vação da Matrícula – os par�cipantes convocados deverão fazer sua matrícula presencialmente na
sala de coordenação do curso, levando comprovante de residencial, e documento oficial com foto, do dia
17a 21 de janeiro de 2022, das 8h às 18h.

A metodologia do curso será par�cipa�va por meio de conteúdos e objetos de aprendizagem de diversas
formas como, som, textos, imagens, vídeos, tutorias, a�vidades de fixação e outras metodologias que
propiciem a compreensão, retenção e aplicação imediata dos conteúdos ministrados.

O conteúdo do curso e a abordagem metodológica serão adequados à realidade do empreendedorismo
do século 21, para que se obtenha a adequada efe�vidade no ensino e aprendizagem.

Atenção especial será dispensada às pessoas com deficiência que estejam matriculados, fornecendo
intérprete de libras, sem custo para o erário.

 

Conteúdo Programá�co

 

Curso de Empreendedorismo Digital – Técnicas de Marke�ng

 

O Marke�ng Digital possibilita empreender na internet do zero ou alavancar o seu atual negócio ou
carreira. Portanto, em tempos de avanços tecnológicos e de pandemia é fundamental a apropriação de
outros recursos digitais que possam auxiliar no processo de empreendedorismo, ampliando as
possibilidades de acesso ao mercado e a geração de renda. Na primeira versão, iremos mostrar a
importância do marke�ng inbound e do marke�ng de conteúdo. São formas atuais no mercado que estão
sendo usados ul�mamente, e que parece que veio para ficar. De posse dessas técnicas os par�cipantes
poderão escolher se para sua empresa o mais importante é adquirir os dados do seu futuro cliente, como
e-mail, por exemplo, ou tornar seu visitante em seu site/blog um assíduo, ou tornar um comprador de
seu serviço/produto. O obje�vo desse curso é fazer com que os par�cipantes aprendam a desenvolver
um planejamento de ações de marke�ng para seu negócio, conscien�zando-os da importância da
u�lização das ações do inbound marke�ng e do marke�ng de conteúdo. O curso Empreendedorismo
Digital - Técnicas de Marke�ng ensinará o passo a passo de todos os métodos e técnicas que os
par�cipantes precisam para ter o seu negócio on-line ou alavancar a sua empresa de forma simples,
direta e eficiente. Para tanto o curso será realizado com carga total de 24 horas aulas e possibilitará:

Capacitar os par�cipantes a compreender a mídia digital e u�lizá-la em estratégias de Comunicação
para alavancar os seus negócios.

Discu�r sobre o comportamento do consumidor e suas reais necessidades no meio digital.



04/02/2022 09:57 SEI/GDF - 76261490 - Termo de Fomento (MROSC)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=86552451&infra_sist… 18/28

Proporcionar aos par�cipantes um grande número de campanhas e cases para 
desenvolver a discussão sobre as ações.

Conhecer e entender o funcionamento das melhores mídias sociais, como Facebook, 
LinkedIn, Instagram, Whatsapp e outras.

Segue abaixo, os conteúdos que serão ofertados no curso de Empreendedorismo - Marke�ng Digital:

- Fundamentos e ferramentas do marke�ng digital 
 - Importância do planejamento no marke�ng digital e como estruturar e implantar seu 
- plano de marke�ng digital 
- O que é o facebook, instagram, linkedin, youtube e como crescer neles 
- Quanto e como inves�r em posts patrocinados 
-  Como u�lizar o whatsap e e-mail como ferramenta de marke�ng 
- A importância do monitoramento e gestão de crises nas redes sociais 
-  Público-alvo x persona de marke�ng

- A importância da persona de marke�ng - cases de sucesso -importância do site no 
marke�ng digital 
-  Requisitos estruturais do site 
- Como analisar as ações dos seus concorrentes 
- A importância do tráfego eficiente 
- A importância do google na estratégia de marke�ng 
-  O que é inbound,marke�ng, quando usá-lo e principais etapas 
-  O que é o marke�ng de afiliados 
-  Administrando o marke�ng digital da sua empresa

Carga Horária

A carga horária total do curso será de 24 horas aulas. Instrutores e Tutores

O curso será ministrado e coordenado por profissionais qualificados para tais a�vidades. A interação com
o instrutor e tutores se dará de forma presencial fornecendo mo�vação e feedback ao par�cipante,
auxiliando no seu aprendizado.

 

Frequência, Avaliação e Cer�ficação

 

Com vistas ao pleno desenvolvimento das competências e habilidades previstas no desenho curricular do
curso, é indispensável que o par�cipante se comprometa com a frequência no curso.

 

Destaca-se que para a cer�ficação do par�cipante ao final do curso é necessário cumprir os seguintes
requisitos:

 

Apresentar um mínimo de 75% de frequência no curso, comprovada com assinatura na lista de
presença em cada dia de curso

●  Realizar todas as a�vidades de fixação propostas na ementa do curso. 
● Ter a�ngido nota mínima nas avaliações dos professores – Nota mínima 
7 pontos.

 

Ao término do curso, o par�cipante que cumprir os requisitos mínimos apresentados acima, será
cer�ficado.
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d) Realização da tutoria – Realizada por profissional capacitado nas temá�cas do curso. A tutoria permite
observar e organizar todo o fluxo de conhecimento, além de �rar as dúvidas dos alunos e estrutura
pedagogia organizacional no ambiente de aprendizagem.

 

e) Monitoramento e controle – Mensalmente, será realizada reunião de monitoramento para
alinhamento geral da equipe, análise de resultados e desafios. O monitoramento e controle dos alunos
será realizado por meio do registro de frequência, permanência e realização das a�vidades de
aprendizagem.

 

f) aplicação e apuração de pesquisa de sa�sfação – Será aplicada pesquisa de sa�sfação ao final do curso
aos alunos para verificação acerca do projeto e possíveis melhorias.

 

 

Cronograma aulas - Empreendedor Digital

Aula Conteúdo Carga
Horária

Data
Planal�na

1 Importância do planejamento no marke�ng digital e como estruturar e
implantar seu plano de marke�ng digital 1 17/jan

2 O que é o facebook, instagram, linkedin, youtube e como crescer neles 1 17/jan

3 Quanto e como inves�r em posts patrocinados 1 17/jan

4 Como u�lizar o whatsapp e e-mail como ferramenta de marke�ng 1 17/jan

5 A importância do monitoramento e gestão de crises nas redes sociais 2 18/jan

6 Público-alvo x persona de marke�ng 2 18/jan

7 A importância da persona de marke�ng - cases de sucesso -importância
do site no marke�ng digital 2 19/jan

8 Requisitos estruturais do site 2 19/jan

9 Como analisar as ações dos seus concorrentes 2 20/jan

10 A importância do tráfego eficiente 2 20/jan

11 A importância do google na estratégia de marke�ng 2 21/jan

12 O que é inbound,marke�ng, quando usá-lo e principais etapas 2 21/jan

13 O que é o marke�ng de afiliados 1 22/jan

14 Administrando o marke�ng digital da sua empresa 1 22/jan

15 Avaliação Final 2 22/jan

 24  
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Etapa 3 - ENCERRAMENTO

 

a) Relatório de prestação de contas

 

4. DETALHAMENTO DAS METAS E INDICADORES

 

Nº
 

METAS

 

INDICADORES

 

RESULTADOS
ESPERADOS

1
Realizar a busca a�va de alunos
interessados no tema do curso
ofertado.

Cadastro dos par�cipantes
interessados em cursar as ofertas do
curso disponibilizadas

 

Lista de par�cipantes
inscritos e
par�cipantes
matriculados

2

Realizar 2 (dois) cursos de 24
horas total, um matu�no e   
 um     vesper�no,     de

qualificação profissional na área
de empreendedorismo.

Relatório de acompanhamento dos
par�cipantes matriculados e que
receberam cer�ficado

Capacitação de 100
alunos

3 Capacitação de 80% dos
par�cipantes do curso. Cer�ficado de conclusão Capacitação de 80

alunos.

3

Elaborar relatório de prestação
de contas ao final do curso com
as ações

executadas

Relatório de execução e prestação
de contas

100% das ações
executadas

 

 

5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

 

Cronograma Execu�vo: 1ª Etapa - Planejamento

Ação Duração Início Término

Seleção e contratação da equipe do projeto 7 dias 13/12/2021 20/12/2021

Desenvolvimento de Iden�dade Visual do Projeto 23 dias 13/12/2021 31/12/2021

Locação de equipamentos 21dias 13/12/2021 29/01/2022
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Divulgação, Sensibilização e Mobilização 1 mês e 3
dias

13/12/2021 16/01/2022

Montagem de ambiente presencial  para realização do
curso 6 dias 10/01/2022 16/01/2022

 

Cronograma Execu�vo: 2ª Etapa - Execução

Ação Duração Início Término

Realização das inscrições 11 dias 03/01/2022 14/01/2022

Convocação dos selecionados 1 dia 15/01/2022 16/01/2022

Matrícula dos convocados 4 dias 17/01/2022 21/01/2022

Realizar 2 (dois) cursos de 24 horas, um matu�no e um
vesper�no, de qualificação profissional            na           
área            de

empreendedorismo.

6 dias 24/01/2022 29/01/2022

 

 

Cronograma Execu�vo: 3ª Etapa - Encerramento

Ação Duração Início Término

Relatório final de execução 90 dias 30/01/2022 30/04/2022

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO TERMO DE FOMENTO

 

Planilha Termo Fomento

Item Descrição Financiado
por:

Unidade
de Media Qtde Valor

Unitário
Valor
Total

Meta 1 - Pré-produção

 

1.1

Diretor Geral - Necessário um diretor
geral durante 6 semanas de projeto,

totalizando 6 semanas.

 

Orçamento

 

Semana

 

6

 

R$
2.500,00

 

R$
15.000,00

 R$
15.000,00

Meta 2 -Produção [as metas neste modelo são exemplifica�vas]

 Professor Especializado - Professor      
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2.1

Especializado - Profissional
responsável por ministrar as aulas de
acordo com a temá�ca a ser
abordada, sendo 8 horas de aula por
dia, sendo 4 horas para cada turma,
totalizando

48 horas de aulas.

 

 

 

Orçamento

 

 

 

Hora/aula

 

 

 

48

 

 

R$
145,00

 

 

 

R$
6.960,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Coordenador Geral De Produção -
Prestação de serviço de profissional
qualificado, com experiência em
eventos, para atuar como responsável
por todas as partes organizacionais e
administra�vas, e por todas as etapas
relacionadas ao evento, passando
pela montagem e execução do
evento. Deve ter conhecimento sobre
infraestrutura de eventos de pequeno
e médio porte, sobre estruturas
necessárias, sobre organização de
fornecedores, funcionários e
voluntários; sobre elaboração e
controle de cronogramas; quadro de
equipes de apoios, de técnicos e
ar�s�cos;

monitoramento de todas as

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orçamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$
300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$
3.300,00

 

 

a�vidades envolvidas na pré- produção e
produção e pós- produção. Diária de 08 horas.
(Será necessário um coordenador durante 11
dias)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Produção - Prestação de serviço de
profissional qualificado, com experiência em
eventos, para atuar como responsável por todas
as partes organizacionais e administra�vas, e por
todas as etapas relacionadas ao evento,
passando pela montagem e execução do evento.
Deve ter conhecimento sobre infraestrutura de
eventos de pequeno e médio porte, sobre
estruturas necessárias, sobre organização de
fornecedores, funcionários e voluntários; sobre
elaboração e controle de cronogramas; quadro
de equipes de apoios, de técnicos e ar�s�cos;
monitoramento de todas as a�vidades
envolvidas na pré- produção e produção e pós-
produção. Diária de 08 horas. (Será necessário
um

auxiliar de coordenação durante 11 dias)
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2.3

 

Orçamento

 

Diária

 

11

 

R$
200,00

 

R$
2.200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Auxiliar de Limpeza - serviços com
profissionais treinados,

capacitados e uniformizados para
execução dos serviços de limpeza e
conservação, com honorários compa�veis
com o piso sindical da categoria, incluindo
todo o material e equipamentos
necessários. Diária de 08 horas. Empresa
contratada e responsável por qualquer
encargo tributário e trabalhista. (sendo

necessário um auxiliar de limpeza
durante 6 diárias)

 

 

 

 

 

 

 

 

Orçamento

 

 

 

 

 

 

 

 

Diária

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

R$
120,00

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 720,00

 

 

 

2.5

Segurança Patrimonial (Diurno/Noturno)
(necessário para vigilância do material e
da estrutura montada, sendo dois
seguranças, um de dia e um durante a
noite durante 15

dias, totalizando 30 diárias)

 

 

 

Orçamento

 

 

 

Diária

 

 

 

30

 

 

 

R$
170,00

 

 

 

R$
5.100,00

 
R$

18.280,00

Meta 3 - Custeio e Insumos [as metas neste modelo são exemplifica�vas]

 

 

 

3.1

Apos�la (- Formato: A4 (21,0 x 29,7 cm),
Cores: 1x1 (p/b), Papel: Offset 90g,
Acabamento: Acetato Transparente Liso,
Espiral)

(material complementar de estudo).

 

 

 

Orçamento

 

 

 

Unidade

 

 

 

100

 

 

R$ 13,83

 

 

 

R$
1.384,00

 

3.2

Cer�ficado de conclusão do curso - (Papel
couchê liso 210g, 4x1 cores, A4) - Sendo

uma por aluno.

 

Orçamento

 

und

 

100

 

R$ 1,83

 

R$ 184,00

 R$
1.566,00

Meta 4 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis [as metas neste modelo são

exemplifica�vas]

 

 

Locação de Banheiro Container Unissex
com 6 cabines (necessário 1 banheiro

 

 

 

 

 

 

  

 



04/02/2022 09:57 SEI/GDF - 76261490 - Termo de Fomento (MROSC)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=86552451&infra_sist… 24/28

4.1 container para os

alunos terem banheiros

Orçamento Diária 6 R$
1.200,00

R$
7.200,00

 

 

 durante a aula, sendo um banheiro durante 6
diárias.)      

 

 

 

 

 

 

4.2

Locação de Computador (Computador
Movva Intel Dual Core J1800, 4GB, HD
500GB,Linux- MVLIJ18005004 ou

similar/superior) (necessário para
coordenação e professores, sendo dois
computadores na pré- produção durante 5
diárias e mais 3 computadores por 6 diárias
durante o curso,

totalizando 28 diárias)

 

 

 

 

 

 

Orçamento

 

 

 

 

 

 

Diária

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

R$
95,00

 

 

 

 

 

 

R$
2.660,00

 

 

 

4.3

Locação de Impressora Laserjet P&B
(impressora HP Laser 107A, Laser, Mono,
110V - 4ZB77A#696 ou

similar/superior) (necessário durante 11 dias
para scanner e impressão de

documentos dos cursos)

 

 

 

Orçamento

 

 

 

Diária

 

 

 

11

 

 

 

R$
156,24

 

 

 

R$
1.718,75

 

 

 

 

4.4

Locação de Piso Tipo Estruturado (estrutura
necessária para caso ocorra chuva não
atrapalhe os alunos, sem ele em caso de
chuva a água entra na "sala" de aula, sendo
necessário 200m² de piso durante 6

dias, totalizando 1200m²)

 

 

 

 

Orçamento

 

 

 

 

M² /
Diária

 

 

 

 

1200

 

 

 

R$
13,47

 

 

 

R$
16.176,00

 

 

4.5

LOCAÇÃO DE CADEIRA -

Universitária sem estofamento (necessárias
50 cadeiras para atender aos alunos durante
6 dias,

totalizando 300 diárias)

 

 

Orçamento

 

 

Diária

 

 

300

 

 

R$
8,00

 

 

R$
2.400,00

 

 

 

 

4.6

Locação de Mesa de escritório - Mesa de
madeira para CPU ou notebook (necessárias
para coordenação e professores, sendo 2
mesas durante 5 diárias na pré-produção e
mais 3 mesas durante 6

dias, totalizando 28 diárias)

 

 

 

 

Orçamento

 

 

 

 

Diária

 

 

 

 

28

 

 

 

R$
26,18

 

 

 

 

R$ 733,32

 

 



04/02/2022 09:57 SEI/GDF - 76261490 - Termo de Fomento (MROSC)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=86552451&infra_sist… 25/28

 

 

 

 

4.7

LOCAÇÃO DE CADEIRA -

escritório simples sem estofamento
(necessárias 5 cadeiras, sendo 3 para
coordenadores e professores e duas
para alunos quando forem na
coordenação, sendo 5 cadeiras
durante 6 dias totalizando 30 diárias.)

 

 

 

 

Orçamento

 

 

 

 

Unidade
/ Diária

 

 

 

 

30

 

 

 

 

R$ 3,65

 

 

 

 

R$ 109,50

 

 

4.8

Locação de Grupo gerador singular de
180 kva (1 gerador necessário durante
6 dias para fornecimento de

energia para o curso)

 

 

Orçamento

 

 

Diária

 

 

6

 

R$
1.590,39

 

 

R$
9.542,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9

LOCAÇÃO DE OCTANORME,

placas TS brancas, com perfis em
alumínio, lâmpadas spot lights de 100
W, na razão de uma para cada três
metros quadrados de estande, um
ponto de iluminação de bivolt,
disjuntor protetor de circuito, carpete
�po forração na cor grafite aplicado
diretamente no piso elevado de
madeirite impermeável de
aproximadamente 5 cm a ser
fornecido pela empresa, testeira com
o nome do expositor em letra
Helvétrica normal, em vinil preto.
(estrutura necessária para montagem
da sala de aula, sendo 300m² por dia

durante 6 dias, totalizando 1800 m².)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orçamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M² /
Diária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 36,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$
65.520,00

 

 

4.10

Locação de Tenda com calha (10X 10)
- (Estrutura necessária para cobertura
da sala de aula, sendo 3 tendas

durante 6 dias totalizando 18 diárias.)

 

 

Orçamento

 

 

Diária

 

 

18

 

 

R$
500,00

 

 

R$
9.000,00

 
R$

115.047,52

 R$ 0,00

 

 

SUBTOTAL
R$

149.893,52
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PAGAMENTOS EM ESPÉCIE

 

Não se aplica.

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

 

O desembolso será realizado em parcela única, tendo em vista que a totalidade das despesas ocorrem na
implantação do projeto.

 

 

Parcela Valor Data do Desembolso

Parcela Única R$ 149.893,52 Dezembro/2021

 

CONTRAPARTIDA

 

O Ins�tuto Eu Ligo irá colocar a internet pelo período de 17 de janeiro a 29 de janeiro de 2022 como
contrapar�da do projeto.

 

PARTE 4: EQUIPE DE TRABALHO

 

EQUIPE TÉCNICA

 

Cargo
Atribuições Regime de

Contratação

 

 

 

 

 

Coordenador
de Produção

- Sendo 1
profissional.

Prestação de serviço de profissional qualificado, com experiência em
eventos, para atuar como responsável por todas as partes organizacionais
e administra�vas, e por todas as etapas relacionadas ao evento,
passando pela montagem e execução do evento. Deve ter conhecimento
sobre infraestrutura de eventos de pequeno e médio porte, sobre
estruturas necessárias, sobre organização de fornecedores, funcionários
e voluntários; sobre elaboração e controle de cronogramas; quadro de
equipes de apoios, de técnicos e ar�s�cos; monitoramento de todas as
a�vidades envolvidas na pré-produção e produção e pós-produção.

 

 

 

 

 

Pessoa
Jurídica

 

Diretor Geral
- Sendo 1
profissional.

Responsáveis pelo acompanhamento do cronograma de filmagens,
calendário das gravações, convocação de professores e demais membros
da equipe Técnica do projeto.

 

Pessoa
Jurídica
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Auxiliar de
Produção –
Sendo 1
profissional.

Prestação de serviço de profissional qualificado, com experiência em
eventos, para atuar como responsável por todas as partes organizacionais
e administra�vas,

 

Pessoa
Jurídica

 

 

e por todas as etapas relacionadas ao evento, passando pela montagem e
execução do evento. Deve ter conhecimento sobre infraestrutura de eventos
de pequeno e médio porte, sobre estruturas necessárias, sobre organização
de fornecedores, funcionários e voluntários; sobre elaboração e controle de
cronogramas; quadro de equipes de apoios, de técnicos e ar�s�cos;
monitoramento de todas as a�vidades envolvidas na pré-produção e
produção e pós-produção.

 

 

Professor
Especializado
– Sendo 1
profissional.

Professor Especializado - Profissional responsável por ministrar as aulas de
acordo com a temá�ca a ser abordada, sendo 8 horas de aula por dia, sendo 4
horas para cada turma, totalizando 48 horas de aulas.

 

Pessoa
Jurídica

*Nota - Para a efe�va realização do projeto proposto serão necessários profissionais qualificados e
capacitados. Será contratada empresa especializada em prestação de serviços, a fim de respaldar a OSC
de encargos tributários e trabalhistas. Os currículos dos profissionais aptos serão encaminhados à OSC
pela empresa contratada, para avaliação prévia à contratação. O profissional deverá possuir experiência
ou graduação ou notório saber na área de atuação.

 

 

 

Atenciosamente,

 

 

Stella Gonçalves de Domenico

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por JESUINO DE JESUS PEREIRA LEMES - Matr.279950-2,
Secretário(a) de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, em 16/12/2021,
às 19:54, 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 STELLA DE DOMENICO ALCARAZ ROS, Usuário
Externo, em 17/12/2021, às 17:53, 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= 76261490 código CRC= F2722A26.
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