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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 18/2021

 

TERMO DE FOMENTO Nº 18/2021, 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 DOS JOVENS
EMPRESÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – AJEDF.

PROCESSO: 00370-00002141/2021-18

 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE/DF E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS EMPRESÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL
– AJEDF   PROCESSO: 00370-00002141/2021-18, 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 no CPF sob nº  006.334.758-07 e RG 24.808 OAB/DF e Organização da Sociedade Civil:
 ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS EMPRESÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – AJEDF, com sede: SRTVS, QUADRA 701, CONJUNTO L, Nº 38,
BLOCO A, SALA 533 ASA SUL-DF, CEP: 70340-906, inscrita no CNPJ sob o nº 08.845.385/0001-08, doravante A ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, neste ato representado por seu Presidente: RONAN PIRES NONATO, brasileiro, portador da carteira de
iden�dade nº 2.130.574- SSP/DF e CPF nº :  926.967.081-34, residente e domiciliado nesta Capital, resolvem celebrar neste
TERMO DE FOMENTO regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas leis
orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, respec�vos regulamentos e demais atos
norma�vos aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 - Este instrumento tem por obje�vo promover o empreendedorismo, que visa desenvolver a autonomia, resgatar a autoes�ma
e despertar propósitos em adolescentes que estejam em ins�tuição de acolhimento. Para isso, o projeto criou a trilha de
aprendizado empreendedor, por meio de realização de oficinas, na qual são desenvolvidas competências estratégicas por meio de
uma metodologia pedagógica gamificada e baseada em projetos com métodos de tecnologias a�vas (robó�ca) dentro do conceito
Laboratório Maker, conforme detalhamento con�do no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA -VALOR GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO

2.1 - Este instrumento envolve transferência de recursos financeiros da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.

2.2 - O valor global dos recursos públicos da parceria é R$ 86.516,00 (oitenta e seis mil quinhentos e dezesseis reais).

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

I - Unidade Orçamentária: 20101

II - Programa de Trabalho: 11.333.6207.9107.0138

III - Natureza da Despesa: 335041

IV - Fonte de Recursos: 100

2.4 - O empenho é de R$ 86.516,00 (oitenta e seis mil quinhentos e dezesseis reais), conforme Nota de Empenho nº
2021NE00453 ano 2021, Órgão SDE/DF, emi�da em 30/12/2021, sob o evento nº 400097, na modalidade 1 - Ordinário.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA

3.1 - Este instrumento terá vigência de 07 (sete) meses a contar da data de sua assinatura.
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3.2 - A vigência poderá ser alterada mediante termo adi�vo, conforme consenso entre os par�cipes, não devendo o período de
prorrogação ser superior a 05 (cinco) meses.

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

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

 

CLÁUSULA QUARTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

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

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

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

 

CLÁUSULA QUINTA – CONTRAPARTIDA

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

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

6.2.6.3 - U�lizar o regime de reembolso como medida excepcional, a ser adotada mediante autorização em decisão mo�vada do
administrador público, desde que esteja comprovado o crédito na conta bancária dos fornecedores ou prestadores de serviços,
nos termos do Decreto nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016.

6.2.7 - Solicitar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, caso seja de seu interesse, remanejamentos de recursos e o uso dos rendimentos de
a�vos financeiros no objeto da parceria, indicando a consequente alteração no Plano de Trabalho, desde que ainda vigente este
instrumento;

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

6.2.9 - Prestar contas;

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

6.2.11 - Devolver à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os saldos financeiros existentes após o término da parceria, inclusive os
provenientes das receitas ob�das de aplicações financeiras, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata
instauração de tomadas de contas especial;

6.2.12 - Permi�r o livre acesso dos agentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, do controle interno e do Tribunal de Contas aos
processos, aos documentos e às informações relacionadas à execução desta parceria, bem como aos locais de execução do
objeto;

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

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DESPESAS

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

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

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

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

7.1.4 - Bens de consumo, tais como alimentos (quando demonstrada a necessidade no plano de trabalho, de acordo com a
natureza ou o território da a�vidade ou projeto), material de expediente, material pedagógico, produtos de limpeza, combus�vel
e gás;

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

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:
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Administrador, dirigente ou associado com poder de direção da organização da sociedade civil celebrante da parceria ou,
nos casos de atuação em rede, executante;

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

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

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

7.3.1 - Despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria;

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

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

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

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

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

 

CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

8.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá propor ou autorizar a alteração do Plano de Trabalho, desde que preservado o objeto,
mediante jus�fica�va prévia, por meio de termo adi�vo ou termo de apos�lamento;

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

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

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

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

8.2.2.2 - A variação inflacionária pode ser fundamento de solicitação da Organização da Sociedade Civil de celebração de Termo
Adi�vo para alteração de valor global da parceria, desde que decorridos no mínimo doze meses da data da aprovação do Plano de
Trabalho, com observância do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Ins�tuto Brasileiro de
Geografia e Esta�s�ca-IBGE, conforme o Decreto Distrital nº 37.121, de 2016.

8.3 - Será editado termo de apos�lamento pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quando necessária a indicação de crédito orçamentário
de exercícios futuros e quando a organização da sociedade civil solicitar remanejamento de recursos ou alteração de itens do
Plano de Trabalho.

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

 

CLÁUSULA NONA - TITULARIDADE DE BENS

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

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

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DIREITOS INTELECTUAIS

10.1 - A Organização da Sociedade Civil declara, mediante a assinatura deste instrumento, que se responsabiliza integralmente
por providenciar desde já, independente de solicitação da Administração Pública, todas as autorizações necessárias para que a
Administração Pública, sem ônus, durante o prazo de proteção dos direitos incidentes, em território nacional e estrangeiro, em
caráter não exclusivo, u�lize, frua e disponha dos bens subme�dos a regime de propriedade intelectual que eventualmente
decorrerem da execução desta parceria, da seguinte forma:
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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 final desta parceria ocorrerá por meio da emissão de relatório simplificado de verificação, firmado
pelo gestor da parceria e aprovado pelo administrador público, como procedimento simplificado previsto no § 3º do art. 63 da Lei
Nacional nº 13.019/2014, tendo em vista que o valor global da parceria é inferior a R$ 200.000,00.
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14.2. A elaboração do relatório simplificado de verificação será precedida de visita de verificação, realizada in loco pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, voltada à averiguação do cumprimento do objeto da parceria;

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

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

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SANÇÕES

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

I - Advertência;

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

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

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

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

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

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

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

 

Brasília-DF, ____de dezembro de 2021

 

 

 

 

JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES

CPF: 006.334.758-07

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

 

 

 

 ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS EMPRESÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – AJEDF

CNPJ: 08.845.385/0001-08

RONAN PIRES NONATO

CPF:  926.967.081-34

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 dos Jovens Empresários do Distrito Federal – AJEDF

Endereço Completo: SRTVS, Quadra 701, Conjunto L, nº 38, Bloco A, Sala 533

CNPJ: 08.845.385/0001-08

Município: Brasília UF: DF CEP: 70340-906

Site, Blog, Outros: www.ajedf.org.br

Nome do Representante Legal: Ronan Pires Nonato

Cargo: Presidente

RG: 2130574-SSPDF Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 926.967.081-34

Telefone Fixo: (61) 3033-1744 Telefone Celular: (61) 99866-4416

E-mail do Representante Legal: presidenciaajedf@gmail.com

http://www.ajedf.org.br/
mailto:presidenciaajedf@gmail.com
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ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria:

Função na parceria:

RG: Órgão Expedidor: CPF:

Telefone Fixo: Telefone Celular:

E-Mail do Responsável:

    

 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Município: UF: CEP:

 

Site, Blog, Outros:

Nome do Representante Legal:

Cargo:

RG: Órgão Expedidor: CPF:

Telefone Fixo: Telefone Celular:

    

 

E-Mail do Representante Legal:

Objeto da Atuação em Rede:

 

ANEXOS

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

[ ] Outros

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: Empreender para a Vida

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 31/12/2021 a 30/07/2022

INÍCIO: 31/12/2021 TÉRMINO: 30/07/2022

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Promover o empreendedorismo, que visa desenvolver a autonomia, resgatar a autoes�ma e despertar propósitos em
adolescentes que estejam em ins�tuição de acolhimento. Para isso, o projeto criou a trilha de aprendizado empreendedor, por
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meio de realização de oficinas, na qual são desenvolvidas competências estratégicas por meio de uma metodologia pedagógica
gamificada e baseada em projetos com métodos de tecnologias a�vas (robó�ca) dentro do conceito Laboratório Maker.

JUSTIFICATIVA:

A infância e a adolescência são marcos fundamentais na construção de valores e habilidades, o que exige um olhar cuidadoso por
parte de toda sociedade. Esses marcos, quando não garan�dos pelas ins�tuições responsáveis (ESTADO, FAMÍLIA, ESCOLA) em
suas esferas de segurança e proteção, promovem cidadãos não habilitados ao convívio social.

A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS em seu Ar�go III garante que: “Todo ser humano tem direito à vida, à
liberdade e à segurança pessoal”. Assim como a Cons�tuição Federal em seu Art. 1.º(...) A cons�tui-se em Estado democrá�co de
direito e tem como fundamentos:

1. - a soberania;

2. - a cidadania;

3. - a dignidade da pessoa humana;

4. - os valores sociais do trabalho e da livre inicia�va; V - o pluralismo polí�co.

Comprome�dos com essa visão, lançamos mão de uma metodologia Empreendedora com ferramentas que favorecem a
construção individual e cole�va de competências, que se fazem fundamentais em um mundo globalizado e plural, no qual as
diversas linguagens são apreendidas de forma inovadora e crí�ca.

Quando analisamos o ensino/aprendizado como um elemento cons�tu�vo das dinâmicas de uma casa de acolhimento,
percebemos que a questão levantada se torna ainda mais relevante. Independente da faixa etária, indivíduos nessa situação
tendem a valorizar conhecimentos de 

pra�cidade imediata, pois, perspec�vas de longo prazo costumam estar profundamente prejudicadas. Esse é um efeito colateral
das vivências de indivíduos em condição de vulnerabilidade, abandono e sobre pressão de conflitos judiciais.

Por isso se torna viável a aplicação da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) neste projeto a ABP é um modelo de
ensino/aprendizagem que busca dar significado àquilo que está sendo aprendido/ensinado, ligando o mundo do trabalho, os
problemas co�dianos e o dia a dia dos estudantes ao ensino

Fredricka L. Stoller (2005, p. 10-13) é constantemente citado em ar�gos e textos acadêmicos quanto ao perspicaz conceito que
teceu para a Aprendizagem Baseada em Projetos (também conhecida como Pedagogia dos Projetos, doravante ABP). Para ele
esse modelo educacional tem como caracterís�cas gerais: a) aprendizagem de conteúdo através da linguagem; b) um sistema de
ensino centrado no estudante (em que o professor oferece suporte e orientação) e que garante autonomia para o aluno; c)
valores coopera�vos ao invés de compe��vos; d) integração autên�ca de habilidades (ao simular situações problema da vida
co�diana); e) foco no produto e no processo; f) construção de um produto final com potencial mo�vador, empoderador e
desafiador que o�miza as capacidades linguís�cas e cogni�vas dos estudantes; g) processo que demonstre a responsabilidade
que o aluno tem quanto ao próprio aprendizado; h) e reflexão sobre o processo e sobre os produtos gerados (KE, 2010, p. 100;
MIKULEC; MILLER, 2011, p. 81; NOOM-URA, 2013, p. 2; THAKUR, p. 3)

 

Tendo em vista o exposto, e entendendo que as variáveis quanto ao público-alvo deste projeto incluem padrões de renda, classe,
questões psicossociais, raça e escolaridade, propomos um projeto para responder a pergunta: Como fazer os jovens que estão
abrigados nas ins�tuições de acolhimento entenderem o que é EMPREENDER? (entendido aqui como garan�a de
protagonismo da sua própria história e como ferramenta de solução para as problemá�cas do seu co�diano

 

O desafio, então, é transformar a mentalidade de jovens que estão nessa condição. Até então, durante toda a sua vida escolar
(para aqueles que �veram vivência em escolas regulares), ele foi preparado para ser força produ�va na cadeia de trabalho, o que
é fruto de anos como agente passivo em doutrinas de ensino que datam da primeira era industrial, e de uma das necessidades
mais imediatas daquela época: gerar força de trabalho. Este projeto busca transformar o potencial desses jovens de força
puramente laboral em força inova�va.

 

Como aspectos posi�vos que cons�tuem oportunidade para o desenvolvimento do projeto podemos destacar: Alto
desenvolvimento do Capital Humano presente nos abrigos; Pioneirismo do Distrito Federal (DF) sobre o modelo de inovação na
educação de jovens em situação de acolhimento; Criação de novas oportunidades de renda; Potencial desenvolvimento de
autoes�ma para os par�cipantes do projeto.

O projeto Empreender para a Vida é uma inicia�va conjunta entre a AJE-DF e a Vara da Infância e juventude do Distrito Federal
(VIJ-DF), preparando essas crianças e adolescentes para a vida e os empoderando para serem agentes a�vos em seu meio,
indivíduos que estão prontos para pensar

em soluções para dificuldades a sua volta. Os kits de robóticas com as bancadas serão doados ao
Abrigo participante no final do Projeto. Modelo de Termo de Compromisso que será utilizado para a
instituição assinar:
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TERMO DE COMPROMISSO E RECEBIMENTO

 

Eu,                                        , abaixo assinado (a), portador da cédula de identidade               _ e
inscrito (a) no CPF sob nº                    , responsável pelo estabelecimento                           , inscrito no
CNPJ sob o nº                     estou ciente que os Kits Robótica adquiridos e utilizados no projeto
Empreender para Vida que será executado nesta                                     , localizado

                               CEP,                  serão doados para esta instituição após o encerramento do projeto
para dar continuidade as ações e que está proibido a venda ou doação dos mesmos.

 

E por ser a expressão da verdade, assino o presente, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

 

Brasília DF,     de dezembro de 2021

Assinatura

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

[DETALHAR AS AÇÕES PREVISTAS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA]

Pré Produção

Contratação de Equipe de Produção;
Contratação de Equipe de Divulgação do Projeto;
Visita às instituições e mobilização e sensibilização do público-alvo;
Contratação dos Instrutores;
Inscrições dos participantes das atividades (30 adolescentes).
Produção:
Desenvolvimento da identidade visual e divulgação do projeto;

 

Produção: Realização das capacitações, cursos e oficinas:

 Eixo Período Tipo Atividade Descrição Carga Horária

 
 

 

 

 

 

Sensibilização

 

 

 

 

Mês 1

 

 

Oficinas

Realização de Oficinas DISC de
Avaliação do Perfil dos
Adolescentes e Mães-Sociais
visando aumentar o

autoconhecimento

 

 

4h

 

Workshop

Realização de Workshop de
Comportamento Empreendedor
para provocar

mudança de comportamento

 

4h

 

 

Obje�vo: Proporcionar aos adolescentes e mães-sociais um maior nível de autoconhecimento
conhecendo melhor a si mesmo e ao outro, proporcionando a melhoria na comunicação, o
desenvolvimento do comportamento empreendedor criando um contexto favorável à realização
do Projeto

Metodologia: Avaliação de Perfil (DISC) e 10 Comportamentos do Empreendedor (Empretec)

Ferramentas: Notebook, Datashow e Dinâmica de Grupo com mediação.
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Obje�vo: Desenvolver competências de trabalho em grupo, soluções de problemas e raciocínio
lógico, por meio de montagem de robôs para resolução de desafios.

Metodologia: Maker Space e Gamificação

Ferramentas: Kits de Robó�ca

 

Obje�vo: Desenvolver competências de trabalho em grupo, soluções de problemas e raciocínio
lógico, por meio de montagem de robôs para resolução de desafios.

Metodologia: Maker Space e Gamificação

Ferramentas: Kits de Robó�ca

 

Obje�vo: Desenvolver competências de trabalho em grupo, soluções de problemas e raciocínio
lógico, por meio de montagem de robôs para resolução de desafios.

Metodologia: Maker Space e Gamificação

Ferramentas: Kits de Robó�ca

 Eixo Período Tipo Atividade Descrição Carga Horária  

 

Eixo Período Tipo Atividade Descrição Carga Horária

 

Desenvolvimento
de Competências

Mês 2

(2 atividades
por semana)

 

Oficinas

 

Oficinas de Robótica

 

32h

 

Eixo Período Tipo Atividade Descrição Carga Horária

 

Desenvolvimento
de Competências

Mês 3

(2 atividades
por semana)

 

Oficinas

 

Oficinas de Robótica

 

32h

 

Eixo Período Tipo Atividade Descrição Carga Horária
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Desenvolvimento
de Competências

Mês 4

(2 atividades
por semana)

 

Oficinas

 

Oficinas de Robótica

 

32h

 

 

 

Obje�vo: Desenvolver competências de trabalho em grupo, soluções de problemas e raciocínio
lógico, por meio de montagem de robôs para resolução de desafios.

Metodologia: Maker Space e Gamificação

Ferramentas: Kits de Robó�ca

 

Obje�vo: Reconhecer o desempenho dos adolescentes durante o projeto e criar um ambiente de
campeonato para celebrar ressaltando a superação e o processo de ensino aprendizagem.

Metodologia: Maker Space e Gamificação

Ferramentas: Kits de Robó�ca

 

Serão disponibilizadas 30 vagas para o público de jovens da casa de acolhimento.
Consideramos que terá um indice de 20% de evasão. Tendo 26 alunos cer�ficados ao final
do curso.

 

PLANO DE AULA

Oficinas DISC de Avaliação do Perfil dos Adolescentes e Mães-

Tópico:                                                                                                           Sociais

Carga Horária                                                                                                  4h

 

Obje�vo:

U�lização da Metologia DISC® para auto-avaliação visando aumentar o autoconhecimento e
proporcionar reflexão sobre superação de desafios

 

Ementa:

 

A importância do autoconhecimento;
Conhecer a sí mesmo para entender o outro;
Empatia nas relações pessoais;
Vida em comunidade;
Avaliação DISC ®

 PLANO DE AULA  

 

 Mês 5    
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Desenvolvimento
de Competências

(2 atividades
por semana)

Oficinas Oficinas de Robótica 32h

 

Eixo Período Tipo Atividade Descrição Carga Horária

 

Desenvolvimento
de Competências

Mês 6

(2 atividades
por semana)

 

Oficinas

 

Campeonato de Robótica
e Premiação

 

32h

 

Tópico: Workshop de Comportamento Empreendedor

Carga Horária 4h

 

Objetivo:
 

 

 

Promover a reflexão sobre a importância do desenvolvimento do Comportamento
Empreendedor, visando provocar mudança de comportamento e aumento do autoestima e
auto realização

 

Ementa:
 

 

Bases do empreendedorismo.
Competências do empreendedor.
Comportamento empreendedor.
Técnicas à identificação e à avaliação de oportunidade.
Criatividade empreendedora

 

 PLANO DE AULA

Tópico: Oficinas de Robótica: Meu primeiro Robô, Conceitos
Básicos de Robótica e Programação

Carga Horária 64h

 

Objetivo:
 

Promover a iniciação à robótica e permitir desenvolver aprendizagens relacionadas com a
criatividade, a imaginação, a orientação espacial, as noções de lateralidade, o pensamento
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lógico-matemático, as sequências, as narrativas, o desenvolvimento da linguagem e outras
formas de expressão do pensamento

 

Ementa:
 

 

Leis da Robótica;
Conceito de Comando, Controle e Programação;
Montagem Guiada de Robôs

 

 

PLANO DE AULA

Tópico: Conceitos Básicos de Mecânica, Elétrica, Eletrônica e
Programação aplicados à Robótica - Desafios

Carga Horária 64h

 

Objetivo:

 

Conhecer os conceitos básicos de mecânica, elétrica, eletrônica e programação
envolvidos na robó�ca, correlacionando com exemplos do dia a dia e promover
montagens de projetos que envolvem mecânica, elétrica e programação em bloco

 

Ementa:

Mecânica Básica;
Elétrica Básica;
Eletrônica Básica;
Programação Básica aplicada à robótica.

PLANO DE AULA

Tópico: Campeonato de Robótica e Premiação: Simulação de um torneio de competição de
robótica com missões e desafios.

Carga Horária 32h

 

Objetivo:

A superação de desafios e o trabalho coopera�vo serão intensamente trabalhados com o Kit de Robó�ca. Serão demonstrados
como são compe�ções de robó�ca nacionais e internacionais e como podem par�cipar. Será realizado simulações de
compe�ções com contagem de tempo para montagem e cumprimento de desafios, avaliação e premiação no final.
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Ementa:

Planejamento para Competições;
Organização e Preparação de Projetos de Robôs;
Trabalho em Equipe;

Mês Eixo Atividade Tipo JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

    S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

 

1

 

Sensibilização

Oficinas DISC
de Avaliação do
Perfil dos
Adolescentes e
Mães-

Sociais

 

Oficina
  

 

4

h

                         

 

1

 

Sensibilização

Workshop de
Comportamento

Empreendedor

 

Workshop
   

4

h
                        

 

 

2

 

Desenvolvime
nto de
Competências

Oficinas de
Robótica: Meu
primeiro Robô,
Conceitos
Básicos de
Robótica e

Programação

 

 

Oficina

    

 

8

h

 

8

h

 

8

h

 

8

h

                    

 

 

3

 

Desenvolvime
nto de
Competências

Oficinas de
Robótica: Meu
primeiro Robô,
Conceitos
Básicos de
Robótica e

Programação

 

 

Oficina

        

 

8

h

 

8

h

 

8

h

 

8

h

                

 

 

4

 

Desenvolvime
nto de
Competências

Oficinas de
Robótica:
Conceitos
Básicos de
Mecânica,
Elétrica,
Eletrônica e
Programação
aplicados

à Robória -
Desafios

 

 

Oficina

            

 

 

8

h

 

 

8

h

 

 

8

h

 

 

8

h

            

 

 

 

Desenvolvime
nto de

Oficinas de
Robótica:
Conceitos
Básicos de
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5 Competências Mecânica,
Elétrica,
Eletrônica e
Programação
aplicados

à Robória -
Desafios

Oficina 8

h

8

h

8

h

8

h

 

 

6

 

Desenvolvime
nto de
Competências

Campeonato de
Robótica e
Premiação:
Simulação de
um torneio de
competição de
robótica com

missões e
desafios.

 

 

Oficina

                    

 

 

8

h

 

 

8

h

 

 

8

h

 

 

8

h

    

 

7

 

Prestação de
Contas

Elaboração do
Relatório Final
e Prestação de
Contas do

Projeto

 

Administrat
ivo

                        
 

X

 

X

 

X

 

X

 

OBJETIVOS E METAS:

Obje�vo Geral

Promover o Empreendedorismo, por meio do modelo de escola de formação empreendedora,
como ferramenta de inclusão social e no mercado de trabalho para jovens em staccato de
medidas prote�vas.

Obje�vos Específicos:

1. Criação, execução e validação de uma metodologia de ensino que visa desenvolver
habilidade e comportamento empreendedor por meio da construção de competências
para crianças e adolescentes em medidas prote�vas.

1. Empreender deve ser entendido em seu sen�do amplo, sendo a qualidade daquele
que transforma, inova e é agente a�vo do seu meio.

1. O engajamento dos jovens deve resgatar a autopercepção, a iden�dade, a
autonomia, a autoes�ma e construir relações de mutualidade através da
integração/par�cipação.

1. Criação de processo de ensino, baseado na metodologia proposta, que possa ser
replicado e operacionalizado em qualquer ins�tuição de acolhimento.

1. A abordagem pedagógica deve estar embasada na construção de projetos
(Abordagem Baseada em Projetos - ABP).

1. Todos os processos de Ensino e aprendizagem devem estar em conformidade com
metodologias a�vas.

Resultado Esperados:

1. Geração de emprego e renda para as comunidades locais onde o projeto será viabilizado;
2. Integração e aumento da efetividade das Iniciativas de inclusão social e no mercado de

trabalho de projetos e iniciativas de apoio aos jovens;
3. Promoção de competências empreendedoras nos jovens;
4. Promover a qualidade de vida por meio da autonomia e liberdade dos jovens que saiam do

sistema de proteção (Rede de atendimento à infância);
5. Benefícios indiretos junto ao núcleo familiar.

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:
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O público alvo do projeto são 30 adolescentes em situação de medidas prote�vas, com idade
entre 15 e 18 anos, a sua maioria com educação de nível fundamental oriundo de famílias de
baixa renda e em situação de vulnerabilidade constatada pelos órgãos de defesa dos direitos da
criança e do adolescente no Distrito Federal.

Os adolescentes estão acolhidos no Lar de São Jose, localizado no endereço: St. M Norte QNM
32

- Tagua�nga, Brasília - DF, 72146-033.

CONTRAPARTIDA: [ X] NÃO SE APLICA

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Contratação de Equipe de Produção 31/12/2021 30/06/2022

Contratação de Equipe de Divulgação do Projeto 31/12/2021 30/06/2022

Desenvolvimento da Identidade visual e divulgação do projeto 31/12/2021 03/01/2022

Visita às instituições e mobilização e sensibilização do público-
alvo

 

03/01/2022

 

30/01/2022

Seleção dos Participantes 15/01/2022 30/01/2022

Contratação dos Instrutores das oficinas e cursos 15/01/2022 30/1/2022

Realização das oficinas e cursos de Capacitação 01/02/2022 30/06/2022

Emissão de relatórios 01/07/2022 30/07/2022

 

MARCOS EXECUTORES

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Primeira reunião de equipe: Direção de Produção, Coordenador de

Comunicação, Gestão Administrativo-Financeira, entre outros.

 

31/12/2021

 

30/12/2021

Visitas técnicas no abrigo para avaliação e pesquisa de

satisfação

 

03/01/2022

 

30/01/2022

Reuniões com mentores, consultores e palestrantes convidados. 10/01/2022 10/01/2022

Segunda reunião de equipe: Direção de Produção, Coordenador de
Comunicação, Gestão Administrativo-Financeira, entre

outros.

 

25/01/2022

 

25/01/2022
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Etapa de produção das atividades previstas no objeto do projeto 15/01/2022 30/07/2022

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

Item Valor Mês

Recursos Humanos Especializados R$ 32.000,00 Dezembro

Comunicação Divulgação R$ 8.026,00 Dezembro

Oficinas R$ 46.490,00 Dezembro

Empreender para a Vida - Bora Jogar

Meta 1 Rh Especializado

Ite

m
Função Referência de Preço Unidade Qtd V. Unitário V. Total

1.1

Coordenador
administrativo-financeira:
Profissional responsável pela
elaboração das planilhas
orçamentárias-financeiras,
pelo monitoramento da
execução do plano de trabalho,
pela formulação dos contratos,
pelos

pagamentos dos prestadores de
serviços e

fornecedores; e pela prestação
de contas do

projeto.

Tabela na FGV (Mão-
de-obra - 42).

 

 

 

 

 

 

 

Mês

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

R$ 2.500,00

 

 

 

 

 

 

 

R$ 10.000,00

1.2

Assistente Social: Profissional
responsável pela prestação de
serviços de assistência social e
acompanhamento dos
resultados e impactos nos
adolescentes e mães-sociais

Salic Net, cotação de
item orçamentário pro
produto – preço médio

Produto: Curso /
Oficina / Estágio Item
Orçamentário: Gestor
de Redes Sociais

Unidade: Serviços
Estado: DF Município:
Brasília
http://sistemas.cultur
a.gov.br/comparar/sal
icnet

/salicnet.php

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 2.000,00

http://sistemas.cultur/
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1.3 Coordenador de Produção:
Profissional responsável pela
Coordenador geral do projeto
(elaboração de plano de
trabalho; planejamento e
supervisão de todas as etapas
de pré-produção,

produção e pós- produção;

Tabela na FGV (Mão-
de-obra - 44).

 

 

 

Mês

 

 

 

4

 

 

 

R$ 3.500,00

 

 

 

R$ 14.000,00

 

Coordenador das ações e
atividades de todos os
profissionais contratados;
etc.).

     

1.4

Assistente de Produção:
Profissional responsável pelo
fornecimento de suporte
técnico e de apoio às
atividades de capacitação a
fim de garantir a conformidade
da agenda de tarefas para a
realização de

cada evento do projeto.

Tabela FGV (Mão de
Obra 22)

 

 

 

 

Mês

 

 

 

 

4

 

 

 

 

R$ 1.500,00

 

 

 

 

R$ 6.000,00

TOTAL DA META 1 R$ 32.000,00

Meta 2 Comunicação

2.1

Assessor de imprensa:
Profissional responsável pela
execução do plano de
divulgação do projeto junto
aos meios de comunicação,
pela elaboração de releases,
pelo atendimento dos
jornalistas e pelo agendamento
de

entrevistas.

Tabela na FGV (Mão-
de-obra - 6).

 

 

 

 

Mês

 

 

 

 

4

 

 

 

 

R$ 1.000,00

 

 

 

 

R$ 4.000,00

2.2

Gestor de Redes Sociais:
Responsável pela divulgação
do projeto e alimentação das
redes sociais

Salic Net, cotação de
item orçamentário pro
produto – preço médio

Produto:
Festival/Mostra Item
Orçamentário: Gestor
de Redes Sociais

Unidade: Serviços
Estado: DF Município:
Brasília
http://sistemas.cultur
a.gov.br/comparar/sal
icnet

/salicnet.php

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 3.426,00

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 3.426,00

 

 

http://sistemas.cultur/
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2.3 Impulsionamento I Redes
Sociais: Serviço de
impulsionamento pago para
posts realizados no
Facebook.O serviço de
impulsionamento pago é
realizado para a publicação de
posts em Redes Sociais
(Facebook e Instagram).

Trata-se de um produto em
que o contratante disponibiliza
valor de teto para a ação de
divulgação paga, atingindo
determinado número de
pessoas.

  

 

 

 

 

 

 

Serviço

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

R$ 100,00

 

 

 

 

 

 

 

R$ 600,00

TOTAL DA META 2 R$ 8.026,00

Meta 3 Oficinas

3.1

Instrutores das Oficinas:
Contratação de instrutores
para ministrar as oficinas de
robótica em regime de hora-

aula

 

 

 

Hora/Aula

 

 

160

 

 

R$ 50,00

 

 

R$ 8.000,00

 

Kits de Robótica: Kits de
robótica para realização das
oficinas dentro do contexto de
metologias ativas (modelix
robotics) que serão doados ao
Abrigo no final do projeto.

 

Componentes mecânicos: 40
plataformas metálicas e de
plástico em diversos modelos
e tamanhos.

95 cantoneiras, conectores e
mancais metálicos de diversos
tamanhos.

60 barras metálicas e de
plástico em diferentes modelos
e tamanhos.

15 vigas 3D de plástico em
diferentes tamanhos.

10 engrenagens de 3 (três)

tamanhos diferentes.

Orçamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 5.985,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 35.910,00

 

 

 10 polias de 3 (três) tamanhos
diferentes.

6 correias compatíveis com as
polias, para fazer roda. 2 rodas
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completas compatíveis com
eixos.

15 eixos de perfil quadrado e
redondo de tamanhos
variados.

210 fixadores e parafusos de
diversos tamanhos.

10 hélices, cremalheiras e
elásticos.

1 Chave de boca de 7mm e 1
chave Philips compatível

1. microcontrolador;

 

Componentes eletrônicos:

 

2. (dois) motores de
corrente contínua (DC)
5V.

2 (dois) motores de giro com
polia.

1 (um) servo motor. 3 (três)
leds de cores variadas.

1 (um) bip (sonorizador). 1
(um) imã.

1 (um) sensor de imã.

1 (um) sensor de obstáculo
infravermelho.

1 (um) sensor de temperatura.

1. (um) sensor de luz.
2. (dois) sensores de toque.

1 (um) display LCD
com 2 (duas) linha e 16
(dezesseis) caracteres
com ajuste

de brilho

1 (um) módulo bluetooth. 1
(um) sensor ultrassônico 1
(um) cabo USB

 

Componentes eletrônicos
sem programação:

1 (um) fonte de alimentação.

 

 1 (um) joystick com 8 botões.

1 (um) interruptor.

1 (um) interruptor com
alimentação, acionador
simples.
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1 (um) ponte H para reversão
do motor.

6 (seis) circuitos lógicos
diversos que dão movimento
aos projetos sem programação.

1 (um) controlador lógico com
4 reles.

Diversos cabos conectores.

 

OBS: as peças não são
vendidas separadamente, um
descritivo encontra-se anexo
a este plano de

trabalho.

3.2

Apostilas Didáticas com
projetos para montagem
robótica para realização das
oficinas dentro do contexto de
metologias ativas (maker
space) que serão doados ao
Abrigo no final do projeto.

 

Obs.: As apostilas serão
adquiridas prontas e
acompanham o kit de
robótica conforme anexo a
este Plano de Trabalho.

Orçamento

 

 

 

 

 

 

Kits

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

R$ 86,00

 

 

 

 

 

 

R$ 2.580,00

TOTAL META 3 R$ 46.490,00

TOTAL GERAL R$ 86.516,00

 

ANEXOS

[X ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO)

[X ] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER)

[X] PLANO DE COMUNICAÇÃO

 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES

[ ] OUTROS. Especificar:                                    
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PLANO DE COMUNICAÇÃO

Item Justificativa Formato /
Suporte

Quant. /
Período

Veículo /
Circulação Valor

 

 

Assessor de
imprensa

Execução do plano de divulgação
do projeto junto aos meios de
comunicação, pela elaboração de
releases, pelo atendimento dos
jornalistas e pelo agendamento de

entrevistas.

 

 

1 profissional

 

 

4 meses

 

Diversos meios
de comunicação

 

 

R$ 4.000,00

 

Gestão de
Redes Sociais

Responsável pela divulgação do
projeto e alimentação das redes
sociais

 

1 profissional

 

serviço

 

Virtual

 

R$ 3.426,00

 

 

Impulsiona
mento I Redes
Sociais

Impulsionamento pago para posts
realizados no Facebook. Tipo de
produto em que o contratante
disponibiliza valor de teto para a
ação de divulgação paga,
atingindo raio x nº de pessoas, de
acordo com valor

por ele estipulados.

 

 

Compra de
mídia

 

 

06

impulsiona
mentos

 

 

 

Virtual

 

 

 

R$ 600,00

TOTAL R$ 8.026,00

 

 

Um plano de comunicação sucinto e direcionado, sem produção de mídias impressas, por serem poluentes e não possibilitarem
mensuração de retorno de mídia. Intenta-se gerar a visibilidade do projeto principalmente por meio de redes sociais. Serão criados
perfis em sites de relacionamento consagrados no ambiente virtual, como Facebook, e mídias sociais, gerando grande visibilidade a
temática proposta no projeto. Será instalado banner de divulgação de termo de fomento na casa de acolhimento que será executado o
projeto e na sede da proponente. Todas as peças produzidas serão submetidas a esta secretaria para autorização.

 

OBSERVAÇÕES

 

O Kit didático de robótica educacional foi desenvolvido visando a aplicação de novas técnicas, conceitos, capacidade inovadora e
empreendedora através da multidisciplinaridade. Formado por 540 peças que exploram a construção de sistemas motorizados e/ou
automatizados, focados em avanço tecnológico. Todas as peças são armazenadas em caixas plásticas organizadoras, de material
resistente. Além disso, a caixa plástica possui tampa e bandeja interna com compartimento para todas as peças do kit.

 

O Software para programação é intuitivo e permite simular o programa antes de baixá-lo para a interface. Ressaltamos que não há
necessidade de conhecimento profundo em linguagem técnica para utilizá-lo e conta com recursos como: duas versões (uma para
programar interface e outra para programar cenários interativos), criação de variáveis, sub-rotina, loop, armazenar os valores dos
sensores via gráfico. Inclusive, pode ser controlada pelo software no modo conectado ao computador pelo cabo USB ou pode
funcionar de forma autônoma após fazer o download da programação.

 

A apostila do curso é encaminhada e versões impressas e por PDF, sendo utilizada para material didático em formato digital. Este é
dividido em: i) material do professor; ii) material didático; iii) manuais e tutoriais; iv) lista de peças. Inclui um cronograma de 32
(trinta e duas) aulas da seguinte forma: projetos; aulas teóricas; aulas práticas; aulas interdisciplinares; aula de simulador; montagens
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e tutoriais. O kit tem 17 projetos com os manuais passo a passo da montagem mecânica, elétrica e programação. Todo o material
didático é baseado no software amigável e com os componentes eletrônicos compatíveis.

 

Para o aluno ser considerado apto ao certificado oferecido ao final do curso é sugerido que o mesmo tenha ao menos 70% de
aprovação ou 75% de frequência nas aulas. Esse registro será realizado por folha de frequência, a ser preenchida à medida que as
atividades acontecerem.

 

DECLARAÇÃO

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de aprovação junto à SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL, Diretoria de Gestão Inovação e Fomento ao Empreendedorismo
do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o
Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência
de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

 

 

Nestes Termos, Pede Deferimento

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JESUINO DE JESUS PEREIRA LEMES - Matr.279950-2,
Secretário(a) de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, em 30/12/2021,
às 15:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RONAN PIRES NONATO, Usuário Externo, em
30/12/2021, às 15:35, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 77109681 código CRC= 9D479FBC.
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