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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Fomento ao Empreendedorismo

Termo de Fomento (MROSC) N.º 7/2021

 

TERMO DE FOMENTO Nº 7/2021, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL/SDE-DF E A
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA – AECEC.

PROCESSO: 04025-00001619/2021-47

 

Termo de Fomento (MROSC) N.º 6/2021

QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA

 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL - SDE/DF

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA – AECEC

PROCESSO:04025-00001619/2021-47

 

 

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL, com sede no Setor - SCN Quadra 2 Bloco "C" Número 900 CEP
70712-030, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.636.479/0001-45, neste ato  representado seu titular MÁRCIO FARIA
JUNIOR , brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta Capital, ocupante do cargo de Secretário de Estado,
inscrito no CPF  sob nº 106.175.188-07 e RG 20479440 SSSP/-SP e ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA – AECEC, Organização da Sociedade Civil com sede CCSW 02, Lote 04,
Sala 534 – Sudoeste – Brasília – DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.764.724/0001-62, doravante denominado
AECEC, neste ato representado por seu Presidente MÁRCIO SOARES FONSECA, brasileiro, portador da carteira
de identidade nº 937947 - SSP/DF e CPF nº 610.143.461-34, residente em Brasília – DF, resolvem celebrar este

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, respectivos
regulamentos e demais atos normativos aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O objetivo do presente Termo de Fomento entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do
Distrito Federal e a Organização da Sociedade Civil-OSC Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa –
AECEC Relevância: Atendimento de Empresários da Região do PRÓ-DF de Ceilândia. “CARAVANA
DESENVOLVE DF”, será realizado em uma área pública localizada no Pró-DF de Ceilândia ao qual contará com
uma estrutura de 300 m², contendo piso estruturado, computador, impressora, acesso à internet, cadeiras,
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octanorme, tendas 10x10m, baias de atendimento e sistema de sonorização, tudo devidamente aterrado ao
atendimento dos empreendedores, evitando que o interessado se desloque para qualquer outra localidade no intuito
de resolver seus problemas. Essa estrutura ficará disponível durante 12 dias. Conforme detalhamento contido no
Plano de Trabalho em anexo a este instrumento.

 

CLÁUSULA SEGUNDA -VALOR GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO

2.1 Este instrumento envolve a transferência de recursos financeiros da SDE/DF para o Instituto/Associação –
AECEC, mediante desembolso em uma única parcela de R$ 499.579,50 (quatrocentos e noventa e nove mil
quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos),

no mês 09/2021 via emenda parlamentar, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.

I - Unidade Orçamentária: 66101

II - Unidade Gestora: 660101

III - Programa de Trabalho: 04.122.6207.9120.0004

IV - Natureza a Despesa: 3.3.50.4

V - Fonte: 100

VI - Nota de Empenho 2021NE00186

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA

 

3.1 - Este instrumento terá vigência de 6 (SEIS) meses a contar da data de sua assinatura.

3.2 - A vigência poderá ser alterada mediante termo aditivo, conforme consenso entre os partícipes, não devendo o
período de prorrogação ser superior a 12 (doze) meses.

3.3 - A vigência poderá ser alterada por prorrogação de ofício, quando a SDE/DF der causa a atraso na execução do
objeto, limitada ao período do atraso. A prorrogação de ofício será formalizada nos autos mediante termo de
apostilamento,  com comunicação a AECEC.

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

 

CLÁUSULA QUARTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

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

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

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

- despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria;

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



03/02/2022 10:18 SEI/GDF - 70436967 - Termo de Fomento (MROSC)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=80133834&infra_siste… 3/33

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

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

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

- Pagamento de despesa cujo fato gerador tiver ocorrido em data anterior ao início da vigência da parceria; ou
pagamento de despesa em data posterior ao término da parceria, salvo quando o fato gerador da despesa tiver
ocorrido durante a vigência do instrumento.

 

CLÁUSULA QUINTA – CONTRAPARTIDA

5.1 Será oferecida contrapartida de dois bebedouros, galão de água e dois extintores durante os 11 dias do Caravana
Desenvolve DF

 

5.1.1 – O detalhamento da forma de cumprimento da contrapartida está contido no Plano de Trabalho.

5.1.2 – Não haverá exigência de depósito de recursos financeiros para fins de cumprimento da contrapartida.

 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES DA SDE/DF:

6.1 - acompanhar execução da parceria e zelar pelo cumprimento 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 normativos aplicáveis;

6.1.1 transferir a AECEC os recursos financeiros da parceria, de acordo com o cronograma constante do Plano de
Trabalho;

6.1.2.1 - emitir ofício 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 impeditiva e realizar consulta aos sítios
eletrônicos de verificação de regularidade 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 descontinuidade.

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, Agência Brasília.

Necessidade de obediência ao plano de divulgação presente no Plano de Trabalho);

 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;
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6.1.7 - analisar e julgar as contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, e realizar visita in loco para
subsidiar o monitoramento da parceria, tendo em vista que o objeto da parceria trata-se da realização de curso,
podendo notificar o Instituto com antecedência em relação à data da visita.

 

6. - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

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

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

6.2.2 - Ampla divulgação do Projeto de Caravana Desenvolve DF, conforme orientação e procedimentos da
Administração Pública; e

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

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, destinada exclusivamente a receber e movimentar os recursos da parceria.

6.2.4 - responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,
no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, inclusive, pagamento de encargos
trabalhistas, previdenciários, obrigações fiscais e comerciais, inexistindo qualquer responsabilização solidária ou
subsidiária da administração pública distrital.

6.2.5 - na realização das compras e contratações de bens e serviços, adotar métodos usualmente utilizados 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 identificação 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 - utilizar o pagamento em espécie como medida excepcional, limitado a R$ 1.000,00 (mil reais) por
operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade
ou projeto, desde que haja essa previsão no Plano de Trabalho ou tenha sido conferida autorização em decisão
motivada do administrador público, a partir de solicitação formal;

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

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

6.2.7 - solicitar à SDE/DF, caso seja de seu interesse,  remanejamentos de recursos e o uso dos rendimentos de
ativos 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, comerciais e legais relacionados à execução do objeto da parceria, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública distrital.

6.2.9 - prestar contas.

6.2.10 - realizar devolução de recursos quando receber notificação da SDE/DF com essa determinação.

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

6.2.12 - permitir o livre acesso dos agentes da SDE/DF, do controle interno e do Tribunal de Contas aos processos,
aos documentos e às informações relacionadas à execução desta parceria, bem como aos locais de execução do
objeto.

6.2.13 - manter a guarda dos documentos originais relativos à execução da parceria pelo prazo de dez anos, contado
do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas mencionar o Governo do Distrito Federal como
parceiro financiador do Projeto em todos os canais de divulgação e materiais publicitários do Curso “Caravana
Desenvolve DF".

6.2.14 - Apresentação de currículo de toda equipe contratada.

                

 

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 Garantia 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.

bens de consumo, tais como alimentos (quando demonstrada a necessidade no plano de trabalho, de acordo com a
natureza ou o território da atividade ou projeto), material de expediente, material pedagógico, produtos de limpeza,
combustível e gás.

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

7.1.5-  como serviços de adequação de espaço físico, a execução de obras voltadas à promoção de acessibilidade
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos.

7.1.5.1 - contratação de serviços de terceiros, tais como limpeza, manutenção, segurança de instalações físicas,
capacitação e treinamento, informática, design gráfico, desenvolvimento de softwares, contabilidade, auditoria e
assessoria jurídica.

7.1.6 - outros tipos de despesa que se mostrarem indispensáveis para a execução do objeto.

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

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

7.2.3 - são compatíveis com o valor de mercado da região onde atua a organização da sociedade civil e não
ultrapassem o teto da remuneração do Poder Executivo distrital, de acordo com o plano de trabalho aprovado pela
SDE/DF.

7.2.4 - são proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado à parceria, devendo haver memória de
cálculo do rateio nos casos em que a remuneração for paga parcialmente com recursos da parceria, vedada a
duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.
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7.3 - não estão sendo utilizados para remunerar cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de:

7.3.1- administrador, dirigente ou associado com poder de direção da organização da sociedade

civil celebrante da parceria ou, nos casos de atuação em rede, executante.

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

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

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

despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria.

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

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

7.3.7 - despesas com publicidade, salvo quando previstas no plano de trabalho como divulgação ou campanha de
caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal.

7.3.8 - pagamento de despesa cujo fato gerador tiver ocorrido em data anterior ao início da vigência da parceria.

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

 

CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

 

8.1 - A SDE/DF poderá propor ou autorizar a alteração do Plano de Trabalho, desde que preservado o objeto,
mediante justificativa prévia, por meio de termo aditivo ou termo de apostilamento.

8.2 - Será celebrado termo aditivo 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 SDE/DF providenciará a publicação do extrato de termo aditivo no Diário Oficial do Distrito do Distrito
Federal.

8.2.2.1 - Caso haja necessidade de termo aditivo com alteração do valor global da parceria, sua proposta deve ser
realizada com antecedência mínima de trinta dias, devendo os acréscimos ou supressões atingir no máximo vinte e
cinco por cento do valor global.

8.2.2.2 - 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.

8.3 - A variação inflacionária pode ser fundamento de solicitação da Organização da Sociedade Civil de celebração
de Termo Aditivo para alteração de valor global da parceria, desde que decorridos no mínimo 12(doze) meses da
data da aprovação do Plano de Trabalho, com observância do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, conforme o Decreto Distrital nº 37.121,
de 2016.8.3

8.3.1Será editado termo de  apostilamento pela SDE/DF quando necessária a indicação de crédito orçamentário de
exercícios futuros e quando a organização da sociedade civil solicitar remanejamento de recursos ou alteração de
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itens do Plano de Trabalho.

8.3.2 O remanejamento de pequeno valor e a aplicação de rendimentos de ativos financeiros poderão ser realizados
pela organização da sociedade civil no curso da parceria, com posterior comunicação à administração pública,
desde que em benefício da execução do objeto, observados os procedimentos e limites estabelecidos pela SDE/DF
em ato normativo correspondente.

 

CLÁUSULA NONA - TITULARIDADE DE BENS

 

9.1 - Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da parceria serão
de titularidade da AECEC.

9.1.1 - Não se consideram bens permanentes aqueles que se destinam 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.

9.3 - Sobre os bens permanentes de titularidade da AECEC:

9.3.1 A existência de interesse público na definição de titularidade dos bens para a AECEC.

9.3.2 - consiste em seus objetivos definidos pelo Art. 2 ̊ de seu Estatuto Social (60459783).

9.3.3 - Nesta conjuntura econômica, as políticas públicas de trabalho tornam-se os pilares sobre os quais estratégias
e ações pontuais devem ser promovidas pela sociedade civil em parceria com o governo.

9.3.4 - Dentre as várias políticas de trabalho a AECEC, realiza a capacitação e formação do empreendedor a atuar
no comércio digital, facilitando a entrada de novas empresas e negócios em e-commerce e vendas online de
maneira coordenada.

9.4 - Nesta conjuntura econômica, as políticas públicas vêm combatendo os drásticos efeitos negativos da
pandemia da Covid-19 sob os empresários e comerciantes do Distrito Federal, buscando sempre incentivar das
mais variadas formas.

Além do apoio financeiro, levando-se em consideração o contexto em que o Distrito Federal se encontra, um
auxílio aos comerciantes para que se adéquem à demanda dos clientes é de extrema importância.

9.4.1 - Caso os bens do Instituto/Associação AECEC se tornem inservíveis antes do término da parceria, poderão
ser doados ou inutilizados, mediante comunicação à administração pública distrital.

9.4.2 – Caso haja rejeição de contas cuja motivação esteja relacionada ao uso ou aquisição do bem de titularidade
da AECEC ele permanecerá como sua propriedade, mas o valor pelo qual foi adquirido será computado no cálculo
do dano ao erário, com atualização monetária.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DIREITOS INTELECTUAIS

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, utilize, frua e disponha dos bens
submetidos 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 obtido diretamente por processo patenteado, desenho industrial, indicação geográfica e
marcas;
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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;

10.1.3 - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

10.2 - a distribuição, inclusive para oferta de obras ou produções   mediante cabo, fibra ótica, 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;

10.3 - 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 coletiva; sonorização ambiental; exibição audiovisual,
cinematográfica ou por processo assemelhado; exposição de obras de artes plásticas e figurativas;

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

10.5 - Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional nº 9.456/1997, pela utilização da cultivar.

 

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, constituem uma Comissão de Gestão da Parceria. Sua designação consta de ato publicado
no Diário Oficial do Distrito Federal nº 106 de 09 de junho de 2021 (Portaria nº 48 de 02 de junho de 2021).

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

12.1 - A sistemática de monitoramento e avaliação se dará no decorrer do curso, a partir de indicadores
quantitativos e qualitativos, bem como por meio de relatórios de atividade a serem efetivados pela Organização da
Sociedade Civil.

12.1.1 - As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar ferramentas tecnológicas, tais como redes sociais
na internet, aplicativos e outros mecanismos que permitam verificar os resultados da parceria.

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

12.3 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá realizar visita técnica in loco para subsidiar o
monitoramento da parceria, tendo em vista que o objeto da parceria são serviços de empreendedorismo, podendo
notificar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com antecedência em relação à data da visita.

12.4 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação homologará  até 45 (quarenta e cinco) dias após a realização do
objeto da parceria, o Projeto CARAVANA DESENVOLVE DF, o relatório técnico de monitoramento e avaliação
emitido pelo gestor da parceria, que conterá:

- descrição sumária do objeto e análise das atividades realizadas, com foco no cumprimento das metas e no
benefício social da execução do objeto;

- valores transferidos pela administração pública distrital;
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-  seção sobre análise de prestação de contas anual, caso a execução da parceria ultrapasse um ano e as ações de
monitoramento já tiverem permitido  a  verificação de que houve  descumprimento injustificado quanto ao objeto; e

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DOS

PARTICIPANTES

 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ATUAÇÃO EM REDE

13.1 - Não será possível a execução da parceria pela sistemática 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 sistemático da parceria, voltado à
demonstração e verificação do cumprimento de metas e resultados, que observará o Decreto Distrital n ̊ 36.843, de
13 de dezembro de 2016.

14.2 - A prestação de contas final consistirá na apresentação pela da AECEC do relatório de execução do objeto, no
prazo de no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência da parceria, prorrogável por até 30 (trinta) dias
mediante solicitação justificada.

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 contrapartida, quando houver essa exigência;e

IV - documentos sobre o grau de satisfação do público alvo, que poderão consistir em resultado de  pesquisa de
satisfação realizada no curso da parceria ou outros documentos, tais como declaração de entidade pública ou
privada local, ou manifestação do conselho setorial.

14.3 - O parecer técnico da SDE/DF sobre o relatório de execução do objeto, considerando o teor do relatório
técnico de monitoramento e avaliação, consistirá na verificação do cumprimento do objeto, podendo o gestor da
parceria:

- concluir que houve cumprimento integral do objeto ou cumprimento parcial com

justificativa suficiente quanto às metas não alcançadas; ou
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- concluir que o objeto não foi cumprido e que não há justificativa suficiente para que as metas não tenham sido
alcançadas, o que implicará emissão de parecer técnico preliminar indicando glosa/devolução dos valores
relacionados a metas descumpridas sem justificativa 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 AECEC será notificado para apresentar em até 30 (trinta)
dias relatório de execução financeira, que conterá:

 

- relação das despesas e receitas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que

possibilitem a comprovação da observância do Plano de Trabalho;

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

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

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

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

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

14.3.2 - Com fins de diagnóstico, para que a SDE/DF conheça a realidade contemplada pela parceria, o parecer
técnico abordará os impactos econômicos ou sociais das ações, o grau de satisfação do público-alvo e a
possibilidade de sustentabilidade das ações.

14.4 - Caso tenha havido notificação 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 60 (sessenta) dias, contado da data de
apresentação:

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

- do relatório de execução financeira, quando houver.

14.5 - O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante decisão motivada.

14.5.1 - O transcurso do prazo sem que as contas tenham sido apreciadas não impede que a AECEC participe de
chamamentos públicos ou celebre novas parcerias, nem implica impossibilidade de sua apreciação em data
posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 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 objetivos e metas de
parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta que não resulte em dano ao erário.
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14.7.2 - A rejeição das contas ocorrerá quando comprovada omissão no dever de prestar contas; descumprimento
injustificado do objeto da parceria; dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

14.8 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá apresentar recurso administrativo no prazo de 15
(quinze) dias após sua notificação 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 146
providenciará o registro na plataforma eletrônica das causas das ressalvas, que terá caráter educativo e preventivo,
podendo ser considerado na eventual aplicação de sanções.

14.10 - Exaurida a fase recursal, no caso de rejeição das contas, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá notificar
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 motivos 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 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 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 partir 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 partir da data de término da parceria, com subtração de
eventual período de inércia da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quanto ao prazo de análise das contas;

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 e as seguintes exigências do ato normativo
setorial 36.843, de 13 de dezembro de 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 dano ao erário, a ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL será notificada 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 36.843, de 13 de dezembro de 2016. Opção de redação quando o valor da parceria.

 

 

Brasília - DF,      Setembro de 2021

 

 

MÁRCIO FARIA JUNIOR

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

 

 

MÁRCIO SOARES FONSECA
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Presidente

 

 

ANEXO I

 

 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO

 

1. – DADOS CADASTRAIS

1.1 – ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE:

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

 

1.2 – CNPJ:

04.764.724/0001-62

 

1.3 – NOME DA PARCERIA: Caravana Desenvolve DF  

1.4 – SITE, BLOG, OUTROS: A entidade não possui site, só do festival Porão do Rock realizado pela mesma,
www.poraodorock.com.br

1.5 – ENDEREÇO: CCSW 02, LOTE 04, SALA 534 – SUDOESTE –
BRASÍLIA – DF

 

1.6 – ENDEREÇO
ELETRÔNICO (E-MAIL):
aecec.df@gmail.com

1.7 – CIDADE: Brasília

 

1.8 – UF: DF

 

1.9 – CEP:
 70.680-270

 

1.10 – DDD /FONE: (61) 98164-
5096

1.11 – NOME DO RESPONSÁVEL: MÁRCIO SOARES FONSECA
1.12 – CPF: 610.143.461-34

 

1.13 – CARTEIRA DE IDENTIDADE / ÓRGÃO
EXPEDIDOR: 937947 – SSP/DF

1.14 – CARGO:
Presidente

 

1.15 – PROFISSÃO:

 

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO  

2.1 – TÍTULO DO PROJETO:  Caravana Desenvolve DF  

Caravana Desenvolve DF  

2.2 – DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO  

http://www.poraodorock.com.br/
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CARAVANA DESENVOLE DF consiste em evento itinerante destinado as empresas da Região
Administrativa de Ceilândia, com objetivo de levar informações para as mesmas sobre os antigos
programas de incentivo econômico no período de 21 de setembro a 23 de outubro de 2021.

 

 

2.3 – PERÍODO DE EXECUÇÃO  

INÍCIO: 21/09/2021 TÉRMINO: 16/10/2021  

         

 

2.4– OBJETIVO GERAL

 

Levar informação e mostrar os programas de incentivos para os empresários de pequeno, médio e grande porte, por
meio da Caravana Desenvolve DF.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF, atualmente existem 9.040 lotes relacionados direta ou
indiretamente a programas como o PRO-DF, que se encontram em algum tipo de análise na Subsecretaria de
Incentivos Econômicos (SUPEC) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF e existe ainda um número
desconhecido de processos em meio físico, ou seja, que ainda estão em papel, e precisam ser digitalizados.

Dessa maneira, o projeto Caravana Desenvolve DF visitará in loco os empresários participantes e beneficiários dos
antigos programas de incentivos, para que de uma vez por todas seja possível resolver esses processos, e de agora
em diante, que o GDF possa focar num modelo que melhor ajude quem queira investir, gerar emprego e renda, que
é por meio do Desenvolve DF.

 

2.5 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Visitar no mínimo 50% das empresas beneficiárias de antigos programas incentivo, e sediadas na cidade de
Ceilândia para orientação e diagnóstico
Ofertar palestras e oficinas diversas durante o período que a Caravana Desenvolve DF estiver na cidade de
Ceilândia
Divulgar ao máximo possível o novo programa de incentivo do GDF, que é o programa Desenvolve DF

 

2.6 – PÚBLICO-ALVO:

Empresas sediadas na Ceilândia, e em especial as beneficiárias de antigos programas como PRÓ-DF

 

SETOR DE INDÚSTRIA DE CEILÂNDIA = 640 empresas

ADE CENTRO NORTE DE CEILÂNDIA = 625 empresas

SETOR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE CEILÂNDIA = 430
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Dessa maneira, apenas empresas beneficiárias diretamente de antigos programas de incentivos, temos quase 1.700
empresas.

Além desse público-alvo, também poderão ser beneficiados dessa ação, centenas de empreendedores, empresários e
pessoas que queiram iniciar seu próprio negócio, como futuros microempreendedores individuais.

Outra ressalva importante a se fazer é que, empresários de outras cidades satélites do DF também podem ir até a
estrutura montada do Caravana para buscar apoio e orientação.

 

2.7 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:

O Desenvolve DF é um grande marco na política de incentivo econômico para geração de emprego e renda no
Brasil, em especial Brasília. Ele surge em substituição aos antigos programas de incentivo de desenvolvimento
econômico como PROIN, PRODECON, PADES e PRÓ-DF. Com essa nova iniciativa, agora o GDF não
vende/subsidia os terrenos e sim concede direito de uso aos incentivados, e dessa maneira evita especulação
imobiliária e incentiva realmente os empresários que querem gerar emprego, investir e crescer.

 

O Caravana Desenvolve DF é um projeto que tem 03 grandes objetivos:

 

a) DIFUNDIR ESSE NOVO MODELO DE INCENTIVO

Infelizmente com o passar das últimas três décadas, muitos têm sido os questionamentos e reclamações
relacionados aos programas citados, principalmente o PRÓ-DF, considerado um programa que teve seu objetivo
desvirtuado. Com a nova legislação do Desenvolve DF o processo ficou muito mais justo e transparente, onde
qualquer empresa pode participar, grande ou pequena. Isso precisa ser divulgado amplamente para criarmos essa
quebra de paradigma.

 

b) ORIENTAR, e buscar REGULARIZAR processos do PRÓ-DF

Além de fomentar o novo modelo de incentivo implementado pelo Governo do Distrito Federal, a Caravana visa
orientar os empresários que já estão contemplados pelos programas de incentivos antigos, mas encontram-se em
situação irregular. Para se ter ideia, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF estima-se
aproximadamente 12.000 processos que se encontram arquivados. Cerca de mais 8.000 sequer foram digitalizados e
instruídos.

 

c) CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA

Em pesquisa feita em 2018 com recursos do BID, realizada pelo Sebrae-DF, constatou-se que é muito baixa a
Maturidade da Gestão por parte de empresas do DF. Mais de 3.000 empresas foram pesquisadas e alguns dados da
pesquisa preocupam bastante, como por exemplo:

- 58% das empresas pesquisadas informaram que não controlam

entradas e saídas, ou que as controlam de modo informal.

- 85% não planeja sistematicamente os objetivos do negócio.

- 72% não tem práticas de capacitação e treinamento com base nos

problemas e lacunas identificadas.
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Sendo assim, a Caravana Desenvolve DF pretende levar palestras e oficinas para atacar esses pontos evidenciados
na pesquisa do Sebrae.

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

 

No dia 21 de setembro até o dia 26 de setembro o Diretor Geral do projeto iniciará as contratações para o projeto,
ao mesmo tempo o designer gráfico irá criar as peças de divulgação para serem aprovados até o dia 26 de setembro
(com exceção da arte do panfleto que é necessária até o dia 22 de setembro para rodar). No dia 23 de setembro serão
rodados os 30.000 panfletos para ser entregue para equipe de mobilização no dia 26 de setembro.

No dia 27 de setembro será iniciado o trabalho da equipe de mobilização e divulgação, que passará de empresa por
empresa durante 14 dias, indo até o dia 10 de outubro, levantando antecipadamente demandas, orientando os
empresários e derrubando barreiras que porventura afastem o nosso público-alvo do objetivo pretendido. A ideia
dessa mobilização é deixar claro que o projeto Caravana Desenvolve DF estará lá para ajudar e desburocratizar
caminhos, não para fiscalizar e penalizar o empresário.

 

Para aumentar o engajamento dos empresários na ação acima discriminada, GRANDES ESTRUTURAS SERÃO
MONTADAS em local de fácil acesso na cidade de Ceilândia. Será montado uma estrutura de 300 m², contendo
piso estruturado, banheiro container, computador, impressora, acesso à internet, cadeiras, octanorme, tendas
10x10m, baias de atendimento e sistema de sonorização, projetor, quadro branco, telão de LED e fechamento, tudo
devidamente aterrado ao atendimento dos empreendedores, evitando que o interessado se desloque para qualquer
outra localidade no intuito de resolver seus problemas.

 

Essa estrutura ficará disponível durante 11 dias, com os atendimentos dos dias 04 a 08 de outubro e 11 a 15 de
outubro (no dia 11 de outubro reservado para  auxiliares fazerem relatórios da semana anterior, dia 12 de outubro
não haverá expediente por conta do feriado), sendo das 10h às 20h, tendo uma palestra das 19h às 20h em cada dia e
nos dias 9 e 16 de outubro o atendimento será das 9h às 13h, com uma palestra às 10h.

 

Ao todo, teremos ainda 10 palestras sobre diversos temas ligados ao empreendedorismo e gestão empresarial.
Estima-se atender no mínimo 500 empreendedores até o final do evento entre as diversas palestras.

 

ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO E CONTRAPARTIDA PARA A SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A proponente ofertará dentro desse plano de trabalho, a disponibilidade de profissionais e estrutura que possibilite à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico atender e recepcionar as demandas do setor produtivo. Para tanto,
teremos 16 baias de atendimento dentro do Caravana Desenvolve DF:

Profissionais contratados diretamente pelo projeto:

- 04 baias para triagem e atendimento ao público

- 02 baias para atendimento contábil e orientações gerais

 

Servidores cedidos pela SDE:
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- 05 baias, para o uso de 05 “analistas técnicos” cedidos pela SDE, para atendimento ao público beneficiário de
antigos programas de incentivo

- 02 baias, para o uso de 02 “servidores cedidos” pela SDE para abertura de MEI, orientações sobre RLE, dentre
outras demandas diversas do setor produtivo

 

Profissionais de entidades parceiras

- 01 baia, para uso de 01 atendente cedido pelo Sebrae DF

- 02 baias, para uso de gerentes e agentes bancários (BRB, Banco do Brasil, Caixa Econômica e demais bancos
privados) parceiros para divulgação de soluções de crédito para micro e pequenos empresários.

 

Croqui

 

Critérios para Contratação de Pessoal:

 

Será contratada empresa especializada, a fim de respaldar a OSC de encargos tributários e trabalhistas.

 

Os currículos dos profissionais aptos serão encaminhados à OSC pela empresa contratada para avaliação prévia à
contratação
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O profissional deverá possuir experiência ou graduação ou notório saber na área de atuação.

 

A OSC contratará empresa especializada na contratação dos professores, que faz uma triagem dos professores
apropriados para o projeto.

 

Além disso transmite a segurança da entrega ao aluno, já que em caso de impedimento do profissional por qualquer
motivo (doença, acidente dentre outros...) a empresa remaneja automaticamente outro profissional, sem prejuízo aos
alunos do projeto.

 

2.8 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta Etapa/Fase Especificação

Duração

Mês

Início Término

1

Planejamento SETEMBRO SETEMBRO

1.1 Contratações de empresas para execução do projeto. 21 DE
SETEMBRO

26 DE
SETEMBRO

1.2 Preparação de textos e definição de meios para
Divulgação;

21 DE
SETEMBRO

26 DE
SETEMBRO

1.3 Distribuição de tarefas da equipe do projeto; 21 DE
SETEMBRO

26 DE
SETEMBRO

1.4 Definição da programação; 21 DE
SETEMBRO

26 DE
SETEMBRO

1.5 Identidade visual 21 DE
SETEMBRO

26 DE
SETEMBRO

2 Execução SETEMBRO OUTUBRO

2.1

 
 27 DE
SETEMBRO

10 DE
OUTUBRORealização da divulgação e mobilização para o

Caravana Desenvolve DF.

2.2 Montagem da estrutura  29 DE
SETEMBRO

03 DE
OUTUBRO
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2.3 Recepção dos participantes e convidados;  04 DE
OUTUBRO

16 DE
OUTUBRO

2.4 Realização do evento. 04 DE
OUTUBRO

16 DE
OUTUBRO

2.5 Pesquisa 04 DE
OUTUBRO

16 DE
OUTUBRO

3

 Pós-Produção SETEMBRO OUTUBRO

3.1 Realização do memorial do evento por meio de
clippings e registro fotográfico;

27 DE
SETEMBRO

16 DE
OUTUBRO

3.2 Realização/Finalização de pagamentos; 21 DE
SETEMBRO

16 DE
OUTUBRO

3.3 Registros e arquivamentos; 27 DE
SETEMBRO

16 DE
OUTUBRO

3.4 Prestação de contas. 17 DE
OUTUBRO

17 DE
JANEIRO

       

 

 

 

2.9 – METAS:

 

 

METAS

INDICADORES DE

MONITORAMENTO

 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

 

1. Meta
01

2.  

1.1 – Visitar no mínimo 50 empresas beneficiadas de
antigos programas de incentivos como o PRÓ-DF;

1.2 – Entregas de panfletos para divulgação do evento.

1.1 Relatório da equipe de
mobilização;

1.2 Relatório de fotos;

 

 

2. Meta
02

3.  

2.1 Contratação dos prestadores de serviço; 

2. Realização das palestras e visitações;
2. Pesquisa de satisfação

2.1 – Nota Fiscal emitida;

2.2 - Relatórios de produção
e fotos;

2.3 – Relatório da pesquisa
de satisfação;
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3. META
03

4.  

 

 

3.1 Realização do memorial do evento por meio de
clippings e registro fotográfico;

3.2 Realização/Finalização de pagamentos;

3.3 Registros e arquivamentos;

3.4 Prestação de contas.

 

3.1 Clipping do curso.

3.2 Nota Fiscal

3.3 Relatório Final

3.4 Prestação de contas
entregue junto a Secretaria.

 

 

Nº DA
META

ETAPA
/ FASE DESCRIÇÃO

INDICADOR
FÍSICO DURAÇÃO

Unidade Quantidade Início
mm/aa Término mm/aa

01 Meta 1 - Pré-produção

 1.1 Visitar no mínimo 50 empresas beneficiadas de
antigos programas de incentivos como PRÓ-DF UN 50 27/09 10/10

02 Meta 2 - Produção

 2.1 Capacitação de no mínimo 50 pessoas na palestra
de “Marketing Digital” UN 50 04/10 04/10

 2.2 Capacitação de no mínimo 50 pessoas na palestra
de “Afro-empreendedorismo” UN 50 05/10 05/10

 2.3 Capacitação de no mínimo 50 pessoas na palestra
de “Inovação” UN 50 06/10 06/10

 2.4 Capacitação de no mínimo 50 pessoas na palestra
de “Como melhorar a perfomance em vendas?” UN 50 07/10 07/10

 2.5
Capacitação de no mínimo 50 pessoas na palestra
de “Educação Financeira, como controlar as
finanças”

UN 50 08/10 08/10

 2.6 Capacitação de no mínimo 50 pessoas na palestra UN 50 09/10 09/10
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de “Competitividade: Qual o papel do líder?”

 2.7
Capacitação de no mínimo 50 pessoas na palestra
de “Colaborativismo: uma forma inteligente de
crescer”

UN 50 13/10 13/10

 2.8 Capacitação de no mínimo 50 pessoas na palestra
de “Tributos trabalhistas” UN 50 14/10 14/10

 2.9 Capacitação de no mínimo 50 pessoas na palestra
de “Tributos Fiscais” UN 50 15/10 15/10

 2.10
Capacitação de no mínimo 50 pessoas na palestra
de “Empreendedorismo: O que é ser um
empreendedor na prática?”

UN 50 16/10 16/10

 2.11

Atendimento nas baias para
esclarecimentos,dúvidas ou participação nas
palestras de no mínimo 25 das empresas
beneficiadas de antigos programas de benefício

UN 25 04/10 16/10

 2.12

Atendimento nas baias para esclarecimentos,
dúvidas ou participação nas palestras de no
mínimo 300 empresas ou empreendedores para
demandas diversas do setor produtivo

UN 300 04/10 16/10

03 Meta 3 – Pós - Produção

 3.1
Pesquisa de Satisfação dos participantes. Como
não é uma pesquisa obrigatória a meta é de  20%
do público alvo.

UN 100 21/09 16/10/2021

 

 

 

 

    2.10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Item Descrição
Unidade
de
Medida

Qtde Valor
Unitário

Valor
Total Desembolso

Meta 1 - Pré-produção / Produção [as metas neste modelo são exemplificativas]
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1.1 Equipe de mobilização - Serão 20 profissionais
responsáveis por visitar e informar durante 14
dias as empresas na Ceilândia sobre o
CARAVANA DESENVOLVE. Empresa
contratada e responsável por qualquer
encargo trabalhista.

Diária 280  R$      
150,00

R$
42.000,00

set/21

1.2
Panfletos couche 120gn, 4/4 cores, tamanho
meio ofício- Necessários 30.000 panfletos para
divulgação do projeto.

Unidade 30000  R$          
0,15

R$
4.500,00 set/21

1.3 Diretor Geral - Responsável por toda execução
do projeto. Semana 5  R$   

2.000,00
R$
10.000,00 set/21

1.4 Designer gráfico - Necessário para criação de
artes para divulgação do projeto. Serviço 1  R$   

1.610,12
R$
1.610,12 set/21

 R$
58.110,12  

Meta 2 - Produção [as metas neste modelo são exemplificativas]

2.1

Palestra de Marketing Digital - Palestra com
duração mínima de 1 hora. Empresa contratada
e responsável por qualquer encargo
trabalhista.

Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10 set/21

2.2

Palestra "Afro-empreendedorismo" - Palestra
com tema duração mínima de 1 hora. Empresa
contratada e responsável por qualquer
encargo trabalhista.

Palestra 1  R$   
1.270,11

R$
1.270,11 set/21

2.3
Palestra de Inovação - Palestra com duração
mínima de 1 hora. Empresa contratada e
responsável por qualquer encargo trabalhista.

Palestra 1  R$   
1.270,11

R$
1.270,11 set/21

2.4

Palestra de Como melhorar a performance em
vendas? - Palestra com duração mínima de 1
hora. Empresa contratada e responsável por
qualquer encargo trabalhista.

Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10 set/21

2.5

Palestra de Educação Financeira, como
controlar as finanças. - Palestra com duração
mínima de 1 hora. Empresa contratada e
responsável por qualquer encargo trabalhista.

Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10 set/21

2.6

Palestra de Competitividade: Qual o papel do
líder? - Palestra com duração mínima de 1 hora.
Empresa contratada e responsável por
qualquer encargo trabalhista.

Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10 set/21
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2.7 Palestra de Colaborativismo: uma forma
inteligente de crescer. - Palestra com duração
mínima de 1 hora. Empresa contratada e
responsável por qualquer encargo trabalhista.

Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10

set/21

2.8

Palestra de Empreendedorismo: O que é ser
um empreendedor na prática? - Palestra com
duração mínima de 1 hora. Empresa contratada
e responsável por qualquer encargo
trabalhista.

Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10 set/21

2.9

Palestra de Tributos trabalhistas - Palestra
com duração mínima de 1 hora. Empresa
contratada e responsável por qualquer
encargo trabalhista.

Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10 set/21

2.10

Palestra de Tributos Fiscais - Palestra com
duração mínima de 1 hora. Empresa contratada
e responsável por qualquer encargo
trabalhista.

Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10 set/21

2.13

Auxiliar de Limpeza - serviços com
profissionais treinados, 
capacitados e uniformizados para execução dos
serviços de limpeza e conservação, com
honorários compatíveis com o piso sindical da
categoria, incluindo todo o material e
equipamentos necessários. Diária de 08 horas.
Empresa contratada e responsável por
qualquer encargo trabalhista.

Diária 22  R$      
110,00

R$
2.420,00 set/21

2.14

Segurança Patrimonial (Noturno) - Serão dois
profissionais por dia da Caravana para segurança
da estrutura durante a noite, começam no dia 09
de outubro durante a montagem da estrutura.
Empresa contratada e responsável por
qualquer encargo trabalhista.

Diária 18  R$      
171,00

R$
3.078,00 set/21

2.15

Segurança - Serão dois profissionais por dia da
Caravana para a segurança da estrutura durante o
dia, começam dia 09 de outubro durante a
montagem da estrutura.  Empresa contratada e
responsável por qualquer encargo trabalhista.

Diária 18  R$      
171,00

R$
3.078,00 set/21

2.16

Auxiliar administrativo - Necessário 4
auxiliares para o primeiro atendimento ao
público e triagem.  Empresa contratada e
responsável por qualquer encargo trabalhista.

Diária 44  R$      
170,00

R$
7.480,00 set/21

2.17 Contador - Necessário para atendimento ao
público, tirando dúvidas. Serviço 2  R$   

1.829,77
R$
3.659,54 set/21

 R$  
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32.416,56

Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis [as metas neste modelo são
exemplificativas]

3.1
Sistema De Sonorização auditório/similar -
Necessário para as palestras, sendo um sistema
durante 12 dias, totalizando 12 diárias.

Unidade
/ Diária 11  R$   

1.188,00
R$
13.068,00 set/21

3.2

Locação de Fechamento - Fornecimento de
locação e serviços de Montagem, manutenção e
desmontagem de Fechamento de área –
composição: estrutura de painéis metálicos
formados em quadros de tubo retangular
50x30#18, revestidos em chapa de aço modelo
GR4 #18, 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. - Necessário placa de
fechamento para cercar o evento, sendo
necessários 150 metros por dia durante 12 dias.

Metro /
Diária 1650  R$          

8,00
R$
13.200,00 set/21

3.3

Telão de LED com resolução em Alta
Definição – TELÃO DE LED EM ALTA
RESOLUÇÃO –  RGB 12/6 virtual, Brilho
acima de 5000 nits, Processamento digital com
entradas e saídas SDI, HDMI, VGA, computador
e controller, a ser instalado nas duas
extremidades da quadra, talhas e acessórios para
elevação e sustentação do mesmo;

M² /
Diária 220  R$  

    300,00
R$
66.000,00 set/21

3.4

Locação de Quadro Escolar Branco Liso
200x120cm - Lousa Profissional - Moldura de
Alumínio - Necessário quadro branco para os
palestrantes, sendo 1 por 12 dias, totalizando 12
diárias

Diária 11  R$        
30,00 R$ 330,00 set/21

3.5

Locação de Projetor com luminosidade
mínima de 3000 lumens - Necessário para os
palestrantes, sendo 1 projetor por 12 dias,
totalizando 12 diárias

Diária 11  R$      
135,00

R$
1.485,00 set/21

3.6

Banheiro Container - Banheiro container
contendo 6 cabines, necessário 2 banheiros,
sendo um masculino e um feminino para
funcionários e participantes do projeto

Diária 22  R$   
1.200,00

R$
26.400,00 set/21

3.7
Computador (Desktop) - Necessário 16
computadores, sendo 1 em cada baia para o
trabalho dos atendentes.

Unidade
/ Diária 176  R$        

89,02
R$
15.667,52 set/21
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3.8 Impressora Laserjet P&B  - Necessário 2
impressoras durante 12 dias para impressão de
material do projeto, totalizando 24 diárias.

Unidade
/ Diária

22  R$      
204,80

R$
4.505,60

set/21

3.9 Acesso à INTERNET. Ponto de internet Unidade
/ Diária 11  R$        

90,00 R$ 990,00 set/21

3.10
Piso Tipo Estruturado - Necessário 300 m² de
piso estruturado durante 12 dias, totalizando
3600 m² de piso.

M² /
Diária 3300  R$        

13,08
R$
43.164,00 set/21

3.11

LOCAÇÃO DE CADEIRA - Necessário 157
cadeiras pretas tipo escritório, sendo 32 cadeiras
para as baias de atendimento, 25 cadeiras para
espera e 100 cadeiras para o auditório de
palestras.

Unidade
/ Diária 1727  R$        

20,00
R$
34.540,00 set/21

3.12

Baia em mdf de atendimento - Baia para
Atendimento 1,20x0,80x0,60m, sendo necessário
16 baias de atendimento durante 12 dias,
totalizando 192 diárias.

Unidade
/ Diária 176  R$        

57,45
R$
10.111,20 set/21

3.13

Grupo gerador singular de 180 kva -
Necessário 2 geradores um para LED e outro
para o restante dos equipamentos, durante 11
dias, totalizando 22 diárias.

Unidade
/ Diária 22  R$   

1.623,00
R$
35.706,00 set/21

3.14

LOCAÇÃO DE OCTANORME, placas TS
brancas, com perfis em alumínio, lâmpadas spot
lights de 100 W, na razão de uma para cada três
metros quadrados de estande, um ponto de
iluminação de bivolt, disjuntor protetor de
circuito. - Necessário 320m² durante 12 dias,
totalizando 3864m².

M² /
Diária 3520  R$        

36,25
R$
127.600,00set/21

3.15
Tenda com calha (10X 10) - Necessário 3 tendas
10x10m por dia, durante 12 dias, totalizando 36
diárias.

Diária 33  R$      
493,50

R$
16.285,50 set/21

 R$
409.052,82  

SUBTOTAL R$
499.579,50  
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    2.11 – RESULTADOS ESPERADOS:

PRODUTO QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS

10 Palestras 500

    2.12 – CONTRAPARTIDA:

 

Será disponibilizado dois bebedouros, galão de água e dois extintores durante os 11 dias do Caravana Desenvolve
DF.

 

Planilha Termo de Fomento 
(parcela única set/21)

Item Descrição Financiado
por: Fonte

Unidade
de
Media

Qtde Valor
Unitário

Valor
Total

Meta 1 - Pré-produção / Produção [as metas neste modelo são exemplificativas]

1.1

Equipe de mobilização - Serão 20
profissionais responsáveis por visitar
e informar durante 14 dias as
empresas na Ceilândia sobre o
CARAVANA DESENVOLVE.
Empresa contratada e responsável
por qualquer encargo trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Diária 280  R$      
150,00

R$
42.000,00

1.2

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

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Unidade 30000  R$          
0,15

R$
4.500,00

1.3 Diretor Geral - Responsável por toda
execução do projeto.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Tabela
FGV +
IPCA
código 60

Semana 5  R$   
2.000,00

R$
10.000,00

1.4
Designer gráfico - Necessário para
criação de artes para divulgação do
projeto.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Tabela
FGV +
IPCA
código 50

Serviço 1  R$   
1.610,12

R$
1.610,12

 R$
58.110,12
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Meta 2 - Produção [as metas neste modelo são exemplificativas]

2.1

Palestra de Marketing Digital -
Palestra com duração mínima de 1
hora. Empresa contratada e
responsável por qualquer encargo
trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10

2.2

Palestra "Afro-empreendedorismo"
- Palestra com tema duração mínima
de 1 hora. Empresa contratada e
responsável por qualquer encargo
trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Palestra 1  R$   
1.270,11

R$
1.270,11

2.3

Palestra de Inovação - Palestra com
duração mínima de 1 hora. Empresa
contratada e responsável por
qualquer encargo trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Palestra 1  R$   
1.270,11

R$
1.270,11

2.4

Palestra de Como melhorar a
performance em vendas? - Palestra
com duração mínima de 1 hora.
Empresa contratada e responsável
por qualquer encargo trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10

2.5

Palestra de Educação Financeira,
como controlar as finanças. -
Palestra com duração mínima de 1
hora. Empresa contratada e
responsável por qualquer encargo
trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10

2.6

Palestra de Competitividade: Qual
o papel do líder? - Palestra com
duração mínima de 1 hora. Empresa
contratada e responsável por
qualquer encargo trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10

2.7

Palestra de Colaborativismo: uma
forma inteligente de crescer. -
Palestra com duração mínima de 1
hora. Empresa contratada e
responsável por qualquer encargo
trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10

2.8

Palestra de Empreendedorismo: O
que é ser um empreendedor na
prática? - Palestra com duração
mínima de 1 hora. Empresa
contratada e responsável por
qualquer encargo trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10
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2.9 Palestra de Tributos trabalhistas -
Palestra com duração mínima de 1
hora. Empresa contratada e
responsável por qualquer encargo
trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10

2.10

Palestra de Tributos Fiscais -
Palestra com duração mínima de 1
hora. Empresa contratada e
responsável por qualquer encargo
trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Palestra 1  R$   
1.270,10

R$
1.270,10

2.13

Auxiliar de Limpeza - serviços com
profissionais treinados, 
capacitados e uniformizados para
execução dos serviços de limpeza e
conservação, com honorários
compatíveis com o piso sindical da
categoria, incluindo todo o material e
equipamentos necessários. Diária de
08 horas. Empresa contratada e
responsável por qualquer encargo
trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Diária 22  R$      
110,00

R$
2.420,00

2.14

Segurança Patrimonial (Noturno) -
Serão dois profissionais por dia da
Caravana para segurança da estrutura
durante a noite, começam no dia 09 de
outubro durante a montagem da
estrutura. Empresa contratada e
responsável por qualquer encargo
trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Diária 18  R$      
171,00

R$
3.078,00

2.15

Segurança - Serão dois profissionais
por dia da Caravana para a segurança
da estrutura durante o dia, começam
dia 09 de outubro durante a
montagem da estrutura.  Empresa
contratada e responsável por
qualquer encargo trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Diária 18  R$      
171,00

R$
3.078,00

2.16

Auxiliar administrativo - Necessário
4 auxiliares para o primeiro
atendimento ao público e triagem.
 Empresa contratada e responsável
por qualquer encargo trabalhista.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Diária 44  R$      
170,00

R$
7.480,00

2.17
Contador - Necessário para
atendimento ao público, tirando
dúvidas.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Tabela
FGV +
IPCA
código 149

Serviço 2  R$   
1.829,77

R$
3.659,54

 R$
32.416,56
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Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis [as metas neste modelo são
exemplificativas]

3.1

Sistema De Sonorização
auditório/similar - Necessário para
as palestras, sendo um sistema
durante 12 dias, totalizando 12
diárias.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Unidade
/ Diária 11  R$   

1.188,00
R$
13.068,00

3.2

Locação de Fechamento -
Fornecimento de locação e serviços
de Montagem, manutenção e
desmontagem de Fechamento de área
– composição: estrutura de painéis
metálicos formados em quadros de
tubo retangular 50x30#18, revestidos
em chapa de aço modelo GR4 #18,
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. - Necessário
placa de fechamento para cercar o
evento, sendo necessários 150 metros
por dia durante 12 dias.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Metro /
Diária 1650  R$          

8,00
R$
13.200,00

3.3

Telão de LED com resolução em
Alta Definição – TELÃO DE LED
EM ALTA RESOLUÇÃO –  RGB
12/6 virtual, Brilho acima de 5000
nits, Processamento digital com
entradas e saídas SDI, HDMI, VGA,
computador e controller, a ser
instalado nas duas extremidades da
quadra, talhas e acessórios para
elevação e sustentação do mesmo;

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento M² /
Diária 220  R$      

300,00
R$
66.000,00

3.4

Locação de Quadro Escolar Branco
Liso 200x120cm - Lousa Profissional
- Moldura de Alumínio - Necessário
quadro branco para os palestrantes,
sendo 1 por 12 dias, totalizando 12
diárias

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Diária 11  R$        
30,00 R$ 330,00

3.5

Locação de Projetor com
luminosidade mínima de 3000
lumens - Necessário para os
palestrantes, sendo 1 projetor por 12
dias, totalizando 12 diárias

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Diária 11  R$      
135,00

R$
1.485,00

3.6 Banheiro Container - Banheiro
container contendo 6 cabines,
necessário 2 banheiros, sendo um

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Diária 22  R$   
1.200,00

R$
26.400,00
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masculino e um feminino para
funcionários e participantes do projeto

3.7
Computador (Desktop) - Necessário
16 computadores, sendo 1 em cada
baia para o trabalho dos atendentes.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Unidade
/ Diária 176  R$        

89,02
R$
15.667,52

3.8

Impressora Laserjet P&B  -
Necessário 2 impressoras durante 12
dias para impressão de material do
projeto, totalizando 24 diárias.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Unidade
/ Diária 22  R$      

204,80
R$
4.505,60

3.9 Acesso à INTERNET. Ponto de
internet

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Unidade
/ Diária 11  R$        

90,00 R$ 990,00

3.10
Piso Tipo Estruturado - Necessário
300 m² de piso estruturado durante 12
dias, totalizando 3600 m² de piso.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento M² /
Diária 3300  R$        

13,08
R$
43.164,00

3.11

LOCAÇÃO DE CADEIRA -
Necessário 157 cadeiras pretas tipo
escritório, sendo 32 cadeiras para as
baias de atendimento, 25 cadeiras para
espera e 100 cadeiras para o auditório
de palestras.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Unidade
/ Diária 1727  R$        

20,00
R$
34.540,00

3.12

Baia em mdf de atendimento - Baia
para Atendimento 1,20x0,80x0,60m,
sendo necessário 16 baias de
atendimento durante 12 dias,
totalizando 192 diárias.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Unidade
/ Diária 176  R$        

57,45
R$
10.111,20

3.13

Grupo gerador singular de 180 kva
- Necessário 2 geradores um para
LED e outro para o restante dos
equipamentos, durante 11 dias,
totalizando 22 diárias.

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento Unidade
/ Diária 22  R$   

1.623,00
R$
35.706,00

3.14

LOCAÇÃO DE OCTANORME,
placas TS brancas, com perfis em
alumínio, lâmpadas spot lights de 100
W, na razão de uma para cada três
metros quadrados de estande, um
ponto de iluminação de bivolt,
disjuntor protetor de circuito. -
Necessário 320m² durante 12 dias,
totalizando 3864m².

Emenda
Parlamentar
- Recursos
Públicos

Orçamento M² /
Diária 3520  R$        

36,25
R$
127.600,00

3.15 Tenda com calha (10X 10) - Emenda Orçamento Diária 33  R$      R$
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Necessário 3 tendas 10x10m por dia,
durante 12 dias, totalizando 36
diárias.

Parlamentar
- Recursos
Públicos

493,50 16.285,50

 R$
409.052,82

SUBTOTAL R$
499.579,50

 

 

3 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO

   3.1– MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

   3.2 – INDICADORES DE RESULTADOS:

 

INDICADORES DE MONITORAMENTO E PARÂMETROS DE AFERIÇÃO

METAS / ETAPAS INDICADORES DE
MONITORAMENTO

INDICADORES E MEIOS DE
VERIFICAÇÃO

Meta 1 – Elaboração e
Planejamento da ação.

Elaboração do conteúdo e ajustes
necessários

Material virtual salvo e
apresentado.

Meta 2 – Realização e
Execução

Etapa 2.1 - Contratação de
Serviços

Etapa 2.2 – Serviços Gerais

 

Montagem da estrutura do evento
conforme projeto;

Locação de equipamentos;

Realização das atividades da
programação;

Registro fotográfico;

Chamada de presentes;

Projeto Final;

Meta 03 - Pós-produção

Etapa 3.1: Administrativo

 

Prestação de contas;

Confecção de relatórios e de
registros fotográficos;

Levantamento da clipagem do
evento;

Prestação de contas final.
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4 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

4.1 – NATUREZA DA DESPESA
4.3 – VALOR (R$)

Concedente Proponente TOTAL

 Emenda Parlamentar da Deputado Jaqueline Silva, natureza
335041, fonte 100 e esfera 1.

R$
499.579,50  R$

499.579,50

     

     4.4 – TOTAL GERAL R$
499.579,50  R$

499.579,50

4.1 – NATUREZA DA DESPESA: Emenda parlamentar e contrapartida

4.2 – VALOR DAS DESPESAS: R$ 499.579,50 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta
e nove reais e cinquenta centavos)

4.3 – TOTAL GERAL: R$ 499.579,50 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e nove
reais e cinquenta centavos)

 

 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

 

REPASSE(S) DO CONCEDENTE

Repasse em única parcela em setembro de 2021 R$ 499.579,50

  7 – DECLARAÇÃO

 

Na qualidade de representante da convenente, venho declarar à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico que:
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1. A associação preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário de
convênio com o Distrito Federal, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente.

2. A associação informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para
viabilizar o acompanhamento e a avaliação do processo.

3. A associação irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à
consecução do objeto do convênio.

4. A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta específica aberta
somente para fins de convênio.

5. A associação possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto,
estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a Fundação
José Augusto não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional.

6. A associação não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração público estadual
ou parente de até segundo grau, sanguíneo ou afim, de servidores da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômicodo DF, presidentes, secretários ou outros cargos da alta
administração do poder público Distrital (Art.39, III da Lei 13.019)

 

7. Declaro que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações
previstas no art. 39 da Lei Nacional nº 13.019/2014, no art. 8º do Decreto Distrital nº
32.751/2011, nem se enquadram na seguinte situação: existência de administrador, dirigente
ou associado da organização da sociedade civil com poder de direção que seja cônjuge,
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
segundo grau, de agente público

8. Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Associação de Educação, Cultura e
Economia Criativa não tem Dívidas com o Poder Público e Inscrição nos Bancos de Dados
Públicos ou Privados de Proteção ao Crédito

9. A entidade não possui nenhum impedimento legal para celebrar o presente Termo de
Fomento, conforme artigo 39 da Lei nº. 13.019/2014.

10. Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, da Lei
13.019/2014.

11. Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de
documentos apresentados (cópias de certidões, de RG, CPF, contrato social, comprovantes de
residência e outros) e que os apresentará à SDE quando solicitado e antes da assinatura da
Parceira/Convênio, para fins de conferência.

12. Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei
13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e
não incorrendo em nenhuma das vedações legais.

 

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Plano de Trabalho.

 

 

Brasília, 21 de setembro de 2021.                             

 

 

7 – APROVAÇÃO PARA O PLANO DE TRABALHO
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_____________________________________

Local e Data

 

 

Márcio Soares Fonseca

 

Brasília-DF,        de                            de 2017.

 

___________________________________

MÁRCIO FARIA JUNIOR

Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico

 

Títular da pasta

CPF: 106.175.188-07

_________________________________________

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA – AECEC

CNPJ 04.764.724/0001-62 da OSC

MÁRCIO SOARES FONSECA

Presidente

CPF 610.143.461-34 do Presidente da OSC
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