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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 13/2021

 

TERMO DE FOMENTO Nº 13/2021, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO
FEDERAL/SDE E A ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO CRESCE DF.

PROCESSO: 00370-00002399/2021-14

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL - SDE/DF, com sede no Setor -
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,
inscrito com o CPF sob nº 006.334.758-07 e RG 24.808 OAB/DF e Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO CRESCE DF, com sede: Q QS 304
CONJUNTO 3 LOTE 1 SALA 04 – SAMAMBÁIA SUL-DF, CEP: 72.306-503, inscrita no CNPJ sob o nº 08.466.173/0001-01, doravante A ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, neste ato representado por seu Presidente: EDUARDO NASCIMENTO CAMPOS, brasileiro, portador da carteira de iden�dade nº
809.795 - SSP/DF e CPF nº: 484.075.181-15, 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 objeto realizar o Projeto INOVA DF que será um evento dedicado a inovação, cria�vidade, tecnologia e sustentabilidade, e
acontecerá entre os dias 5 e 8 de maio de 2022, na Praça das Fontes do Parque da Cidade de Brasília, com uma vasta programação que tem o obje�vo de
conectar ideias, provocar a busca por novos caminhos e inspirar a�tudes. O evento reunirá diversos profissionais, acadêmicos, estudantes,
empreendedores e pesquisadores na busca por inovação, cria�vidades associadas a tecnologia e a sustentabilidade, na busca de espaços que es�mulem
diálogos provoca�vos sobre cultura, engajamento e novos negócios. O projeto terá início no dia 30/12/2021 e o término no dia 30/05/2022, 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 de R$ 1.599.858,50 (um milhão quinhentos e noventa e nove mil oitocentos e cinquenta e oito
reais e cinquenta centavos).

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

I - Unidade Orçamentária: 20101

II - Programa de Trabalho: 04.122.6207.9120.0012 e 11.333.6207.9107.0167

III - Natureza da Despesa: 335041

IV - Fonte de Recursos: 100

2.4 - O empenho é de R$ 1.599.858,50 (um milhão quinhentos e noventa e nove mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), conforme
Notas de Empenho nº 2021NE00435 e 2021NE00436 ano 2021, Órgão SDE/DF, emi�da em 29/12/2021, sob o evento nº 400097, na modalidade 1 -
Ordinário.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA

3.1 - Este instrumento terá vigência de 05 (cinco) 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.
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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

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:
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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;

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.
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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: 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:

I - 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;

II - Valores transferidos pela administração pública distrital;                                         

III - 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

IV - 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

14.1 - A prestação de contas será um procedimento de acompanhamento sistemá�co da parceria, voltado à demonstração e verificação do
cumprimento de metas e resultados, que observará o disposto na Lei n° 13.019/2014, em seu regulamento Decreto Distrital nº 37.843/2016;

14.2 - A prestação de contas final consis�rá na apresentação pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL do relatório de execução do objeto, no prazo de
90 (noventa) dias após o término da vigência da parceria, prorrogável por até 30 (trinta) dias mediante solicitação jus�ficada.
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14.2.1 - O relatório de execução do objeto deverá conter:

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

II - Comprovação do cumprimento do objeto, por documentos como lista de presença, fotos, depoimentos, vídeos e outros suportes;

III - comprovação do cumprimento da contrapar�da, quando houver essa exigência; e

IV - Documentos sobre o grau de sa�sfação do público alvo, que poderão consis�r em resultado de pesquisa de sa�sfação realizada no curso da parceria
ou outros documentos, tais como declaração de en�dade pública ou privada local, ou manifestação do conselho setorial.

14.3 - O parecer técnico da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA sobre o relatório de execução do objeto, considerando o teor do relatório técnico de
monitoramento e avaliação, consis�rá na verificação do cumprimento do objeto, podendo o gestor da parceria:

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

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

14.3.1 - Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprido ou caso haja indícios de irregularidades que possam ter gerado danos ao erário, a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será no�ficada para apresentar em até 90 (noventa) dias relatório de execução financeira, que conterá:

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

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

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

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

- Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, dados da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e do fornecedor, além da
indicação do produto ou serviço; e

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

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

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

14.5 - A análise da prestação de contas final ocorrerá no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de apresentação:

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

- Do relatório de execução financeira, quando houver.

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

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

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

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

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

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

14.8 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá apresentar recurso administra�vo no prazo de 15 (quinze) dias após sua no�ficação quanto à
decisão final de julgamento das contas.

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

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

14.10 - Exaurida a fase recursal, no caso de rejeição das contas, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá no�ficar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para
que:

- Devolva os recursos de forma integral ou parcelada, nos termos da Lei Distrital Complementar nº 833/2011, sob pena de instauração de tomada de
contas especial e registro no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO e em plataforma eletrônica, enquanto perdurarem os mo�vos
determinantes da rejeição; ou

- Solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de relevante interesse social, mediante a apresentação de novo Plano de Trabalho
com prazo não superior a metade do prazo original de execução da parceria, desde que a decisão final não tenha sido pela devolução integral dos
recursos e que não tenha sido apontada a existência de dolo ou fraude;

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

14.11.1 - Nos casos em que for comprovado dolo da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ou de seus prepostos, os juros serão calculados a par�r das
datas de liberação dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quanto ao prazo de análise de contas;

14.11.2 - Nos demais casos, os juros serão calculados a par�r da data de término da parceria, com subtração de eventual período de inércia da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quanto ao prazo de análise das contas;
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14.12 - Caso a execução da parceria ultrapasse um ano, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL providenciará prestação de contas anual por meio da
apresentação de relatório parcial de execução do objeto, que observará o disposto na Lei n° 13.019/2014, em seu regulamento o Decreto nº
37.843/2016;

14.12.1 - Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprido quanto ao que se esperava no período de que trata o relatório ou caso haja indícios de
irregularidades que possam ter gerado danos ao erário, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será no�ficada para apresentar relatório parcial de
execução financeira;

14.12.2 - A análise da prestação de contas anual será realizada conforme procedimentos definidos no Decreto Distrital 37.843 de 13/12/2016.

 

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

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
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Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

 

 

ASSOCIAÇÃO CRESCE DF

CNPJ: 08.466.173/0001-01

EDUARDO NASCIMENTO CAMPOS

CPF:  484.075.181-15

Presidente

 

 

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO

 

 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

Razão Social: ASSOCIAÇÃO CRESCE DF

Endereço Completo: Q QS 304 CONJUNTO 3 LOTE 1 SALA 04 – SAMABAIA

CNPJ: 08.466.173/0001-01

Município: Brasília UF:DF CEP: 72.306-503

Site, Blog, Outros:

Nome do Representante Legal: Eduardo Nascimento Campos

Cargo: Presidente

RG: 809795 Órgão Expedidor: SSP-DF CPF: 484.075.181-15

Telefone Fixo: Telefone Celular: (61) 99967-4458

E-Mail do Representante Legal: crescedf2@gmail.com

    

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Isabela Franca Ornelas

Função na parceria: acompanhamento da parceria

RG: 2754013 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 033.656.801-01

Telefone Fixo: Telefone Celular: (61) 98122-0842

E-Mail do Responsável: isabelaornelas11@gmail.com

    

 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Município: UF: CEP:

Site, Blog, Outros:

Nome do Representante Legal:

mailto:crescedf2@gmail.com
mailto:isabelaornelas11@gmail.com
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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

     

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: INOVA DF

PERÍODO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 30/12/2021 TÉRMINO: 30/05/2022

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

 

Realização do projeto INOVA DF nos dias 4 a 8 de maio de 2022, na praça das Fontes no Parque da Cidade. Endereço: SRPS – Brasília.

JUSTIFICATIVA:

 

O INOVA DF será um evento dedicado a inovação, cria�vidade, tecnologia e sustentabilidade Acontecerá entre os dias 5 a 8 de maio de 2022 na Praça
das Fontes no Parque da Cidade de Brasília, com uma vasta programação que tem o obje�vo de conectar ideias, provocar a busca por novos caminhos
e inspirar a�tudes. O evento reunirá diversos profissionais, acadêmicos, estudantes, empreendedores e pesquisadores na busca por inovação,
cria�vidade associadas a tecnologia e a sustentabilidade, na busca de espaços que es�mulem diálogos provoca�vos sobre cultura, engajamento e
novos negócios.

Com entrada gratuita, es�ma-se um total de público de 10 mil pessoas e é des�nado para aqueles que querem uma economia com negócios
transparentes, ambientalmente saudáveis e socialmente justos. Será ofertada doses concentradas de conhecimento, ideias e exemplos para a carreira,
negócios e organizações.

Inovar é criar algo, é introduzir novidades, renovar, recriar. A inovação é sempre �da como sinônimo de mudanças e/ou melhorias de algo já existente.

Um dos grandes pensadores da inovação, o economista e cien�sta polí�co austríaco Joseph Schumpeter, �nha claro que a inovação é o motor do
crescimento econômico. Criou o conceito de "destruição cria�va", que pode ser resumido na ideia de destruir o an�go para criar algo novo, um
processo intrínseco à dinâmica do capitalismo.

Outro austríaco também entusiasta da inovação, Peter Drucker, escritor e professor, dizia que a inovação era a habilidade de transformar algo já
existente em um recurso que gere riqueza. "Qualquer mudança no potencial produtor-de-riqueza de recursos já inexistentes cons�tui inovação”,
afirmou em 1987.

Mas como podemos definir o que é inovação hoje? De acordo com o Manual de Oslo, a publicação da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) �da como referência mundial para os conceitos e metodologia para analisar a inovação nas empresas, a inovação
pode ser definida como:

“...um produto ou processo novo ou aprimorado (ou uma combinação dos dois) que difere significa�vamente dos produtos ou processos anteriores da
empresa e que tenha sido introduzido no mercado ou colocado em uso pela empresa”.

 

Um dos componentes centrais desse conceito de inovação é o conhecimento, seja ele prá�co, técnico ou cien�fico. O conhecimento serve como base
para o processo de solução de problemas, prospecção e criação de novos negócios ou melhorias inéditas no processo produ�vo, ou seja, inovações.

Outro componente decisivo para se conceituar a inovação é a implementação, já que é ela quem diferencia inovação de outros conceitos, como o de
invenção. Ou seja, a inovação se concre�za quando ela é colocada em uso ou disponibilizada para o uso de quem quer que seja. Ela deve sair do papel,
ser aplicada.

Inovar é transformar uma ideia em solução com cria�vidade. Inovar é fundamental para empresas de qualquer setor e porte, e, claro, para um país. A
inovação é um dos motores do crescimento. É por isso que a maioria das nações adota uma série de polí�cas públicas para es�mular as a�vidades de
inovação, seja no setor produ�vo, na educação, no governo, na saúde, na segurança ou em infraestrutura.

Inovar é uma necessidade que nos acompanha desde que o mundo é mundo. A inovação nas organizações não é diferente. É uma peça-chave para o
desenvolvimento de novos produtos, tecnologias, métodos, formas de trabalhar e de se relacionar com os diferentes públicos que se tornam mais
próximos com a transformação digital. E isso demanda, a cada dia, mais transformações.

A inovação é o centro da estratégia para o desenvolvimento da indústria nacional. Nesse sen�do, a agenda de inovação é urgente e precisa ser tratada
como prioridade para o país, assim como a cultura da inovação deve fazer parte do DNA das empresas. De acordo com a Confederação Nacional da
Indústria (CNI), priorizar a inovação é uma das chaves para o crescimento sustentável do Brasil.

Por mais amplo que seja o conceito de inovação, existe algum consenso sobre quais são seus principais �pos. Como é possível inovar em diferentes
contextos, pesquisadores da inovação e formuladores de polí�cas públicas adotaram recortes do conceito mais abrangente de inovação para melhor
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analisar suas caracterís�cas, a frequência com que ocorrem nas empresas e quais são as condições para que aconteçam. Para diferenciar os contextos
da inovação como um processo ou como um resultado, o Manual de

Oslo adota os termos a�vidades de inovação (processo) e inovação empresarial (resultado). A definição destes termos são as seguintes:

A�vidades de inovação: incluem todas as a�vidades de desenvolvimento, financeiras e comerciais

realizadas por uma empresa que se des�nem a resultar em uma inovação para a empresa.

Inovação empresarial: é um produto ou processo de negócios novo ou aprimorado (ou uma combinação disso) que difere significa�vamente dos
produtos ou processos de negócios anteriores da empresa e que tenha sido introduzido no mercado ou colocado em uso pela empresa.

Para se referir à uma inovação considerando seu propósito, o Manual estabelece dois principais �pos, de produto e de processo. O termo produto
inclui em sua definição também novas ofertas de serviços

prestados pelas empresas. Já em processo se compreendem os processos produ�vos da empresa e suas

a�vidades de logís�ca e pós-venda. Portanto, a inovação em produto ou processo são conceitos centrais para definir e analisar a inovação e seus
resultados nas empresas. Portanto, a definição precisa desses conceitos é:

Inovação de produto: é um produto ou serviço novo ou aprimorado que difere significa�vamente dos bens ou serviços anteriores da empresa e
que foram introduzidos no mercado.

Inovação de processo: é um processo de negócios novo ou aprimorado para uma ou mais funções de negócios da empresa que diferem
significa�vamente de seus processos de negócios anteriores e que foi colocado em uso na empresa.

A inovação está presente em diferentes áreas, embora seja comum associá-la ao desenvolvimento cien�fico e tecnológico.

Isso ocorre porque ciência e tecnologia são elementos que frequentemente acompanham a inovação. A ciência, por meio da pesquisa, básica ou
aplicada, contribui com novos conhecimentos e metodologias que podem ser aplicados pelas empresas. A tecnologia, essa mais próxima da a�vidade
produ�va, oferece as ferramentas e soluções para o setor produ�vo, seja na criação de produtos ou serviços. Em tempos de transformação digital, em
que as tecnologias digitais são aplicadas em quase todas as esferas de nossas vidas, a tecnologia e a inovação se retroalimentam. Nesse processo,
novas tecnologias são criadas, frutos da inovação tecnológica, para levar mais produ�vidade, mais valor e mais bene�cios aos clientes.

A inovação cien�fica e tecnológica tem poder transformador, como pode ser observado em todo o mundo em decorrência da pandemia da COVID-19.
A produção de novas vacinas em tempo recorde demandou que laboratórios, empresas do setor farmacêu�co e da indústria de transformação
direcionassem suas a�vidades para a pesquisa, desenvolvimento e inovação. Segundo a OCDE, na publicação Science, Technology and Innova�on
Outlook 2021, foi por meio da ciência, tecnologia e inovação que os países que melhor responderam à crise da Covid-19 conseguiram proteger seus
cidadãos e suas economias.

Além disso, empresas e pessoas estão cada vez mais conectados por meio das inovações em comunicação e isso vem alterando profundamente nossa
forma de viver e a cultura das empresas. As empresas adotaram novas tecnologias, implementaram processos inovadores e, com isso, as relações
interpessoais também foram afetadas. O teletrabalho ganhou proporções não imaginadas e os aplica�vos de mensagens, as vídeo-chamadas e
diferentes so�wares passaram a ocupar parte relevante do tempo dos trabalhadores.

No processo de inovação tecnológica, seja em grandes, médias ou pequenas empresas, ou também nas startups, são desenvolvidas a�vidades de
pesquisa e desenvolvimento (P&D) capazes de produzir novos conhecimentos. Mas as inovações não derivam necessariamente de P&D. Inovações
consideradas mais incrementais podem ser resultado de novo uso ou uma nova “roupagem” dada a algo

conhecido. Essas inovações, muitas vezes, são consideradas incrementais, pois não exigem grandes 

inves�mentos em pesquisa, embora possam gerar importantes retornos para as empresas.

Apesar de muito se falar sobre essas dis�nções, inúmeras empresas dizem não saber inovar. E muitas ainda entendem inovação como algo complexo e
de custo elevado.

Segundo uma pesquisa feita com 100 CEOs de empresas brasileiras em 2019 e divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), apenas 6%
deles consideravam a indústria nacional muito inovadora. Para 49% dos entrevistados, o grau de inovação da indústria brasileira é baixo ou muito
baixo.

Neste cenário, é preciso disseminar conhecimento sobre como inovar e sobre que �po de apoio existe para as empresas que realizam projetos de
inovação. Outra prioridade, é tornar mais próximas empresas e Ins�tuições de Ciência e Tecnologia (ICTs), unindo Ciência, Tecnologia e Inovação, de
modo es�mular todo �po de inovação empresarial, das incrementais as radicais.

Realizar inves�mentos em inovação é um impera�vo para ins�tuições e empresas de todo o mundo. Empresas e organizações que inovam mais,
crescem mais. Além disso é preciso manter a empresa alinhada com as novas tecnologias e tendências para que seja possível desenvolver melhores
produtos, reduzir custos, o�mizar processos, aumentar a produ�vidade, tornar ambientes de trabalho mais seguros e melhorar a relação com clientes,
além de aumentar o lucro e os bene�cios sociais.

Criar soluções capazes de atender ou mesmo antecipar as demandas de um mundo cada vez mais conectado e global impende que o negócio se tornar
obsoleto.

Inves�r em inovação melhora não apenas a compe��vidade de empresas, mas também de países. Com empresas mais inovadoras, países como o
Brasil podem reduzir a distância até a fronteira tecnológica e em relação aos países líderes do mercado global, aumentando assim a geração interna de
riqueza. Por isso, inves�r em inovação é inves�r no crescimento da economia com vistas ao desenvolvimento social, afinal, não há desenvolvimento
sem crescimento.

De acordo com o Ins�tuto de Esta�s�cas da UNESCO, agência de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2017 (ano mais
recente disponível), o Brasil se encontrava entre os dez países que mais inves�ram em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Ainda que o inves�mento
em P&D seja um dos motores da inovação, o Brasil ainda precisa melhorar nos rankings de inovação.

O Brasil ocupa a 62ª colocação, entre 131 países, no Índice Global de Inovação (IGI), segundo o levantamento mais recente divulgado em 2020 pela
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI - WIPO, na sigla em inglês), em parceria com a Universidade de Cornell.

Apesar de melhorar quatro posições entre 2019 e 2020, a 62ª colocação não é compa�vel com o fato de o Brasil ser a 9ª maior economia do mundo.
Em entrevista à Agência CNI de No�cias na época de divulgação do estudo, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, disse que o Brasil con�nua
numa posição muito abaixo do potencial que possui. "Precisamos melhorar o financiamento à inovação, fortalecer parcerias entre governo, setor
produ�vo e academia, estruturar polí�cas de longo prazo e priorizar a formação de profissionais qualificados”, destacou o dirigente da CNI.

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/inovar-e-sobreviver-nos-negocios-mostra-pesquisa-da-cni-com-100-ceos
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Ainda segundo o Índice Global de Inovação, o Brasil é o quarto país mais inovador entre as 37

nações da América La�na e Caribe analisadas. Fica atrás do Chile (54ª posição), México (55ª) e Costa Rica (56ª). A América La�na aparece no relatório
como uma das regiões do mundo mais mal classificadas.

Por esses e vários mo�vos, a realização do INOVA DF é de suma importância, principalmente por o Distrito Federal ser a capital do Brasil, onde se
concentra as principais decisões do país e que reflete nos diversos segmentos.

 

AÇÕES ESTATÉGICAS

 

1. Visitação escolar

 

O INOVA DF irá receber alunos, com o obje�vo de aproximar os jovens estudantes do universo da inovação, cria�vidade, tecnologia e sustentabilidade.
É des�nado aos alunos de Escolas Públicas e Par�culares, que terão dias especialmente reservados e com bene�cios diferenciados para uma visita mais
confortável e organizada ao evento.

O dia para as visitas escolares serão no dia 4,5 e 6 de maio de 2022. Serão disponibilizado 20 ônibus por dia para visita escolar, sendo 10 pela manhã e
10 no vesper�no. Os ônibus serão oferecidos para os alunos Escolas públicas da Secretaria de educação e para os adolescentes que estão no
Socioeduca�vo.

Para a segurança dos estudantes que farão a visita ao INOVA DF será confeccionado crachás para cada um dos alunos.

 

 

2. Acessibilidade

 

As medidas adotadas para garan�r a acessibilidade no INOVA DF são:

 

Rampas de acesso localizadas em pontos estratégicos;

Estacionamento reservado para pessoas com deficiência (PCD) e idosos;

Banheiros adaptados para PCD.

Área reservada para pessoas com deficiência e idosos nos eventos da programação do projeto.

 

3. Sustentabilidade

 

O INOVA DF abordará diretamente o assunto da sustentabilidade, como tema norteador em seus eixos ambiental, social e econômico, pois
compreende ser um agente de transformações posi�vas para um mundo melhor, à medida que estabelece em nosso projeto de inclusão e valorização
de pessoas com toda a sua diversidade, reduz do impacto ambiental com escolhas mais inteligentes, assumindo nossa responsabilidade de cidadãos
conscientes do nosso papel na preservação da vida.

Além de valorizar e fortalecer os empreendedores locais por meio de contratações de empresas e

mão-de-obra da cidade. E reflete sobre o nosso papel diante dos desafios que a humanidade vem

enfrentando e fazer com que o evento seja um ambiente de aprendizagem e de inspiração para todos.

Para promover a reflexão e incen�var o público iremos apresentar as seguintes ações sustentáveis durante o evento:

Divulgação nas redes sociais e site do projeto de matérias voltadas para conscien�zar sobre a sustentabilidade ambiental para todos os públicos,
com temas como: reu�lização de materiais; como separar adequadamente o óleo u�lizado; reciclagem de isopor; separação de materiais
recicláveis e resíduos orgânicos e as cores das lixeiras, como reduzir a geração de resíduos, entre outros;

Divulgação nas redes sociais e site do projeto de cards e matérias sobre a economia sustentável: visto como um conjunto de prá�cas que levam
em conta não só o lucro, mas também a qualidade de vida dos indivíduos e a harmonia com a natureza. Uma economia sustentável é aquela que
foca seu crescimento no bem-estar do ser humano, colocando-o no centro do processo de desenvolvimento;

A formação de coopera�vas de reciclagem em diversas regiões do Brasil tem sido objeto de inves�gação de pesquisas que mostram a
importância dessa a�vidade para mi�gar o impacto ambiental dos resíduos sólidos urbanos, por meio do trabalho de coleta sele�va de lixo. Por
outro lado, estudos mostram as dificuldades desses profissionais que começam a se organizar em coopera�vas, com o apoio, ainda precário, dos
setores público e privado e da sociedade civil. Essas coopera�vas contribuem com a extensão da vida ú�l de produtos e embalagens por meio da
coleta, separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolidam os programas de logís�ca reversa de
empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis. Neste contexto, serão doados os lixos recicláveis para coopera�vas de reciclagem
do Distrito Federal;

Sabemos que o plás�co, por exemplo, é o resíduo sólido urbano de maior potencial para reciclagem no mundo. O Brasil produz cerca de 100 mil
toneladas de copos plás�cos por ano, mas infelizmente as prá�cas de descarte adotadas não exploram de maneira sa�sfatória o potencial de
reciclagem do produto, de modo que grandes quan�dades de copos descartáveis acabam em aterros sanitários ou, infelizmente, são
descartados de maneira inadequada no meio ambiente. A u�lização de copos plás�cos proporciona à baixa taxa de reciclagem desse material em
nosso país, causando problemas ambientais e aumento do lixo plás�co. Diante ao exposto, serão evitados copos plás�cos no presente projeto,
portanto será ofertado eco copos e orientaremos o público para que u�lize suas garrafas de água, importante ferramenta no processo de
redução de lixo e na conscien�zação sobre o impacto ambiental de tudo o que consumimos, para os visitantes e equipe de trabalho;
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Para realizar um projeto dessa dimensão, entende-se que é necessário trabalhar para diminuir e minimizar qualquer impacto que sua execução possa
trazer ao meio ambiente. Ser sustentável é se tornar um agente de transformações posi�vas para um mundo melhor.

d) Medidas de Prevenção a Covid-19

 

Serão adotadas todas as medidas de segurança e prevenção a Covid-19 vigentes à época da realização do projeto, tais como: distanciamento social,
uso de máscara obrigatório em todos os locais do evento, disponibilização de álcool em gel em diversos pontos do evento e informa�vos da
importância e obrigatoriedade da u�lização da máscara cobrindo o nariz e boca.

Para aqueles que não se sentem seguros a comparecer em eventos presencialmente, será transmi�do via redes sociais.

 

 

RESULTADOS ESPERADOS

 

O INOVA DF tem, por principal obje�vo, causar impactos sociais posi�vos aos seus visitantes e à população do Distrito Federal, através da difusão
do conhecimento;

Difundir conceitos posi�vos, correlatos a polí�cas de inclusão social, proteção ao meio-ambiente e equidade de gêneros;

A par�r de sua rica e variada programação, espera-se a�ngir um público total de 10 mil pessoas durante seus 4 dias de realização;

Receber por volta de 2.400 alunos da rede pública do Distrito Federal e adolescentes do Socioeduca�vo.

Serão montados cerca de 45 stands com a�vidades inovadoras e cria�vas para demonstração de trabalhos do Distrito Federal, bem como de
´produtores cria�vos e movimenta a economia cria�va do Distrito Federal.;

Fortalecer o mercado do empreendedorismo, inovação, cria�vidade e sustentabilidade no Distrito Federal;

Geração de emprego e renda através de contratações aproximadamente de 50 empregos diretos e 75 empregos indiretos.

Reforçar ações transversais unindo segmentos culturais e fortalecendo o desenvolvimento econômico do Distrito Federal.

Impacto econômico indireto

 

Quan�dade de a�vidades realizadas durante os 4 dias;

 

Acréscimo do mercado formal de venda de alimentos e bebidas;

 

A�vação dos comércios locais próximos às localidades próximas a realização do evento;

Acréscimo nos serviços de transporte urbano e por aplica�vo;

 

Acréscimo da movimentação do turismo no Distrito Federal;

 

Fortalecimento da cadeia produtiva do empreendedorismo e do turismo do Distrito Federal;

 

Criam-se oportunidades de emprego e renda, contratando pessoas e contribuindo para a criação ou manutenção de empregos diretos e indiretos,
refletindo positivamente na melhoria da qualidade de vida de toda população.

 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

 

Buscando inovação, na perspectiva de potencializar a participação do público o INOVA DF trará novidades e incluirá na programação experiências,
interações e novas linguagens.

Veja abaixo a programação que será ofertada ao público de todas as faixas etárias e de forma gratuita:

 

 

1. Espaço criatividade e inovação
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Esse espaço será destinado as palestras, debates, mesas de discussões. Um local propício para muito aprendizado:

Mesas de discussão, debates e palestras

 

Compartilhamento de experiências, capacitação e qualificação profissional abordando temas contemporâneos, as palestras e os debates são os momentos
mais esperados da programação que pretende trazer os principais nomes inovadores, autores de livros e empreendedores da cena nacional . Buscando
reconhecimento e expansão da excelência de conteúdo nos temas de inovação, criatividade, tecnologia e sustentabilidade para além do eixo Rio-São Paulo,
tornando-se um instrumento de transformação para todo o público. Será um importantíssimo momento de intercâmbio de ideias e projetos.

As mesas de discussão discutirão temas da contemporaneidade tais como os seguintes assuntos:

 

Rodada de negócios

 

Neste ambiente acontecerão as rodadas de pitchings, dando oportunidade de pequenos e médios empreendedores inovadores e criativos de apresentarem
seus produtos a possíveis patrocinadores nacionais e internacionais.

Vários segmentos poderão ser contemplados, basta se inscrever previamente. A sinergia promovida entre as
diversas áreas do empreendedorismo e do turismo torna a experiência ainda mais rica e inovadora.

 

 

Área colaborativa - stands

 

A área colaborativa oferecerá uma vasta programação transversal composta por: exposições artísticas e de
produtos inovadores, apresentações musicais, encontro com autores literários que versem sobre inovação,
criatividade, tecnologia e sustentabilidade para sessões de autógrafos.

Nesse espaço será convidado instituições como a UNB, SEBRAE, SESI/SENAI, BRB e demais empreendimento
para que possam colaborar com os visitantes, com informações e promoções de serviços.

Serão disponibilizados cerca de 45 stands. Os expositores serão selecionados de acordo com a temática do projeto,
ou seja que tenham algum produto para apresentar de forma inovadora, tecnológica, sustentável e criativa,
portanto teremos uma variedade enorme de expositores que agregarão ao projeto. Será aberta uma chamada
pública para apresentação de projetos e produtos para apresentação no INOVA DF. Não será realizada nenhuma
cobrança aos stands que farão parte do projeto.

Praça gastronômica

 

Gastronomia também é uma das áreas que abarcam a inovação e a criatividade e estará presente no evento,
proporcionando a alimentação dos visitantes do evento.

Atividades artísticas e culturais

 

Para momentos de netwoorking será oferecido nos quatro dias de evento atividades artísticas no período noturno,
será uma noite de jazz/blues, samba, rock e musica popular brasileira, para atender aos diversos gostos e estilos
musicais. As atividades artísticas culturais vêm para mostrar a potência criativa do Distrito Federal e com isso
proporcionar um momento descontraído para os visitantes, estilo happy hour.

Programação:

 

O INOVA DF funcionará do dia 05 a 08 de maio de 2022, das 10h às 20h, com diversas atividades e visitação do
que será exposto para o todo o público. Toda a programação segue no Anexo I.

Credenciamento

 

Será necessário uma inscrição previa do publico em geral por meio do site, que será conferido por meio eletrônico
na entrada do evento, para controle dos visitantes aos standes e as palestras.

 

OBJETIVOS E METAS:

a.       Geral
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Realizar o INOVA DF, com entrada franca durante 4 (quatro) dias a par�r de uma rica e variada programação,
composta por palestras, rodada de negócios, a�vidades ar�s�cas e área colabora�va para exposição, vendas e
apresentações.

 

2. Específicos

Realizar um grande evento com debates e palestras, a�vidades ar�s�cas, rodada de negócios;

Proporcionar a troca de conhecimento e contato do público com grandes nomes da inovação,
cria�vidade, tecnologia e sustentabilidade no âmbito regional, nacional e local;

Oportunizar um ambiente ideal para networking, encontros e rodadas de negócios cria�vos e
inovadores;

Proporcionar ações complementares transversais como: apresentações ar�s�cas, exposições,
visando a aproximação do público com diversos segmentos inserindo o INOVA DF em contexto de
plataforma mul�cultural;

Apresentar novas linguagens tecnológicas e experiências intera�vas convergindo com ferramentas
para o es�mulo ao conhecimento, despertando uma consciência reflexiva;

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:

O INOVA DF terá a entrada franca com uma programação des�nada a atender um público amplo das mais
variadas faixas etárias, de todas as classes socioeconômicas, no entanto mais especificamente
empreendedores, estudantes, acadêmicos, professores, tecnólogos que se interessem pelo assunto da
inovação, cria�vidade, tecnologia e sustentabilidade

CONTRAPARTIDA:

[X] NAO SE APLICA

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Contratação de recursos humanos especializados 30/12/2021 30/02/2022

Elaboração do Plano de Comunicação e estratégias de divulgação do
INOVA DF

 

10/01/2022

 

20/02/2022

Seleção e contratação dos palestrantes 15/01/2022 15/03/2022

Publicação do site e divulgação da programação nas redes sociais e
jornais de grande circulação

 

01/03/2022

 

05/05/2022

Inscrições para as palestras e oficinas 01/04/2022 04/05/2022

Realização do INOVA DF 05/05/2022 08/05/2022

 

Prestação de contas 09/05/2022 30/05/2022

 

MARCOS EXECUTORES

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO
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Realização do INOVA DF 05/05/2022 08/05/2022

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Modalidade: Único

Mês: Dezembro de 2021

Valor: R$1.599.858,50

 

 

ANEXOS

1- GRADE DE PROGRAMAÇÃO

2-    PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 

 

ANEXO I – PROGRAMAÇÃO

 

 

PROGRAMAÇÃO INOVA DF

Horários
05/05/2022

(Quinta-feira)
06/05/2022 (Sexta-feira)

07/05/2022

(Sabado)

08/05/2022

(Domingo)

 

10h - 11h
Solenidade de abertura

Palestra 01
Palestra 03 Palestra 05 Palestra 7

12h - 14h - - - -

14h - 15h
Praça de alimentação e

visitação de Stands

Praça de alimentação e

visitação de Stands

Praça de alimentação e visitação de

Stands
Praça de alimentação e visitação
de Stands

16h - 17h Palestra 02 Palestra 04 Palestra 6 Palestra 8

18h - 19h Rodada de negócios Rodada de negócios Rodada de negócios Rodada de negócios

19h - 20h Show de Jazz Show de rock Show de MPB Show de samba

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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INOVA DF

Memória de Cálculo

Item Descrição
Referência de

Preço

Unidade de

Medida
Quantidade Valor Unitário Valor Total

Meta 1 - Pré-produção / Produção

 

1.1

Diretor Geral - Profissional responsável por
idealizar e orientar a direção de tudo e todos,
responsável por delegar tarefas e atividades a todas
as coordenações. Sendo necessário para a pré-

produção, produção e pós-produção.

Termo de Fomento
62/2021 - Processo
SEI 00150-

00006244/2021-14

 

Mês

 

5

 

R$                    5
000,00

 

R$ 25 000,00

 

 

1.2

Produtor Executivo - Contratação de profissional
responsável pela aplicação dos cronogramas e planos
de trabalho estabelecidos, comunicação com
fornecedores e profissionais envolvidos, coordenação
da relatoria e centralização das demandas de
serviços. Sendo necessário para a pré-produção,

produção e pós-produção.

 

Termo de Fomento
62/2021 - Processo
SEI 00150-
00006244/2021-15

 

 

Mês

 

 

5

 

 

R$                    4
500,00

 

 

R$ 22 500,00

 

 

1.3

Coordenação de programação - Contratação de
Profissional responsável pela coordenação ume
direção de todas as operações relacionadas a todos os
eixos de produção e coordenações do projeto do
projeto, acompanhando de direcionando as atividades
para equipes de coordenação e

secundárias diretamente

 

Termo de Fomento
62/2021 - Processo
SEI 00150-
00006244/2021-16

 

 

Mês

 

 

5

 

 

R$                    3
500,00

 

 

R$ 17 500,00

 

 

 

1.4

Coordenador administrativo - Contratação de
profissional responsável pela gestão financeira e
negocial do projeto, efetuar pagamentos e fluxos
financeiros, bem como cumprimento de prazos
determinados contratos de fornecedores, execução
dos cronogramas de pagamento, arquivamento e
controle de comprovantes, relacionamento com
fornecedores e demais

funções pertinentes as atividades em questão.

 

Termo de Fomento
62/2021 - Processo
SEI 00150-
00006244/2021-17

 

 

 

Mês

 

 

 

5

 

 

 

R$                    3
500,00

 

 

 

R$ 17 500,00

 

1.5

Coordenador de Produção - Profissional
responsável pelo planejamento, acesso, infraestrutura,
operações, acompanhamento e fiscalização dos
diversos serviços de apoio,

bem como pela produção e execução das atividades.

Termo de Fomento
62/2021 - Processo
SEI 00150-

00006244/2021-16

 

Mês

 

3

 

R$                    3
500,00

 

R$ 10 500,00

 

1.6

Coordenador institucional - Profissional responsável
pela articulação institucional com entidades do setor
de inovação e criatividade para apoio e participação
no projeto.

 
 

Mês

 

3

 

R$                    3
500,00

 

R$ 10 500,00

       

 

 

 

1.7

 

 

Advogado - Contratação de profissional com OAB
para assessoria jurídica do projeto, visando a
execução dentro dos ditames legais e preveção de
passivo judicial.

Tabela FGV
MãTermo de
Fomento 62/2021 -
Processo SEI
00150-
00006244/2021-16o

de Obra + IPCA

 

 

 

Mês

 

 

 

5

 

 

 

R$                    2
000,00

 

 

 

R$ 10 000,00
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código 131

 

 

 

1.8

 

 

Contador - Contratação de profissional competente
para organização da documentação contábil do
projeto.

Tabela FGV
MãTermo de
Fomento 62/2021 -
Processo SEI
00150-
00006244/2021-16o

de Obra + IPCA
código 132

 

 

 

Mês

 

 

 

5

 

 

 

R$                    2
000,00

 

 

 

R$ 10 000,00

1.9
Intérprete de libras - Profissional capacitado com
certificação em libras avançadas (carga horária: 06
horas) 4 intérpretes por dia.

Orçamento diária 20 R$                        
200,00 R$ 4 000,00

 

 

 

1.10

Cenotécnicos - Profissionais responsáveis por montar
e desmontar toda cenografia do INOVA DF :
Entradas, Painéis, Palco, e Peças Cenográfica 3D,
revestimentos de tecido, montagens de peças de
madeira, acabamentos de todas as áreas e peças
cenográficas. Realizam a manutenção de toda
cenografia durante o período completo do evento.
Serão necessários 5

profissionais para montagem 5 dias e os 4 dias de
evento.

 

 

 

Orçamento

 

 

 

Semana

 

 

 

36

 

 

 

R$                    1
000,00

 

 

 

R$ 36 000,00

 

1.11

Assistente de Produção - Profissional responsável por
atuar na assistência de produção do projeto, auxiliando
todas as áreas em todas as etapas do projeto, com
apoio especial a

operacionalização das metas.

Termo de Fomento
62/2021 - Processo
SEI 00150-

00006244/2021-16

 

Mês

 

5

 

R$                    1
753,62

 

R$ 8 768,10

Subtotal R$ 172 268,10

Meta 2 - Contratações Artísticas

 

 

2.1

Banda Regional - Pagamento de cachê por realização
de apresentação de banda local de médio porte, com
grande repercussão e reconhecida regionalmente. Para
apresentações no período noturno

Edital de
Chamamento
Público nº
009/2019

- Secretaria de
Cultura DF

 

 

Cachê

 

 

5

 

 

R$                    4
000,00

 

 

R$ 20 000,00

 

 

 

2.2

 

 

 

Palestrante - Com especialização na área de
empreendedorismo, turismo e economia criativa.

Pesquisa no Portal
SALICNET -

Seminário /
Simpósio /
Encontro

/ Congresso /
Palestra - Item
Orçamentário:

Palestra

 

 

 

Cachê

 

 

 

10

 

 

 

R$                    6
000,00

 

 

 

R$ 60 000,00

 

2.3

Mediador - Profissional responsável pelo
acompanhamento e mediação de atividades
relacionadas as áreas de

desenvolvimento de conteúdo

Item 83 da Tabela
FGV - Mão de obra
+

Correção do IPCA

 

cachê

 

10

 

R$                        
200,00

 

R$ 2 000,00

 

 

2.4

Apresentação artística infanto-juvenil - Profissional
responsável pela atração artística destinada para os
alunos das escolas públicas com o tema sobre
inovação, tecnologia, criatividade e sustentabilidade.
Serão duas apresentações, uma no matutino e

Edital de
Chamamento
Público nº
009/2019

 

 

Cachê

 

 

10

 

 

R$                    3
000,00

 

 

R$ 30 000,00
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outra no vespertino - Secretaria de
Cultura DF

 

 

2.5

 

DJs - Contratação de Djs para apresentação na
programação dos espaços.

Edital de
Chamamento
Público nº
009/2019

- Secretaria de

Cultura DF

 

 

Cachê

 

 

5

 

 

R$                        
850,00

 

 

R$ 4 250,00

Subtotal R$ 116 250,00

Meta 3 - Taxas e Custos de Licença Eventual

 

3.1

Serviço Expedição de Alvará - Prestação de
serviços de expedição de alvará para evento com
estrutura complexa, prestado por profissional
experiente (Despachante), já inclusas as taxas

necessárias.

 

Orçamentos

 

Serviço

 

1

 

R$                    1
668,75

 

R$ 1 668,75

 

3.2

Seguro Serviço (estimado) - Valor estimado de
apólice de seguro do evento visando a solução
financeira e jurídica de qualquer eventualidade na
execução do projeto.

 

Propostas

 

Cobertura

 

1

 

R$                    3
000,00

 

R$ 3 000,00

3.3
ECAD (estimado) - Taxa de pagamento obrigatório
segundo a legislação vigente para eventos com
reprodução musical.

Comprovante Taxa 1 R$                    3
000,00 R$ 3 000,00

Subtotal R$ 7 668,75

Meta 4 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Serviços

 

 

 

 

4.1

Locação de Placo 14X12M - Locação de estrutura
medindo 14x12,00X9,45 metros de altura, com piso
em estrutura tubular industrial e compensados de 20
mm, com forração em carpete, com cobertura modelo
geodesica montado através de arcos fabricado em
duraluminio, com lnas modelo night and day do tipo
black out, anti chamas e anti fungos, com estrutura
interna de grid em box truss, house mix medindo
5x5,0 mts e monitor medindo 5,0x5,0 mts, com
cobertura e escada de acesso. Será 01

(uma) estrutura por dia de evento, com 168 m²

 

 

Termo de Fomento
62/2021 - Processo
SEI 00150-
00006244/2021-16

 

 

 

Unidade /
Diária

 

 

 

 

5

 

 

 

 

R$                    8
000,00

 

 

 

 

R$ 40 000,00

 

 

4.2

Alambrado - Montagem, manutenção e
desmontagem de Alambrado Disciplinador de
público, estrutura de alambrado em modulo de 2,00 x
1,00, do po grade metálica tubular, fixados ao solo
por pés tubulares com altura de 1,20m, com
acabamento em pintura metalizada na cor alumínio
ou zincada. Serão 500

(quatrocentos) metros lineares por dia de evento.

 

Pregão Eletrônico
26/2019 - Minstério
da Educação - Item
56 - Grupo 07

 

 

Metro /
Diária

 

 

1500

 

 

R$                              
5,00

 

 

R$ 7 500,00

 

 

 

 

4.3

Locação de Cobertura de Lona Tipo Galpão 02
Águas 20X80M - Montagem de cobertura de 20m de
largura por 80m de comprimento com 8 m de altura e
com queda para 3,5 m nas laterais. Montado em
estrutura metálica, inter-travada por ao menos 05
vigas de ligação, formando uma cobertura do tipo
galpão. Estrutura fixada por pinos fincados ao solo ou
em contrapesos. Cobertura com lona anti-chama e
anti-fungo. Com reforço de cintas e cabos de
estaiamento. Fechamentos laterais.

 

 

 

 

Orçamentos

 

 

 

Unidade /
Diária

 

 

 

 

5

 

 

 

 

R$                  35
200,00

 

 

 

 

R$ 176 000,00
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Valor por metro é de R$22,00.

 

 

 

4.4

Locação de Tenda 10X10M - Pirâmide 10,00x10,00
com cobertura 04 águas com armação em ferro
quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e
revestida em lona de PVC Branca an- chama, com
altura mínima de 2 metros e máxima de 3 metros de
seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de
aço e estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de
profundidade. Para cobertura de toda feira e entrada.
Serão 10 (dez) estruturas por

dia de evento.

 

Pregão Eletrônico
22/2019 -
Secretaria de
Estado de
Economia do
Distrito Federal -
Item 6 - Grupo 01

 

 

 

Unidade /
Diária

 

 

 

50

 

 

 

R$                         
426,00

 

 

 

R$ 21 300,00

 

 

4.5

Locação de Piso Tipo Estruturado - Estrutura
necessária para comodidade dos participantes, por
higiene bem como para caso ocorra chuva não se
interrompa ou se inviabilize a realização do projeto. O
piso uniforme possibilita a montagem de estruturas

diversas que estão previstas nesta execução. Serão
1.200 (mil e duzentos) metros quadrados por dia de
evento.

Pregão Eletrônico
04/2019 -
Secretaria de
Estado de Cultura
do Distrito Federal
- Item 2.6

 

 

M² / Diária

 

 

6000

 

 

R$                            
34,75

 

 

R$ 208 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

Locação de Sistema de Sonorização Especial -
Composto por 02 mesa digital 56 canais de entrada ,
equalização paramétrica , compressor , gate,
equalizador por canal , 16 canais de saída com
equalizador gráfico , compressor; 01 computador com
soware de gerenciamento do sistema e soware smart
Live; 01 microfone calibrado para alinhamento do
sistema; Rack drive composto por processador digital
com 4 entradas e 12 saídas (Dolby Lake Contour,
Drive Rack DBX, XTA 448, Dolby 226); Sistema de
PA composto por 12 elementos / caixas por lado - L/ R
, Line Array Tree Way , passivo com 2 falantes de
10", 12" ou 15" para as frequências graves , 2 falantes
6,5", 8" , 9" ou 10" para as frequências médias e 1
drive para as altas frequências; Sistema de front fill
composto por 4 caixas Line Array Tree Way , passivo
com 2 falantes de 10", 12" ou 15" para as frequências
graves , 2

falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as frequências. Palco
principal.

Será 01 (uma) estrutura por dia de evento.

 

 

 

 

 

 

Edital de
chamamento
23/2021 Processo
SEI 00150-
00004230/2021-58

 

 

 

 

 

 

 

Unidade /
Diária

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

R$                    8
000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 40 000,00

 

 

4.7

Sistema de Sonorização Simples - Equipamento de
sonorização ambiente, com 02 caixas de som no
pedestal, mesa de som de 04 canais, conectadas a 2
microfones e ao computador, compatíveis ao tamanho
da sala e número de participantes. Será 01 (uma)

estrutura por dia de evento.

Pregão Eletrônico
03/2019 -
Ministério da
Cultura do Distrito -
Item 47

 

Unidade /
Diária

 

 

5

 

 

R$                    1
625,00

 

 

R$ 8 125,00

 

 

4.8

Locação de Sistema de Iluminação Especial -
Composto por 30 par 64; 20 Par LEDs; 30 Moving
heads; 4 mini bruts; 2 Canhões Seguidores; 5 Elipse
downs; Equipes de montagem, operação e
desmontagem. Para o palco principal. Será 01 (uma)
estrutura por

dia de evento.

Edital de
chamamento
23/2021 Processo
SEI 00150-

00004230/2021-58

 

Unidade /
Diária

 

 

5

 

 

R$                    8
000,00

 

 

R$ 40 000,00

 

 

 

 

 

 

Locação de Fechamento - Fornecimento de locação
e serviços de Montagem, manutenção e desmontagem
de Fechamento de área, com composição: estrutura de
painéis metálicos formados em quadros de tubo
retangular, revestidos em chapa de aço modelo,
medindo 2,20m de comprimento e 2,40m de altura,
fixada ao solo por ponteiras metálicas e sustentada
por braços tubulares travados com pinos metálicos de
aço. Estrutura pintada em tinta do tipo esmalte
sintético na cor alumínio ou zincada.

 

 

 

 

Pregão Eletrônico
26/2019 -
Ministério da
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4.9 Para proteção da área do campo e delimitação da área
do evento. Visando a segurança do público, não
haverá restrição na entrada,

acesso é gratuito e democrático. Serão 500
(quinhentos) metros lineares por dia de evento.

Educação - Item 50
- Grupo 07

Metro /
Diária

2500 R$                             
7,00

R$ 17 500,00

 

 

 

 

 

 

4.10

Banheiro Container PCD / Feminino / Masculino -
Container com 6 vasos sanitários. Portas de acesso,
pontos de iluminação plafonier E27 Taschibra,
venezianas de 1,40 x 0,40, abertura para entrada de ar
no fundo, piso em compensado naval com
revestimento em manta asfáltica, vasos sanitários com
tampa e descarga, lavatórios em PVC, mictório em
aço inox de 1,20, porta sabão liquido, porta toalhas de
papel, instalação elétrica monofásica/bifásica com
terminal de aterramento e hidráulica, sendo a saída de
esgoto de 100mm sob o assoalho na lateral, 01
entrada de1/2 sob o teto no frontal de 2.44 m, e
instalação elétrica BIFÁSICA até a saída do
container. Tamanho: 12.00m comprimento por 2,44m
de largura e 2.57m altura. Serão 01

feminino, 01 masculino e 01 PCD por dia de evento.

 

 

 

 

Edital de
chamamento
23/2021 Processo
SEI 00150-
00004230/2021-58

 

 

 

 

 

 

Unidade /
Diária

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

R$                    2
000,00

 

 

 

 

 

 

R$ 30 000,00

 

 

 

4.11

Locação de Octanorme - Em 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 tipo forração na
cor grafite aplicado diretamente no piso elevado de
madeirite impermeável de aproximadamente 5 cm a
ser fornecido pela empresa. Serão 450m² por dia de
evento.

 

Pregão Eletrônico
04/2019 - Secretaria
de Estado de
Cultura do Distrito
Federal - Item 3.1

 

 

 

M² / Diária

 

 

 

2250

 

 

 

R$                           
40,00

 

 

 

R$ 90 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12

Locação de Telão de LED - Locação painel de Led
alta definição Outdoor, RGB, 7 mm virtual, brilho
acima de 5000 nits, processamento digital com
entradas e saídas SDI, HDMI, VGA, computador e
controller, montado em estruturas de alumínio, talhas
e acessórios para elevação e sustentação.
Características dos painéis: em LED modular com
gabinetes slim fabricados em liga de alumínio e com
peso inferior a 18 Kg/gabinete, placas com medidas
de 0,768x0,768, fator de proteção: IP65 Frontal e
Traseiro. Painéis tipo SMD (3 em 1) ou RGB, com
resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa
de refresh rate de no máximo 2500Hz, temperatura
de cor entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão
mínimo de 140° graus e brilho de 6.000 cd/m2,
painéis dotados de sistema de hanging (sustentação)
compostos de bumper e hastes verticais em alumínio
com resistência mecânica a tração de no mínimo
260Mpa, com encaixes macho e fêmea
compartilhado em linhas verticais, com capacidade
de sustentar em cada apoio até 500 kg.Tamanho total
do LED que será locado é de 35 m². Equipe de
Montagem e Operação. LED: 01 Coordenador de
Montagem; 03 Técnicos de montagem Sênior; 02

Assistentes de Montagem. Serão 35m² por dia de
evento.

 

 

 

 

 

 

 

Perquisa no Portal
SALICNET -

Apresentação
Musical - Item
Orçamentário:
Painel de LED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M² / Diária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$                         
250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 43 750,00

 

 

4.13

Estrutura de Alumínio Modular em Box Truss
Tipo Q30 - Estrutura modular montável em diversos
formatos destinada a compor torres de Delays,
sinalização, área de alimentação, testeiras de entrada,
dentre outros usos. Serão 300 (trezentos)

metros lineares por dia de evento.

Edital de
chamamento
23/2021 Processo
SEI 00150-

00004230/2021-58

 

Unidade /
Diária

 

 

1500

 

 

R$                           
20,00

 

 

R$ 30 000,00

 

 

 

Grupo Gerador Singular 250 KVA - Com potência
máxima em regime de trabalho de 250 KVA´s,
silenciado, com combustível, operador e cabos
elétricos para ligação até 50mt do local do evento,
Período de funcionamento de no máximo 12h. Serão
02 (duas) unidades diárias para som e luz e de 01

 

Edital de
chamamento
23/2021 Processo

 

 

Unidade /
Diária
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4.14 (uma) unidade diária para os estandes, totalizando 03
(três) equipamentos por

dia de evento.

SEI 00150-
00004230/2021-58

15 R$                    1
418,00

R$ 21 270,00

 

 

4.15

Grupo Gerador Singular 500 KVA- Com potência
máxima em regime de trabalho de 500 KVA´s - com
combustível, operador e cabos elétricos para ligação
até 50mt do local do evento, período de
funcionamento de no máximo 12h. Tera uso geral.
Será 01

(um) equipamento por dia de evento.

Pregão Eletrônico
04/2019 - Secretaria
de Estado de
Cultura do Distrito
Federal -

Item 11.1

 

Unidade /
Diária

 

 

5

 

 

R$                    2
200,00

 

 

R$ 11 000,00

 

 

 

4.16

Locação de Computador (Notebook) - Equipamento
portátil com configuração Intel Core 2 Duo, 04 GB de
Ram, HD de 500GB, Wi-fi e Rede 10/100/1000Mbps,
DVD- RW, 06 USB ou similar. Com sistema
operacional Windows 7 Ultimate 64 bits e pacote
Office. São equipamentos essenciais para o registro
das atividades e verificação de informações, dentre
outros procedimentos. Serão

02 (dois) equipamentos por dia de evento.

Pesquisa no Portal
SALICNET -

Festival/Mostra -
Audiovisual - Item
Orçamentário:
Locação de

Computadores

 

 

Unidade /
Diária

 

 

 

8

 

 

 

R$                           
80,00

 

 

 

R$ 640,00

 

 

4.17

Locação da Impressora Laserjet P&B - Locação,
instalação e manutenção de impressora multifuncional
laserjet ou ecotank, com funções de fotocópia,
impressão, scanner, fax. Com franquia de 1000
impressões por dia. Item necessário para impressão de
diversos documentos. Será 01 (um) equipamento por
dia de

evento.

Edital de
chamamento
23/2021 Processo
SEI 00150-
00004230/2021-58

 

 

Unidade /
Diária

 

 

5

 

 

R$                         
150,00

 

 

R$ 750,00

 

4.18

Locação de Mesa Plástico - Locação de mesas sendo
necessárias 125 (cento e vinte e cinco) unidades, de
cor branca, certificadas pelo inmetro. Equipamentos
necessários para a comodidade e

conforto do público e da equipe técnica.

Tabela FGV
Serviços

+ IPCA código 154
- Fracionado por 25

 

Unidade /
Diária

 

625

 

R$                             
7,68

 

R$ 4 800,00

 

4.19

Locação de Cadeiras de Plástico - Locação de
cadeiras sendo necessárias 500 (quinhentas) unidades,
de cor branca, certificadas

pelo inmetro. Equipamentos necessários para a
comodidade e conforto do público e da equipe
técnica.

Tabela FGV
Serviços

+ IPCA código 16 -
Fracionado por 100

 

Unidade /
Diária

 

2500

 

R$                             
3,61

 

R$ 9 025,00

 

 

 

4.20

Distribuição Elétrica - Montagem, manutenção e
desmontagem de 04 (quatro) caixas Intermediárias
com barramento sendo 03 fases, 01 neutro e 01 terra,
painel com grau de proteção IP65.

Proteção externa: envelopamento em aço com
proteção ao tempo. Proteção interna: policarbonato
com 4 mm de espessura e quadro com disjuntores
adequados para atender as demandas.

Serão 50 pontos por dia

 

Pregão Eletrônico
04/2019 - Secretaria
de Estado de
Cultura do Distrito
Federal - Item 12.1

 

 

 

serviço

 

 

 

250

 

 

 

R$                         
100,00

 

 

 

R$ 25 000,00

 

4.21

Camisetas - Confecção de camisetas em malha fio
30,4/0 cores, tamanhos p/m/g/gg/xxg, gola em viés
meia manga, gravação frente verso conforme a arte
oferecida pela coordenação do

evento aos colaboradores.

 

Tabela FGV
Serviços

+ IPCA código 170

 

Unidade

 

100

 

R$                          
24,91

 

R$ 2 491,00

 

 

4.22

 

KIT Mobiliário - Fornecimento de 03 kits
mobiliários contendo 10 cadeiras pretas com assento
estofado, mesa de centro, mesa de cantor, 02 vasos de

Consulta
SALICNET -
Seminário/simpósio/
encontro/congresso/

 

 

 

 

15

 

 

 

 

R$ 15 000,00
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plantas ornamentais. Serão 03 (três) unidades de kits
por dia de evento.

palestra. Item:
Locação de

mobiliário

Unidade /
Diária

R$                    1
000,00

 

 

 

4.23

 

 

Auxiliar de Limpeza - Serviço de limpeza geral,
com a conservação e higienização das áreas de
circulação do evento, bem como dos equipamentos
de uso comum. Serão 10 (dez) profissionais atuando
em cada dia do evento.

Pesquisa no Portal
SALICNET -

Seminário /
Simpósio / Encontro

/ Congresso /
Palestra - Item
Orçamentário:

Limpeza

 

 

 

Profissional

/ Diária

 

 

 

50

 

 

 

R$                        
140,00

 

 

 

R$ 7 000,00

 

 

 

 

4.24

 

Brigadistas de Emergência - Contratação de
profissionais especializados e certificados para a
prestação de serviços de socorrista/brigadista,
visando atuar na prevenção de pânico e em primeiros
socorros aos participantes de show, uniformizados e
paramentados, com carga horária de 06h. Serviços
prestados por 06 (seis) profissionais por dia.

Pregão Eletrônico
03/2019 - Ministério
da Cultura - Item 11

- Valor da fonte
referente a 12
profissionais/diárias
tendo sido
fracionado para
comparação

 

 

 

Profissional

/ Diária

 

 

 

 

30

 

 

 

 

R$                        
176,00

 

 

 

 

R$ 5 280,00

 

 

4.25

Carregadores - Profissionais necessários para a
montagem e desmontagem de estruturas e para
auxiliar no carregamento de caixas de demais itens
necessários para diversas áreas da produção do
evento. Serviços prestado por 5 (cinco) profissionais

por dia.

Pregão Eletrônico
04/2019 - Secretaria
de Estado de Cultura
do Distrito Federal -

Item 15.10

 

Profissional

/ Diária

 

 

25

 

 

R$                        
130,00

 

 

R$ 3 250,00

 

4.26

Segurança - Prestação de serviços de mão de obra de
Segurança Desarmada, para atuar como segurança de
show em área específica de eventos, uniformizado
com camiseta e identificação da empresa, com carga
horária de 12h. Serviços prestados por 15

(quinze) profissionais por dia.

Pregão Eletrônico
04/2019 -
Secretaria de
Estado de Cultura
do Distrito Federal
-

Item 16.1

 

Profissional

/ Diária

 

 

75

 

 

R$                         
170,00

 

 

R$ 12 750,00

 

 

 

 

 

 

 

4.27

Sistema de Aterramento - Para as estruturas
constantes na área do evento. Descrição: Sistema de
aterramento, para estruturas em uma área aproximada
de 150.000m²; instalação elétrica de sistema de
aterramento para proteção contra falha de isolação
elétrica e descargas atmosféricas, com fornecimento
de material, composto por hastes de aterramento 5/8’
X 3m tipo Copeld, cordoalha de cobre nu na bitola de
16 mm² interligando todas as hastes eletricamente
através de conectores reforçado de latão para hastes
de aterramento, de modo a apresentar uma resistência
hômica de terraigual ou inferior a 5Ω, comprovado
com laudo de aterramento expedido e assinado por
engenheiro,

juntamente com a Anotação de Responsabilidade
Técnica (A.R.T.). Conforme NBR 5410, NBR 5419 E
NR 10. Um serviço completo

para o evento, já com manutenção.

 

 

 

 

 

 

 

Orçamentos

 

 

 

 

 

 

 

Serviço

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

R$                    4
400,00

 

 

 

 

 

 

 

R$ 4 400,00

 

4.28

Equipe de Apoio - Profissional de nível médio
responsável pelo atendimento geral do projeto, com
foco na organização e apoio a

coordenação dentre outras funções. Serviços
prestados por 8 (oito) profissionais por dia.

Tabela FGV Mão
de Obra + IPCA
código 22

 

Semana

 

40

 

R$                         
150,00

 

R$ 6 000,00

 

 

Extintor de Incêndio de Pó Químico - Contratação
de empresa para locação de extintores de incêndio.

Pregão Eletrônico
04/2019 -
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4.29 Descrição: Equipamento de segurança para
eventualidades de incêndio. Classes A, B e C, com 6
kg de capacidade. Serão 8 (oito) equipamentos por dia
de

evento.

Secretaria de
Estado de Cultura
do Distrito Federal
-

Item 17.5

Unidade /
Diária

40 R$                           
30,00

R$ 1 200,00

 

 

4.30

Ambulância UTE Móvel - Fornecimento de
ambulância para plantão de primeiros socorros,
compreendendo: ambulância UTE com motorista
Socorrista e Enfermeiro. Será 01 (um) equipamento
por dia de evento.

Pregão Eletrônico
04/2019 -
Secretaria de
Estado de Cultura
do Distrito Federal
-

Item 17.3

 

Unidade /
Diária

 

 

5

 

 

R$                    1
200,00

 

 

R$ 6 000,00

4.31 Tecido: Locação e instalação de tecido (cor a definir)
para redução da inserção de luz solar. 600 m2 Orçamento Metro /

Diária 600 R$                           
14,00 R$ 8 400,00

 

 

4.32

Filmagem- 01 Profissional responsável pela captação
de imagens para a criação de vídeos para divulgação
do projeto. Inclusos equipamentos. Com experiência
comprovada. Registro de takes gerais, atividades e
entrevistas. 02 câmeras com operador por dia.

 

 

Orçamento

 

 

Serviço

 

 

1

 

 

R$                    8
000,00

 

 

R$ 8 000,00

 

4.33

Ônibus - Locação de automóvel de veículos do tipo
ônibus com motorista, capacidade de 46 lugares,
capacidade até 1000kg. Com a quilometragem livre.
Sendo 12 ônibus por dia

 

Orçamento
diária/
unidade

 

60

 

R$                         
800,00

 

R$ 48 000,00

 

4.34

KIT LANCHE (alimentação armazenado em
embalagem prática, higiênica e ambientalmente
aceitável. Contendo 01 fruta, 01 suco em embalagem
longa vida, 1 barra de cereal, 01 biscoito (tipo club
social ou cream cracker), embalados separadamente.

 

Orçamento

 

unidade

 

10000

 

R$                           
10,00

 

R$ 100 000,00

 

 

4.35

Sistema de Transmissão de Imagens - Locação,
instalação e manutenção de sistema composto por:
Mesa de corte (switcher de vídeo Full-HD com no
mínimo 04 entradas de vídeo em SDI e/ou HDMI),
pool de mídia para inserção de vinhetas e legendas,

para edição em tempo real (streaming). Inclusos
cabeamentos e técnico operador.

 

 

Orçamento

 

 

diária

 

 

5

 

 

R$                    2
000,00

 

 

R$ 10 000,00

 

 

4.36

Passa Cabo - Contratação de empresa para
montagem, operação, manutenção e desmontagem de
serviço para fornecimento

de Passa Cabo de 5 vias med. 60 cm de cumprimento,
destinado a proteção de rede elétricas, conexões de
som, luz e áudio, entre palco e house mix e áreas
externas de grande circulação de

público.

 

 

Orçamento

 

 

Metro/diaria

 

 

500

 

 

R$                           
18,00

 

 

R$ 9 000,00

4.37
Galão de água - Fornecimento e reabastecimento de
galões de

água 20L
Orçamento unidade 25 R$                           

15,00 R$ 375,00

 

4.38

Serviço de Triagem Sustentável - Serviço de coleta
e correta separação do lixo com o fim de providenciar
um destino adequado a cada um dos materiais,
visando a reciclagem e a

sustentabilidade ambiental.

 

Orçamentos

 

Serviço

 

1

 

R$                    3
000,00

 

R$ 3 000,00

Subtotal R$ 1 075 306,00
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Meta 5 - Serviços Gráficos e de Divulgação

 

 

5.1

Assessoria de imprensa - Contratação de empresa de
releases e matérias para criação, planejamento,
desenvolvimento e divulgação de matérias
relacionadas as atividades da programação do
projeto. Requerendo pautas de inserções e pautas em
diversos veículos de comunicação. Emissão de

relatórios e mensuração de alcance das mídias,
clipagem.

Consulta
SALICNET -
Festival/mostra -
Audiovisual -
Assessoria de
imprensa

 

 

Mês

 

 

5

 

 

R$                    2
000,00

 

 

R$ 10 000,00

 

5.2

Registro Fotográfico - Contratação de Profissionais
especializados para trabalhar como Fotografo, com
experiência comprovada em registro de eventos.

Termo de fomento
62/2021 Processo
SEI 00150-

00006244/2021-14

 

Diária

 

5

 

R$                         
400,00

 

R$ 2 000,00

 

5.3

Designer gráfico - Contratação de profissional
responsável pela criação da identidade visual, peças
de divulgação e aplicação em todas as peças
publicitárias, atuando em todo o projeto, inclusive
após a realização com a elaboração de peças para a
relatoria.

Termo de fomento
15/2021 - Processo
SEI 00150-
0002300/2021-33

 

Mês

 

5

 

R$                    2
975,23

 

R$ 14 876,15

 

5.4

Banner - Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de confecção de Banner em lona
vinílica com acabamento

em Ilhós, em 04 cores, voltada à sinalização externa e
interna bem como divulgação.

PE 05/2020 -

Ministério da
defesa

- Item 06

 

M²

 

100

 

R$                           
56,60

 

R$ 5 660,00

 

 

5.5

 

Social Media - Contratação de profissional
responsável pelas redes sociais do projeto. Esse
profissional desempenha um papel fundamental na
construção da imagem online da marca.

Consulta Salicnet -
Festival/mostra -
Audiovisual -
Assessoria de

comunicação

 

 

Mês

 

 

5

 

 

R$                    2
000,00

 

 

R$ 10 000,00

 

5.6

Equipe de mobilização - Profissionais responsáveis
por visitar e informar sobre o INOVA DF em diversas
Regiões administrativas

do Distrito Federal. Serão contratados 5 profissionais
para 10 dias de divulgação.

 

orçamentos

 

diária

 

50

 

R$                         
130,00

 

R$ 6 500,00

5.7
Panfletos couche 120gn, 4/4 cores, tamanho meio
ofício- Necessários 20.000 panfletos para divulgação
do projeto

orçamentos unidade 20000 R$                              
0,15 R$ 3 000,00

 
Livreto - Impressão de livreto com informações e
programação do projeto, com 08 páginas 27x31cm em
papel LWC 4 cores.

Orçamentos unidade 10000 R$                            
3,00 R$ 30 000,00

 

5.8

Vinheta e Inserção - De 30 segundos com a identidade
visual do evento animada, com locução, a ser veiculada
na abertura de todas as sessões, com a abertura,
informações de prevenção a

covid e sustentabilidade.

 

Orçamento

 

serviço

 

1

 

R$                    2 499,50

 

R$ 2 499,50

 

5.9

Sacola tipo bag - Produção de bolsas personalizadas
tipo ecobag, em lona de algodão cru 40x30cm com alça
de ombro dupla, feixe com imã, impressão 4 cores
frente e verso. Sujeito à aprovação da

Diretoria de Produção.

 

Orçamento

 

unidade

 

3000

 

R$                          
20,00

 

R$ 60 000,00

 

5.10

Bloco de notas - produção e impressão de bloco de
notas

 

Orçamento

 

unidade

 

3000

  

R$ 9 000,00



03/02/2022 11:28 SEI/GDF - 77062315 - Termo de Fomento (MROSC)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=87421419&infra_sist… 24/24

personalizado com a logomarca do projeto, tamanho
A5, 30 páginas, papel Offset 90g, ou superior.

R$                            
3,00

5.11
Eco copo - Copo fabricado em material polietileno,
com capacidade de 500 ml com impressão da
logomarca do projeto

Orçamento unidade 3000 R$                            
7,00 R$ 21 000,00

5.12 Troféus - Confecção de troféus para o prêmio INOVA
DF Orçamento unidade 100 R$                       250,00 R$ 25 000,00

 

5.13

Crachá Medindo 10,5 X 15CM - Crachá em papel
couchê ou reciclado 300g. Impressão 4/0 cores. Com
furos e cordão cru ou

de silicone sem impressão

 

Orçamento

 

unidade

 

2500

 

R$                            
5,00

 

R$ 12 500,00

 

5.14

Site - Criação, desenvolvimento, Implementação e
manutenção de site na internet para divulgação das
atividades da programação, informações e materiais do
projeto.

 

orçamentos

 

Serviço

 

1

 

R$                    6 330,00

 

R$ 6 330,00

 

5.15

Impulsionamento em Redes Sociais - Serviço de
impulsionamento de redes sociais. Marketing Digital
com anúncios em redes sociais (Facebook e Instagram).

Cotações
apresentas

- Valores de
referência das
redes

sociais

 

Serviço

 

1

 

R$                  10 000,00

 

R$ 10 000,00

Subtotal R$ 228 365,65

TOTAL R$ 1 599 858,50
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