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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 12/2021

 

 

TERMO DE FOMENTO Nº 12/2021, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO
FEDERAL - SDE/DF E A ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL AGÊNCIA DO INSTITUTO
MUNDIAL PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS.

PROCESSO: 00370-00002322/2021-36

 

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL - SDE/DF, com sede SBN Quadra 02 Bloco
K, Ed Wagner - Asa Norte, CEP: 70.041-901,inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.636.479/0001- 45, doravante 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, inscrita com o CPF sob nº 006.334.758-07 e RG 24.808 OAB/DF e
Organização da Sociedade Civil: AGÊNCIA DO INSTITUTO MUNDIAL PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, com sede: RUA DAS PAINEIRAS, LOTE 06, TORRE B,
SALA 709, ÁGUAS CLARAS-DF, CEP: 71.918-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.327.578/0001-04, doravante A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato
representado por seu Presidente: CAROLINA DE SOUZA VALENTE, brasileira, portadora da carteira de iden�dade nº 2.069.695 - SSP/DF e CPF nº : 919.173.951-
91, residente e domiciliado nesta Capital, 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 obje�vo executar o Projeto  LICITEIRO.COM, des�nado a micro e pequenos Empresários e Empreendedores do Distrito Federal se
 capacitarem para par�cipar de licitações, por meio de imersões presenciais e virtuais e disponibilização de acesso à plataforma Liciteiro.com. Contemplará 75
empresários/empreendedores nas imersões presenciais e 250 empresários/empreendedores nas a�vidades online. A oferta de oportunidades de licitações
publicadas em Diários Oficiais ficarão disponíveis na plataforma pelo período de maio de 2022 a outubro de 2022. O projeto dará início em 29/12/2021 e o
término em 20/11/2022, 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.

2.2 - O valor global dos recursos públicos da parceria é R$ 154.996,28 (cento e cinquenta e quatro mil ,novecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos).

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

I - Unidade Orçamentária: 20101

II - Programa de Trabalho: 11.333.6207.9107.0138

III - Natureza da Despesa: 335041

IV - Fonte de Recursos: 100

2.4 - O empenho é de R$ 154.996,28 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), conforme Nota de Empenho nº
2021NE00433 ano 2021, Órgão SDE/DF, emi�da em 28/12/2021, sob o evento nº 400097, na modalidade 1 - Ordinário.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA

3.1 - Este instrumento terá vigência de 11 (onze) 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 11
(onze) 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.
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CLÁUSULA QUINTA – CONTRAPARTIDA

5.1 - 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;

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;

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;
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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;

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.

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;



03/02/2022 10:32 SEI/GDF - 77037178 - Termo de Fomento (MROSC)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=87394155&infra_siste… 4/13

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: 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

13.1 - 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;

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 danos 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 à 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.
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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

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

 

 

 

AGÊNCIA DO INSTITUTO MUNDIAL PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

CNPJ: 07.327.578/0001-04

CAROLINA DE SOUZA VALENTE

CPF:   919.173.951-91

Presidente

 

 

 

 

 

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO

 

REQUERIMENTO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM CHAMAMENTO PÚBLICO

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

Razão Social: Agência do Ins�tuto Mundial para as Relações Internacionais

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

CNPJ: 07.327.578/0001-04

Município: Brasília UF: DF CEP: 71.918-000
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Site, Blog, Outros: h�p://www.irwi.org | @ins�tuto.mundial | @jovemprotag

Nome do Representante Legal: Carolina de Souza Valente

Cargo: Presidente

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

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

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

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Hugo Santos de Oliveira

Função na parceria: Coordenação Técnica

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

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

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

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Município: UF: CEP:

Site, Blog, Outros:

Nome do Representante Legal:

Cargo:

RG: Órgão Expedidor: CPF:

Telefone Fixo: Telefone Celular:

E-Mail do Representante Legal:

Objeto da Atuação em Rede:

 

ANEXOS

[ ] Termo de Atuação em Rede [ ] Por�ólio da OSC

[ ] Outros

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: PROJETO LICITEIRO.COM

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

INÍCIO: 29/12/2021 TÉRMINO: 20/11/2022

OBJETO

Projeto des�nado a micro e pequenos Empresários e Empreendedores do Distrito Federal se capacitarem para par�cipar de
licitações, por meio de imersões presenciais e disponibilização de acesso à plataforma Liciteiro.com.

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Celebração de Termo de Fomento com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal para a realização do
Projeto Liciteiro.com — Plataforma de Licitações, com vistas a capacitar micro e pequenos empresários do Distrito Federal,
conjuntamente com a disponibilização customizada da plataforma Liciteiro.com, que permi�rá o acompanhamento de
oportunidades de licitação divulgadas em todo Brasil, bem como a gestão completa de documentos e cer�dões acerca do
universo das Compras Públicas. A proposta é ampliar a democra�zação dos recursos oriundos das compras públicas realizadas
no DF, assim como permi�r que empresários locais consigam concorrer em contratos de licitação em outras regiões do país,
além de fomentar o desenvolvimento econômico local, a geração de emprego e renda, o aumento da compe��vidade e
redução tanto da possibilidade de corrupção nos processos, uma vez que o conluio se torna mais di�cil, quanto dos valores
executados nos contratos.

 

JUSTIFICATIVA

A Agência do Ins�tuto Mundial para as Relações Internacionais - Agência IR.wi acredita que o volume anual de capital circulante
nos contratos de compras e contratações públicas no Brasil é uma oportunidade empresarial imensa. Segundo estudos da OMC
e do IPEA, as compras públicas de um país correspondem a uma média de 12,5% de seu PIB, que em 2019 no Brasil foi de R$
7,4 trilhões, nos aproximando, portanto, da casa de R$ 925 bilhões em compras públicas, anualmente.

http://www.irwi.org/
mailto:valente@irwi.org
mailto:carolina.valente@gmail.com
mailto:hugomcz@gmail.com
mailto:hugo@irwi.org
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Entretanto, de acordo com o Ins�tuto Brasileiro de Planejamento e Tributação - IBPT, es�ma-se que os órgãos públicos pagam,
em média, 17% mais caro em produtos e serviços em relação aos valores pra�cados no mercado privado direto, um desperdício
na ordem de R$ 157 bilhões por ano. 

Soma-se a isso um outro problema de grandes proporções: as limitações burocrá�cas e tecnológicas dos processos licitatórios
que impedem a ampla concorrência nacional e inibe a par�cipação das micro e pequenas empresas nesses certames. Por conta
desse problema, desperdiçam-se recursos públicos que poderiam ser melhor aplicados em outros vieses como educação, saúde
e segurança pública.

Apenas para ilustrar, tendo como base lógica o teto de faturamento anual para Microempreendedores Individuais - MEIs, a
democra�zação desses valores desperdiçados, sendo aplicado em novas oportunidades de licitações, geraria ocupação e renda
para quase dois milhões de microempreendedores, pouco mais de 14% do total de desempregados no Brasil atualmente.

Em função dessa realidade, o Banco Mundial par�cipa de uma ação para apoiar o Governo brasileiro na execução do primeiro
Plano Anual de Compras do Brasil. A inicia�va tem dois obje�vos: auxiliar em uma melhor tomada de decisão sobre o uso dos
recursos públicos e promover maior transparência no processo de compras.

segundo no�cia veiculada em junho de 2019 pela Agência Brasil, todos os órgãos e en�dades integrantes da Administração
Pública Federal deverão par�cipar da preparação do referido Plano. O especialista líder em Aquisições do Banco Mundial,
Alexandre Borges, ressaltou que o lançamento e a divulgação do Plano colocarão o Brasil na vanguarda desse �po de inicia�va
na América do Sul. “Isso vai fazer com que o governo possa prestar serviços melhores à população e a um menor preço.”

(h�p://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/no�cia/2019-06/banco-mundialquer-tornar-compras-publicas-brasileiras-mais-
eficientes).

Para que este plano dê certo, é fundamental que o acesso à informação e a conteúdos de capacitação para que os empresários
possam par�cipar das licitações seja modernizado. No século XXI, as tecnologias da informação revolucionaram os negócios. As
plataformas mais dinâmicas para implementações de soluções cria�vas e inovadoras em nossa sociedade têm se tornado um
caminho lógico e necessário para o�mizar recursos, reduzir custos e impulsionar receitas. Podemos, inclusive, afirmar que toda
essa modernização corrobora com uma melhor distribuição de renda.

Além disso, há o empoderamento do cidadão por meio do empreendedorismo que, corroborando com o seu aumento de
poder aquisi�vo, fruto de uma a�vidade econômica lícita e de fundamental importância, acaba por também diminuir a
quan�dade de pessoas no Brasil que precisam de assistência pública para acessarem serviços de saúde e moradia, por
exemplo. 

Nesse sen�do, o setor de licitações e contratos precisa de um impacto tecnológico para democra�zar o acesso às
oportunidades a par�r de ferramentas de tecnologia da informação, além de trazer cada vez mais empresas para o segmento,
mo�vando-as. Essas ferramentas visam dar aos micro e pequenos empreendedores, mesmo aos informais, compe��vidade
frente aos grandes atores do setor privado, contribuindo para a melhoria do ecossistema empreendedor brasileiro.

Diante deste cenário, uma ferramenta simples e inclusiva é de suma importância para dar aos cidadãos a oportunidade de
entender o universo das compras públicas, bem como permi�r a preparação para par�cipar de processos licitatórios, em prol
do desenvolvimento econômico sustentável.

Para tanto, a Agência IR.wi se uniu à startup Liciteiro.com e ao Ins�tuto Illuminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social –
Ins�tuto Illuminante para propor o presente projeto que visa oferecer, além da plataforma, treinamentos e conteúdos sobre
licitações, gestão pública, desenvolvimento econômico-social, senso de pertencimento da coisa pública e é�ca aos micro e
pequenos empresários do Distrito Federal.

 

SOBRE OS VALORES EM QUE O PROJETO ESTÁ BASEADO:

 

O INDIVÍDUO COMO GERADOR DE RIQUEZAS

Por meio da plataforma do Liciteiro.com, todo usuário terá a oportunidade de desenvolver a economia localmente, gerando
riqueza para as suas empresas, para a sua comunidade e para o País. O obje�vo do projeto é ampliar a capacitação para a
par�cipação dos micro e pequenos empresários nas licitações que, geralmente, são vencidas por médias e grandes empresas,
pela falta de preparo das mesmas.

 

LIVRE MERCADO

O Liciteiro.com proporciona uma amplificação à quan�dade de empresas par�cipes nos processos licitatórios, o que se traduz
em alta compe��vidade empresarial, redução dos valores pagos pelo Estado aos produtos e serviços adquiridos, além do
combate indireto à corrupção, uma vez que quando a concorrência é ampla, a vulnerabilidade dos processos diminui pela
maior dificuldade em formar conluios e cartéis.

 

O INDIVÍDUO COMO AGENTE DE MUDANÇA

A ferramenta torna fácil a par�cipação de pequenas e até mesmo de microempresas, de forma que uma pessoa pode ser um
fornecedor de um único item à Administração Pública, aproximando- o à formalidade e o envolvendo no direto controle da
coisa pública, agindo como um verdadeiro fiscal do erário.

 

SOBRE AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

 

Para a realização das imersões e a curadoria dos conteúdos que serão disponibilizados na plataforma, o projeto contará com a
Coordenação Técnica do Liciteiro.com, que é uma startup que tem o know-how para a criação de sistemas automa�zados e
simplificados para uma melhor e mais abrangente relação entre os setores público e privado, sem que haja perda das etapas
legais e morais presentes em todos os princípios que regem as compras públicas brasileiras, tendo conquistado notória
expansão ins�tucional nos úl�mos anos, em nível nacional.

Para contribuir com os temas de Tecnologia e Inovação e Ideias Disrup�vas, o projeto contará com o apoio do Ins�tuto
Illuminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social, da Brasil Startups e da CONAJE - Confederação Nacional dos Jovens
Empresários.

Para contribuir com a difusão e mobilização dos empresários do Distrito Federal, para par�ciparem das a�vidades presenciais,
o projeto contará com o apoio da CACB – Confederação das Associações Comerciais do Brasil; AJE DF – Associação de Jovens

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-06/banco-mundialquer-tornar-compras-
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Empresários do Distrito Federal; ACDF – Associação Comercial do Distrito Federal; CUFA – Central Única das Favelas do Distrito
Federal; Fecomércio e Ins�tuto Fecomércio;

SEBRAE DF, além do apoio das Ins�tuições de Ensino Superior parceiras dos Ins�tuto Mundial, a UCB – Universidade Católica de
Brasília e o IESB.

 

SOBRE A ENTIDADE PROPONENTE

 

A Agência do Ins�tuto Mundial para as Relações Internacionais tem ampla experiência na concepção, elaboração, gestão e
execução de projetos em diversas áreas, bem como na gestão de diversas fontes de recursos, como convênios nacionais e
internacionais, acordos de cooperação técnica com outras ins�tuições, leis de incen�vo nacionais e estaduais, termos de
parceria, termos de fomento e gestão de projetos com recursos públicos, como o Fundo Nacional de Cultura - FNC, além de
patrocínios privados e consultorias para empresas e ins�tuições privadas. Tem como principal diferencial a ar�culação da
cooperação entre governos, pessoas, empresas e ins�tuições, de modo a criar uma rede diversa que permita a superação de
desafios complexos em nossa sociedade.

 

A ins�tuição tem como capital intangível a boa qualificação junto ao Observatório das OSCs do Governo Federal
(h�ps://mapaosc.ipea.gov.br/selo-osc/785538) e um obje�vo claro de estar envolvido apenas com projetos que gerem algum
�po de impacto social, seja por meio da preservação da memória, da formação de plateia, do acesso democrá�co aos bens
culturais, espor�vos e sociais, do fomento ao desenvolvimento econômico, da formação para o empreendedorismo e a
empregabilidade, da inovação para o futuro.

 

Cabe também destacar o quadro dire�vo, que possui um perfil mul�disciplinar em diversas áreas de formação: Compras
Públicas, Relações Internacionais, Gestão de Projetos, Gestão de Riscos, Turismo, Direito, Tecnologia da Informação,
Contabilidade, Engenharia, Biologia, Desenvolvimento Sustentável, Economia, Comunicação Social, Treinamento e Capacitação.

 

SOBRE A COORDENAÇÃO DO PROJETO

 

A coordenação das a�vidades do projeto estará a cargo de Carolina Valente, presidente da Agência IR.wi, graduada em
Relações Internacionais e em Direito com habilitação em Direito do Comércio Internacional, idealizadora de diversos projetos
internacionais e projetos de cooperação técnica internacional, realizados no Brasil e no exterior, entre Congressos,
Conferências, Rodadas de Negócios, Missões Empresariais, Mostras de Cinema e Mostras de Arte em mais de 20 países. No
campo do empreendedorismo, é Presidente do Conselho Consul�vo da Federação Ibero- Americana de Jovens Empresários -
FIJE, que  tem sede na cidade de Madri, Espanha e representa 21 países e mais de 150 mil jovens empresários na região. Além
disso, foi coordenadora dos escritórios no exterior da Agência de Promoção à Exportação Brasileira - APEX, coordenando as
a�vidades dos escritórios em Bogotá, Bruxelas, Dubai, Miami, Moscou, Pequim, São Francisco e Shanghai.

 

Também fará parte da equipe de execução do projeto, o Diretor de Projetos da Agência IR.wi, Rafael Pinto Duarte, graduado em
Relações Internacionais, Mestre em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, Consultor para Cooperação
Internacional em Educação Superior no Ministério da Educação e professor de Ciência Polí�ca, Direito Internacional e Inovação
no IESB Centro Universitário.

 

A coordenação técnica e curadoria de conteúdos rela�vos às legislações e procedimentos aplicados ao universo das licitações
estará sob supervisão de Hugo Oliveira, empreendedor idealizador da startup Liciteiro.com e com formação de pregoeiro pela
Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, tendo mais de 15 anos de experiência em compras governamentais, consultor
para modelagem de processos de compras inovadores e especialista em transformação digital e economias digitais inovadoras
e compar�lhadas. Tem vários ar�gos sobre transformação digital e atualmente cursa UX Design e Gestão Pública pela
Uninassau.

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

 

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

 

CUSTOMIZAÇÃO DA PLATAFORMA 

A startup Liciteiro.com irá realizar toda a customização, que inclui um árduo processo de integração com todas as bases de
dados do DF, necessárias à boa realização do projeto, monitorando e disponibilizando informações dos Diários Oficiais e
também gerenciando eletronicamente os documentos e cer�dões das empresas que irão gozar dos bene�cios do projeto.

 

Serão feitos levantamentos dos requisitos para programação e desenvolvimento, bem como as capacitações específicas
necessárias. O prazo para disponibilização dessa versão inicial é até o dia 20 de abril de 2022. A primeira versão contará com o
gerenciador eletrônico de documentos (GED), customizador de segmentos comerciais e praças de interesse, escalação de
representante por processo, gerenciador de oportunidades de licitações e gerenciador de intenções de par�cipação, com
integração de agenda (exemplo: Google Agenda).

 

Após a customização da plataforma, serão realizados eventos presenciais para testes e aprendizagem de operação da
plataforma (tutorial).
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ATIVIDADES PREVISTAS

 

 

●Customização de 01 (uma) plataforma para apresentar as oportunidades de licitações para empresários e empreendedores do
DF, automa�zando toda a gestão documental da empresa;

● Realização de 04 (quatro) eventos presenciais, em 04 Regiões Administra�vas do DF (sugestão: Plano Piloto, Ceilândia, Águas
Claras e Sobradinho), para até 25 empresários ou empreendedores inscritos. A etapa presencial tem como obje�vo uma
imersão na ferramenta Liciteiro.com para que os par�cipantes possam aprender, na prá�ca, como usar todos os módulos,
sanar dúvidas e simular o dia a dia de uma empresa que já atua no segmento de compras públicas, incluindo a u�lização na
prá�ca dos sistemas mais usados pelo mercado de compras públicas (ComprasNet e Licitações-e), para que os empresários
possam se familiarizar com o setor, com a par�cipação de facilitadores/técnicos locais especialistas em licitação;

●  Gravação de 03 (três) vídeo-aulas que serão disponibilizadas na plataforma para potencializar o aprendizado dos
empreendedores par�cipantes e torná-los mais compe��vos;

● Elaboração de 01 (um) tutorial para uso completo da ferramenta de gestão, para que os empreendedores não percam as
oportunidades e consigam par�cipar do máximo de processos licitatórios possível.

 

PARTICIPAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS

 

Projeto des�nado à par�cipação das dis�ntas modalidades de empresas do Distrito Federal previstas no Estatuto da Micro e
Pequena Empresa (MEIs, MEs, EPPs e Coopera�vas - Lei Complementar 123/2006), bem como às empresas juniores
formalmente estabelecidas e empreendedores sociais, visando a preparação para par�cipação em licitações, por meio de
capacitações e imersões presenciais, além da disponibilização de acesso à plataforma Liciteiro.com.

 

Para a par�cipação nas a�vidades de capacitação, bem como uso da plataforma, todos os empresários interessados farão
inscrição por meio do sí�o do Liciteiro.com (www.liciteiro.com/df), cujo endereço eletrônico será incluído em todos os
conteúdos de comunicação u�lizados no curso da execução do projeto (website e redes sociais próprios e dos parceiros),
devendo ser indicado apenas um responsável por empresa no cadastro realizado no ato de inscrição.

 

Para par�cipar das a�vidades propostas pelo presente projeto, as empresas inscritas não poderão estar posi�vadas no CEI -
Cadastro de Empresas Inidôneas e no Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, já tendo par�cipado de algum
processo licitatório em que tenha come�do alguma fraude, conluio, agido de má-fé, não tenha entregue serviços contratados,
etc.

 

No ato do cadastro, será feita uma consulta ao CEI e ao SICAF para vedar a par�cipação dessas empresas que já tenham
descumprido as regras previstas nas Leis que regem as compras públicas. Ao fazer a inscrição, o responsável pela empresa será
avisado dessa consulta aos sistemas, bem como deverá ser informado do tratamento de seus dados à luz da Lei Geral de
Proteção de Dados - LGPD.

 

Para as capacitações presenciais serão oferecidas 25 vagas por imersão, totalizando a oferta de 100 vagas para as empresas
interessadas.

 

SOBRE A COMUNICAÇÃO DO PROJETO

O processo de divulgação das inscrições para as a�vidades presenciais, bem como da plataforma, será feito por meio das redes
sociais do projeto: Website, Instagram, LinkedIn e Facebook. Para tanto, será contratada uma empresa de gestão de redes
sociais para a criação das peças de comunicação.

Além disso, como já mencionado, contaremos com os seguintes parceiros para reverberarem em seus canais de comunicação à
chamada para par�cipação das a�vidades, junto aos seus bancos de dados e redes sociais:

CACB – Confederação das Associações Comerciais do Brasil;

AJE DF – Associação de Jovens Empresários do Distrito Federal;

ACDF – Associação Comercial do Distrito Federal;

CUFA – Central Única das Favelas do Distrito Federal;

Fecomércio e Ins�tuto Fecomércio;

SEBRAE DF,

UCB – Universidade Católica de Brasília e o IESB.

 

 PLANO DE COMUNICAÇÃO

 

Linhas-Mestras: Conteúdos de Licitações e Contratos, Princípios da Administração Pública, Nova Lei de Licitações e Punições e
Sanções aplicadas às empresas (quando couber).

Comunicação Inicial: Divulgação do projeto e suas caracterís�cas e dados sobre o tamanho do mercado relacionado às compras
públicas e o porquê de ser uma grande oportunidade empresarial. 

Planejamento de publicação de conteúdos:

Canais: Youtube, Instagram e Facebook (do Liciteiro.com, do Ins�tuto Mundial e dos parceiros- chave);

Vídeos: 04 vídeos no total. Canal: Youtube e plataforma Liciteiro.com (03 vídeo-aulas + 01 tutorial);

Conteúdos digitais: 3 postagens semanais, durante os meses de março a setembro; Postagens sobre o evento, transmissões ao
vivo, stories: durante os dias do evento; Canais: Instagram e Facebook;

http://www.liciteiro.com/df)
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Relatório das publicações (imagens, textos e espaços u�lizados, com métricas de audiência)

 

OBJETIVOS E METAS

 

 METAS DA CUSTOMIZAÇÃO DA PLATAFORMA

 

●  Entrega da versão customizada para Brasília até 20 de abril de 2022. A oferta de oportunidades de licitações publicadas em
Diários Oficiais ficarão disponíveis na plataforma pelo período de maio de 2022 a outubro de 2022.

 

METAS DAS ATIVIDADES PRESENCIAL

 

●  Realização de 04 (quatro) imersões presenciais;

●  Gravação de 03 (três) vídeo-aulas para disponibilização dentro da plataforma;

●  Elaboração de 01 (um) tutorial de u�lização da plataforma;

●  A�ngir o mínimo percentual de 80% (oitenta por cento) de efe�vidade nas metas e público- alvo propostos.

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

 De acordo com a MROSC, a en�dade apresentará prestação de contas �sico-financeira ao final do projeto.

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO

Público es�mado nas a�vidades de imersão presenciais:

100 (cem) empresários/empreendedores nas imersões presenciais

 

CONTRAPARTIDA

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

 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Fase de pré-produção

Aprovação do projeto e liberação da emenda 01/12/2021 15/12/2021

Mapeamento,   concre�zação   e    manutenção   das    parcerias ins�tucionais do
projeto 16/12/2021 28/10/2022

Customização da plataforma Liciteiro.com para implementação

no DF
16/12/2021 20/04/2022

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

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

Planejamento da Estratégia de Comunicação do projeto 01/02/2022 15/03/2022

Elaboração de acordos ins�tucionais de cooperação técnica e

coleta automa�zada de informações, junto a órgãos públicos, sobre licitações para
integração à plataforma

 

04/04/2022

 

20/10/2022

Elaboração de acordos ins�tucionais de cooperação técnica e coleta automa�zada dos
documentos e cer�dões, junto a órgãos

públicos, das empresas par�cipes do projeto

 

04/04/2022

 

20/10/2022

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

Fase de produção

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

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

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

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

Organização e realização das quatro imersões presenciais 01/06/2022 31/08/2022
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U�lização da plataforma Liciteiro.com, customizada para o DF,

com a disponibilização de oportunidades de licitações publicadas em Diários Oficiais,
incluindo suporte e manuteção

 

20/04/2022

 

20/10/2022

Fase de desprodução

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

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO LICITEIRO.COM

 

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

Período de aprovação do projeto e liberação da emenda           

Mapeamento, concre�zação e manutenção das parcerias

ins�tucionais do projeto
          

Customização da plataforma Liciteiro.com para
implementação no DF           

Contratação de equipe técnica, consultores, especialistas e

capacitadores.
          

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

Planejamento da Estratégia de Comunicação do projeto           

Elaboração de acordos ins�tucionais de cooperação técnica e
coleta automa�zada de informações, junto a órgãos públicos,

sobre licitações para integração à plataforma
          

Elaboração de acordos ins�tucionais de cooperação técnica e
coleta automa�zada dos documentos e cer�dões, junto a

órgãos públicos, das empresas par�cipes do projeto
          

Disponibilização da plataforma para usuários           

Apresentação e divulgação da plataforma Liciteiro.com           

Gravação e disponibilização do tutorial da plataforma           

Gravação e disponibilização das vídeo-aulas           

Divulgação e realização das capacitações e dos treinamentos           

Organização e realização das quatro imersões presenciais           

U�lização da plataforma Liciteiro.com, customizada para o DF,
com a disponibilização de oportunidades de licitações

publicadas em Diários Oficiais, incluindo suporte e manuteção
          

Elaboração de relatórios finais (contábeis e de realização do

objeto) e prestação de contas para a concedente.
          

 

MARCOS EXECUTORES

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

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

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

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

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

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

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

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição Quan�dade Valor
Unitário Valor Total

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

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

Coordenação de
Mobilização

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

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

Assistente de
conteúdo e
mobilização

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

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

Coordenação
Administra�vo-
Financeira

Prestação de serviços de Gestão Administra�vo-Financeira (realização da gestão
administra�vo-financeira do projeto, incluindo a elaboração de contratos de
pessoal, efetuação de pagamentos, controles bancários e elaboração da prestação
de contas de todo o projeto, incluindo as

capacitações presenciais).

 

 

 

10 meses

 

 

 

R$ 1.500,00

 

 

 

R$
15.000,00

Coordenação de
Produção

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

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

Customização da
plataforma

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

10 meses R$ 3.200,00 R$ 32.000,0

Análise, captação e
Integração de
Dados

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

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

Capacitações
presenciais

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

04 serviços R$ 2.000,00 R$ 8.000,00

Capacitações -
material

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

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

Capacitações -
material Aquisição de material de insumo - canetas

04 caixas
com

50
unidades

R$ 54,04 R$ 216.28

 

Capacitações -
material

Aquisição de material - cer�ficados: 21x30cm, 4x0 cores, �nta escala em off-set
alta altura, 180g, CTP Incluso, prova digital.

Empacotado, 01 lado

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

 

Capacitações -
material

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

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

 

Capacitações -
material

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

reposição durante todo o evento
04 diárias R$ 90,00 R$ 360,00

Capacitações -
audiovisual

Aluguel de equipamentos de audiovisual (projeção mul�mídia - projetor
mul�mídia 3200 AL) 04 diárias R$ 150,00 R$ 600,00

Capacitações -
audiovisual Aluguel de equipamentos de audiovisual (01 tela de 100") 04 diárias R$ 100,00 R$ 400,00

Capacitações -
audiovisual Aluguel de equipamentos de audiovisual (01 mesa para projeção) 04 diárias R$ 130,00 R$ 520,00

Capacitações -
audiovisual

Aluguel de equipamentos de audiovisual (01 notebook) 04 diárias R$ 150,00 R$ 600,00



03/02/2022 10:32 SEI/GDF - 77037178 - Termo de Fomento (MROSC)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=87394155&infra_sist… 13/13

Capacitações -
audiovisual

Aluguel de equipamentos de audiovisual (01 operador de audiovisual em horário
comercial) 04 diárias R$ 220,00 880,00

Conteúdo de
aprendizagem

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

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

Web designer Serviço de design gráfico/elaboração de arte e de gestão de redes sociais, para
divulgação da plataforma e das capacitações 01 serviço R$ 2.490,00 R$ 2.490,00

 

TOTAL

 

R$
154.996,28

 

Cronograma de Desembolso

Desembolsos Ações Data Valor

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

 

20/12/2021

 

R$ 154.996,28

Total R$ 154.996,28

 

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

 

ANEXOS

[ x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO)

[ x ] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO

[    ] OUTROS. Especificar:                                       

 

 

Data: de dezembro de 2021

 

Assinatura do dirigente da OSC:                                                                  
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