
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Gestão, Inovação e Fomento ao Empreendendorismo

Termo de Fomento (MROSC) N.º 3/2020

TERMO DE FOMENTO Nº   003/2020,

QUE ENTRE SI CELEBRAM O  DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA

SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL - SEMP/DF

E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO EU LIGO.

PROCESSO: 04025-00000873/2020-47

O DISTRITO FEDERAL, por meio da  SECRETARIA  DE  ESTADO  DO  EMPREENDEDORISMO  DO  DISTRITO FEDERAL, com sede no Setor Comercial Norte - SCN Quadra 2 Bloco "C" Número
900 CEP 70712-030,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  37.221.026/0001-70,  neste  ato  representada  pela  Exmo. Sr. Mauro Roberto da Mata, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta  Capital, 
ocupante  do cargo  de  Secretário  de  Estado e INSTITUTO EU LIGO Organização da Sociedade Civil com sede no SCS Quadra 1, Bloco I, Sala 305 – Parte B – Ed. Central, Asa Sul – Brasília/DF, inscrita no
CNPJ sob o nº 05.917.191/0001-74, doravante denominado IEL,  neste ato representado por sua  Presidente,  CLEDINEIA  PEREIRA  DE  MOURA,  brasileira, portadora da carteira de iden dade nº
2.415.411 e CPF nº 504.927.133-91, 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, respec vos regulamentos e demais atos norma vos aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O obje vo do presente Termo de Fomento entre a Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal e a Organização da Sociedade Civil-OSC Ins tuto Eu Ligo-IEL é a
qualificação profissional de pessoas de baixa renda, com a finalidade de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes, por meio de qualificação de pessoas e ampliação de mão
de obra. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO

2.1 Este instrumento envolve a transferência de recursos financeiros da SEMP/DF para a IEL, mediante desembolso em uma única parcela de R$ 480.664,20 (quatrocentos e oitenta mil
seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), no mês 11/2020 via emenda parlamentar, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.

I - Unidade Orçamentária: 20.101

II - Unidade Gestora: 240.101

III - Programa de Trabalho: 11.333.6201.9107.0039

IV - Natureza da Despesa: 3.3.50.41

V - Fonte: 100

VI - Nota de Empenho: 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA

3.1 Este instrumento terá vigência de 12(doze) meses a contar da data de sua assinatura  ou  até  a  apresentação do Relatório de Execução do Objeto, o que ocorrer primeiro.

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 12(doze) meses.

3.3 A vigência poderá ser alterada por prorrogação de oficio, quando a SEMP/DF der causa a atraso na execução do objeto, limitada ao período do atraso. A prorrogação de oficio será
formalizada nos autos mediante termo de apos lamento, com comunicação ao IEL.

3.4 A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, a ser providenciada pela SEMP/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 obje vo, 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 serviços. 

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: 

I - despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria;

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

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

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

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

VI -  pagamento de despesa cujo fato gerador ver ocorrido em data anterior ao início da vigência da parceria; ou 

VII - pagamento de despesa em data posterior ao término da parceria, salvo quando o fato gerador da despesa ver ocorrido durante a vigência do instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – CONTRAPARTIDA

5.1 Não será exigida contrapar da da organização da sociedade civil.

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES

6.1.  DA SEMP/DF :

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 ao IEL os recursos financeiros da 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 regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária,
antes da liberação de cada parcela;
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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:

[Descrição de forma de Divulgação da Parceria, de acordo com peculiaridades do caso concreto); 

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; 

6.1.7 analisar e julgar as contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, e

6.1.8 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 no ficar o IEL com antecedência
em relação à data da visita.

6.2   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 norma vos aplicáveis;

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

I – Ampla divulgação do Curso CIDADÃO EMPREENDEDOR, conforme orientação e procedimentos da Administração Pública; e

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

6.2.2 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.

6.2.3 responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administra vo e financeiro dos recursos recebidos, no que diz respeito às despesas de custeio, de inves mento e de pessoal,
inclusive, pagamento de encargos trabalhistas, previdenciários, obrigações fiscais e comerciais, inexis ndo qualquer responsabilização solidária ou subsidiária da administração pública distrital. 

6.2.4 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. 

6.2.5 realizar a movimentação de recursos da parceria mediante transferência eletrônica sujeita a iden ficação do beneficiário final e realizar pagamentos por crédito na conta bancária dos
fornecedores e prestadores de serviços, com uso de boleto bancário ou cheque nominal. 

6.2.5.1 u lizar o pagamento em espécie como medida excepcional, limitado a R$ 1.000,00 (mil reais) 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;

6.2.5.2  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. 

6.2.5.3 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 da legislação vigente. 

6.2.6  solicitar à SEMP/DF, 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. 

6.2.7 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. 

6.2.8 prestar contas. 

6.2.9  realizar devolução de recursos quando receber no ficação da SEMP/DF com essa determinação. 

6.2.10 devolver  à SEMP/DF os saldos financeiros existentes por ocasião da conclusão,  denúncia,  rescisão ou ex nção 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. 

6.2.11 permi r o livre acesso dos agentes da SEMP/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. 

6.2.12 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. 

6.2.13 mencionar o Governo do Distrito Federal como parceiro financiador do Projeto em todos os canais de divulgação e materiais publicitários do Curso “Cidadão Empreendedor”. 

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 de  vigência  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.

7.1.3.1. 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.

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

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

7.1.5  contratação de serviços de terceiros, tais como limpeza, manutenção, segurança de instalações fisicas, capacitação e treinamento, informá ca, design gráfico, desenvolvimento de
so wares, contabilidade, auditoria e assessoria jurídica.

7.1.6  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  correspondam 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 SEMP/DF.

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:

I - administrador, dirigente ou associado com poder de direção da organização da sociedade civil celebrante da parceria ou, nos casos de atuação em rede, executante.

II - 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.

III - 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.
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CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

8.1 A SEMP/DF 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 SEMP/DF providenciará a publicação do extrato de termo adi vo no Diário Oficial do Distrito 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 trintas 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 12(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 SEMP/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 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 beneficio  da   execução do  objeto,   observados   os   procedimentos   e  limites  estabelecidos  pela  SEMP/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 do IEL.

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.

9.3  Sobre os bens permanentes de tularidade do IEL:

9.3.1  A existência de interesse público na definição de tularidade dos bens para o IEL consiste em seus obje vos definidos pelo Art. 2 ̊de seu Estatuto Social (46160365).

9.3.2  Caso os bens do IEL se tornem inservíveis antes do término da parceria, poderão ser doados ou inu lizados, mediante comunicação à administração pública distrital.

9.3.3 Caso haja rejeição de contas cuja mo vação esteja relacionada ao uso ou aquisição do bem de tularidade do IEL, ele permanecerá como sua propriedade, mas o valor pelo qual foi
adquirido será computado no cálculo do dano ao erário, com atualização monetária.

9.4  Caso os bens da Administração Pública se tornem inservíveis antes do término da parceria, a Organização da Sociedade Civil solicitará orientação sobre quais providências deve tomar,
tendo em vista a legislação de administração patrimonial de bens públicos.

9.4.1 Após o término da parceria, a Administração Pública decidirá por uma das seguintes hipóteses:

I - a manutenção  dos bens em sua  propriedade, permanecendo a custódia sob responsabilidade da Organização da Sociedade Civil até a re rada pela administração Pública, que deverá
ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias após o término da parceria;

II - a doação dos bens à Organização da Sociedade Civil, caso não sejam necessários para assegurar a con nuidade do objeto pactuado por execução direta ou por celebração de nova
parceria com outra en dade, permanecendo a custódia sob responsabilidade da Organização da Sociedade Civil; ou

III - a doação dos bens a terceiros, desde que para fins de interesse social, permanecendo a custódia sob responsabilidade da Organização da Sociedade Civil parceira até sua re rada, que
deverá ocorrer até 60 (sessenta) dias após a edição do ato da doação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DIREITOS INTELECTUAIS

10.1 A Organização da Sociedade Civil declara, mediante a assinatura deste instrumento, que se responsabiliza integralmente por providenciar desde já, independente de solicitação da
Administração Pública, todas as autorizações necessárias para que a Administração  Pública,  sem  ônus,  durante  o prazo de proteção dos direitos incidentes, em território nacional e estrangeiro,  em 
caráter  não  exclusivo, u lize, frua e disponha dos bens subme dos a regime de propriedade intelectual que eventualmente decorrerem da execução desta parceria, da seguinte forma:

10.1.1 Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional nº 9.279/1996, pelo uso de produto objeto de patente, processo ou produto ob do diretamente por processo  patenteado,  desenho 
industrial, indicação geográfica e marcas;

10.1.2 Quanto aos  direitos  de que trata  a Lei Nacional nº  9.610/1998, 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 computador, 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, sendo:

I - Titulares: 

a) Danillo Ferreira dos Santos, matrícula nº 278.030-5 ,  - Presidente 

b) Aurilene de Sousa, matrícula nº 30.732-7; membro

c) Brunno da Cruz Machado, matrícula nº 277.995-1; membro

I - Nos impedimentos legais, a função de presidente será exercida pela servidora Aurilene de Sousa, matrícula nº 30.732-7.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

12.1  A sistemá ca de monitoramento e avaliação se dará no decorrer do curso,  a  par r  de  indicadores quan ta vos e qualita vos, bem como por meio de relatórios de a vidade a 
serem efe vados pela Organização da Sociedade Civil.

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 em ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, atuará em caráter preven vo 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 no ficar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com antecedência em relação à data da visita.

12.3.1 A Comissão de Monitoramento e Avaliação homologará até 45 (quarenta e cinco) dias após a realização do objeto da parceria, o Curso  Cidadão  Empreendedor,  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;
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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 – 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 Cons tuição 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
Empreendedorismo 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 QUARTA- ATUAÇÃO EM REDE

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS

15.1  A prestação de contas será um procedimento de acompanhamento sistemá co da  parceria, voltado à demonstração e verificação do cumprimento de metas e resultados, que
observará o disposto na Lei n° 13.019/2014, em seu regulamento e no Decreto Distrital n ̊36.843,  de  13  de dezembro de 2016.

15.1.1  A prestação de contas final consis rá na apresentação pelo IEL do relatório de  execução do  objeto, no prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência da parceria.

15.1.2 - 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 listas de presença, fotos, depoimentos, vídeos e outros suportes;

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

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

15.2  O parecer técnico da SEMP/DF sobre o relatório de execução do objeto, considerando o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação, consis rá na verificação do
cumprimento do objeto, podendo o gestor da parceria:

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

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

15.2.1  Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprido ou caso  haja  indícios  de irregularidades que possam ter gerado dano ao erário, o IEL será no ficado para apresentar em
até 30 (trinta) dias relatório de execução financeira, que conterá:

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

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

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

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

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

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

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

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

15.4  A análise da prestação de contas final  ocorrerá  no prazo de  60 (sessenta) dias, contado da  data de apresentação:

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

II - do relatório de execução financeira, quando houver.

15.4.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante decisão mo vada.

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

15.5 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.

15.6  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.

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

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

15.7  O IEL poderá apresentar recurso administra vo no prazo de 15  (quinze)  dias  após  sua no ficação quanto à decisão final de julgamento das contas.

15.7.1  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.

15.8 Exaurida a fase recursal, no caso de aprovação com ressalvas, a  SEMP/DF  providenciará  o registro na plataforma eletrônica das causas das ressalvas, que terá caráter educa vo e
preven vo podendo ser considerado na eventual aplicação de sanções.

15.9 Exaurida a fase recursal, no caso de rejeição das contas, a SEMP/DF deverá no ficar o IEL para que:

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

II - 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;

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

15.10.1 Nos casos em que for comprovado dolo do IEL ou  de  seus  prepostos,  os  juros  serão  calculados a par r das datas de  liberação dos  recursos, sem subtração de  eventual 
período de inércia da SEMP/DF quanto ao prazo de análise de contas.

15.10.2 Nos demais casos, os juros serão calculados a par r da data de término da parceria, com subtração de eventual período de inércia da SEMP/DF quanto ao prazo de análise das
contas.

15.11  Caso a execução da parceria ultrapasse um ano, o IEL 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 no Decreto Distrital n ̊36.843, de 13 de dezembro de 2016.

15.11.1  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, o IEL será no ficado para apresentar relatório parcial de execução financeira.

15.11.2  A análise da prestação de contas anual será realizada conforme procedimentos definidos no Decreto Distrital n ̊36.843, de 13 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SANÇÕES

16.1 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 ao IEL, garan da prévia defesa, das seguintes sanções: 
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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.

16.2 É facultada a defesa do interessado antes de aplicação da sanção, no prazo de dez dias a contar do recebimento de no ficação com essa finalidade. 

16.3 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.

16.4 A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que 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.

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

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

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

16.7  Na hipótese  de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade,  o impedimento do IEL deverá  ser lançado no Sistema Integrado de Gestão
Governamental - SIGGO. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESCISÃO E DENÚNCIA

17.1 Este instrumento poderá ser denunciado ou rescindido, devendo o outro par cipe ser comunicado dessa intenção no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. A denúncia ou a rescisão
(imo vada) somente são viáveis se houver concordância da Administração.

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

17.3 A SEMP/DF poderá rescindir unilateralmente  este instrumento  quando  houver inexecução do objeto ou o descumprimento do disposto na Lei nº 13.019/2014, no Decreto Distrital n˚
36.843, de 13 de dezembro de 2016, ou em ato norma vo setorial que implicar prejuízo ao interesse público, garan da à OSC a oportunidade de defesa. 

17.4 A rescisão enseja a imediata adoção das medidas cabíveis ao caso concreto, tais como a aplicação de sanções previstas neste instrumento, a no ficação para devolução de recursos e a
instauração de sindicância ou de processo administra vo disciplinar, conforme a peculiaridade dos fatos que causaram a necessidade de rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL nº 34.031/2012

18.1 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012). – A organização da
Sociedade Civil ora qualificada não pra ca e nem permite que pra quem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro,
que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei An corrupção. Outrossim, declaro que a empresa e/ou órgão,
en dade privada envida os melhores esforços para prevenir, mi gar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas a vidades nas melhores prá cas do mercado, no  que se refere ao
combate de desvios é cos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei."

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

19.1 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.

Será parte integrante do presente Termo de Fomento:

- ANEXO I – PLANO DE TRABALHO DO INSTITUTO EU LIGO-IEL

Brasília-DF.,    novembro de 2020

ANEXO I

 PLANO DE TRABALHO DO INSTITUTO EU LIGO-IEL

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

Razão Social: INSTITUTO EU LIGO

Endereço Completo: SCS Quadra 1, Bloco I, Sala 305 – Parte B – Ed. Central, Asa Sul – Brasília/DF

CNPJ: 05.917.191/0001-74

Município: ASA SUL UF: DF CEP: 70304-900

Site, Blog, Outros:

Nome do Representante Legal: CLEDINEIA PEREIRA DE MOURA

Cargo: Presidente

RG: 2.415.411 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 504.927.133-91

Telefone Fixo: Telefone Celular: (61) 99969-6299

E-Mail do Representante Legal: cledineia@yahooo.com.br

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: CIDADÃO EMPREENDEDOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 HORAS

LOCAL: CRS 514 SUL BLOCO B LOJA 59, 70.380-525 -ASA SUL

INÍCIO: 01/12/2020 TÉRMINO: 06/07/2021

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

                         Realizar o curso CIDADÃO EMPREENDEDOR, por intermédio de termo de fomento a ser celebrado em parceria entre esta OSC e a Secretaria de Empreendedorismo do
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DF, cujo tema central é empreendedorismo e inovação que busca qualificar profissional no processo de inicia va de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já
existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovações e
riscos.

As ações terão como público-alvo - 230 (duzentos e trinta) vagas no máximo de inscrições e de 184 (cento e oitenta e quatro) vagas no mínimo para início do curso - de
pessoas interessadas na qualificação nas áreas de empreendedorismo - que serão capacitadas como empreendedores e que entenderão como funcionam as definições  do mercado
empreendedor, o marke ng aplicado no co diano, a apuração dos resultados em um  negócio  e,  também, quais serão as caracterís cas comportamentais de um empreendedor.

O curso terá carga horária de 120 horas, e será ministrado em dias úteis, 5 vezes  na  semana (segunda a sexta), sendo uma turma pelo período da manhã (08:00 às
12:00) e outro turma no período da noite (19:00 às 23:00) 4 horas/aula  e terá início nas fases de preparação, matrículas, contratações, locações e os demais atos, durante  os  meses 
de  novembro e dezembro do ano em curso (2020). O projeto ocorrerá nos períodos de 22 de fevereiro a 05 de abril de 2021(caso não haja feriados ou pontos faculta vo e caso haja,
será compensado pelo dia ú l imediatamente subsequente), no endereço, CRS 514 SUL BLOCO B LOJA 59, 70.380-525 - ASA SUL

APRESENTAÇÃO

                          O Ins tuto Eu Ligo – IEL, Organização da Sociedade Civil fundada em 3 de novembro de 2005 possui ampla experiência e ações em gestão de projetos, recursos públicos,
promoção, organização e realização de eventos culturais, espor vos e especialmente na realização de processos forma vos que promovam impacto social posi vo, de geração de
renda em bene cio de comunidades em situação de risco e vulnerabilidade e, sobretudo, que permitam a implementação de polí cas públicas, como é o caso dos projetos já
desenvolvidos pelo Ins tuto em parceria com as Secretarias do Distrito Federal de Cultura e Economia Cria va, Secretaria de Turismo, Secretaria da Criança, Secretaria do Trabalho
assim como projetos realizados com a inicia va privada, tais como:

1)         Projeto TEATRO PARA TODOS – (Desde 2016) Em parceria com a Cia de Teatro G7, ajudou na promoção de dezenas de sessões sociais gratuitas para públicos
diversos (Estudantes do Ensino médio e portadores de doenças). Neste projeto também atuamos com palestras mo vacionais e vocacionais, es mulando o desenvolvimento do saber
e a capacidade intelectual. Dai surgiu o maior interesse do aperfeiçoamento da nossa a vidade na área educacional, cultural e profissionalizante. Esse projeto já atendeu mais de 3500
pessoas em parceria também com o GDF.  Também ocorreu á arrecadação de alimentos e em 3 anos foram arrecadados mais de 3 toneladas e milhares de livros. Teatro Marista SGAS
615 – Brasília DF /// G7 Produções Ar s cas LTDA.

2)         Vencedor de EDITAL DE PATROCÍNIO – BRB - BANCO DE BRASÍLIA (2017) – Espetáculo Teatral “Eu Odeio Meu Chefe” com sessões comerciais e sociais.

3)         GRANJA 2018 – Evento realizado através de termo de fomento com a secretaria de turismo do DF com foco agropecuário e cultural realizado de 06 a 09/09/2018
no parque de exposições da Granja do Torto.

4)         JOVEM EFICAZ 2018 – Curso profissionalizante realizado através de termo de fomento com a secretaria da criança do DF no período de 10/09 a 20/10/2018 com
foco voltado para jovens.

5)         GRANJA 2019 – Evento realizado através de termo de fomento com a secretaria de turismo do DF com foco agropecuário e cultural realizado de 13 a 15/09/2019
no parque de exposições da Granja do Torto.

6)         QUALIFICULTURA 2019 - Curso profissionalizante realizado através de termo de fomento com a Secretaria de Cultura do DF no período de 16/09 a 28/12/2019
com ênfase em Economia Cria va.

7)         JORNADA DA MULHER EMPREENDEDORA – Projeto de capacitação profissional para população feminina em diversas áreas, des nado ao público da cidade de
Paranoá - DF no período 27 de janeiro a 22 de fevereiro de 2020.

8)    JORNADA DO TRABALHADOR EMPREENDEDOR – Projeto de capacitação profissional para população em geral, em diversas áreas, des nado ao público da cidade de
Sol Nascente - DF em execução

                          JUSTIFICATIVA:

Possuir um perfil empreendedor é essencial na tomada de decisões, seja para abrir seu próprio negócio ou aprimorar um já existente. Mais do que isso, é importante
desenvolver, uma a uma, as a tudes que formam esse perfil.

                     Com o curso Cidadão Empreendedor, você entenderá como funcionam as definições de mercado, o marke ng aplicado no co diano, a apuração dos resultados em um
negócio e,  também,  quais são  as  caracterís cas  comportamentais  de  um empreendedor.  Além disso,  aprenderá  sobre  outros  temas  que ajudarão  a  garan r  sucesso  no  seu
empreendimento.

Conheça as principais caracterís cas que um empreendedor deve ter e aprenda os conceitos básicos sobre empreendedorismo, marke ng e finanças. Se você está
querendo abrir um negócio ou se acabou de abrir este curso é para você!
                       Hoje em dia o empreendedorismo é de extrema importância para o país, pois gera emprego, renda e contribui para a oferta de produtos e serviços para a sociedade. O
presente curso tem por obje vo contribuir para a busca do conhecimento e para se firmar no mercado de trabalho.

Mercado

Mercado é a relação entre a oferta e a procura de produtos e serviços. Há, portanto, pessoas ou empresas que oferecem produtos e serviços e outras pessoas ou
empresas que demandam esses mesmos produtos ou serviços. O que o empreendedor precisa saber? - É importante conhecer a estrutura do mercado e entender seus componentes:
consumidor, fornecedor e concorrente; - E compreender a importância das ações de pesquisa de mercado, u lização do marke ng e projeção de vendas.

Finanças

Compreenda a importância das finanças, pois qualquer descuido nesta área, poderá fazer com que o seu negócio vá “por água abaixo”. Portanto, mantenha-se sempre
atento ao:- Fluxo de caixa; - Capital de giro; - Indicadores de eficiência. Todas essas ferramentas são simples, porém fundamentais para a manutenção e equilíbrio do seu negócio,
conhecê-las e aplicá-las é papel do empreendedor.

Empreendedorismo

O empreendedorismo contribui para a inclusão social, para a geração de renda e para a oferta de produtos e serviços. O Brasil conta com empreendedores para auxiliar
no seu desenvolvimento, e a sua economia é movida, em grande parte, pelo trabalho dos empreendedores. Quais os pontos importantes o empreendedor deve conhecer? - As
caracterís cas do comportamento empreendedor; - A u lidade e estrutura de um plano de negócio; - As a tudes e valores essenciais à prá ca do empreendedorismo.

Dados

Em dez anos, o Brasil passou de 14,6 milhões de empreendedores para 49,3 milhões. De acordo com a Pesquisa GEM, de 2007 a 2017 mais que triplicou o número de
pessoas entre 18 e 64 anos que exerciam alguma a vidade empreendedora no país.

Considerando ainda que, nesse di cil momento que estamos vivendo, com a chegada dessa  pandemia ao nosso país, gerando recessão e desemprego, precisaremos
mais do que nunca qualificar pessoas para empreenderem e ajudarem na retomada do emprego, desenvolvimento e crescimento econômico do DF e do Brasil, e é neste contexto que
a proposta se jus fica, buscando através do termo de fomento com a Secretaria de Empreendedorismo do DF auxiliar esta pasta, no desenvolvimento dessas pessoas e consequente
inserção da mesma no mercado formal de trabalho e empresarial.

Seleção dos alunos

A seleção  dos  alunos  será  feita de  forma democrá ca e  impessoal,  com abertura  de  inscrições  pela internet  através  do  site cursosgratuitos.bsb.br/inscricao. O
preenchimento de vagas será feito por ordem de inscrições. E o critério de seleção será:

I - Idade igual ou superior a 15 anos;

II - Apresentação da documentação pessoal (RG, CPF, Comprovante de Residência).

Desempenho mínimo para obtenção do cer ficado

Para o aluno concluir sua formação será necessário frequência mínima de 75% das aulas.

Contratação de profissionais

Para a devida realização do projeto jus ficado acima, serão necessários profissionais qualificados e capacitados, para transmi r ao aluno o conteúdo necessário ao
aprendizado. 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. O profissional deverá possuir experiência ou graduação ou notório saber na área de atuação.

METODOLOGIA DE SEGURANÇA EM VIRTUDE DA PANDEMIA

Com relação a higienização de mãos em razão da pandemia o Ins tuto Eu Ligo declara que recebeu doação de 500 unidades de álcool em gel da empresa Crismell
Distribuidora  e  que  u lizaremos  uma parte  dessa  doação  para  higienização  de  todos  os  integrantes  do projeto  (alunos  e  RH).  Haverá  ainda  a  montagem  de  cadeiras  com
distanciamento social de no mínimo 1,5 metros de cada aluno, ressaltamos ainda que será obrigatório a u lização de máscaras durante as aulas, medição de temperatura no acesso às
áreas comuns, ambientes ven lados, orientação para manter cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios, não compar lhamento de objetos, tais
como livros, cadernos, lápis, caneta e etc. O Ins tuto Eu Ligo reitera que está seguindo todas as recomendações do MEC para a volta às aulas presenciais.

PAGAMENTOS EM ESPÉCIE
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Não haverá pagamentos em espécie, a OSC só pagará via transferência bancária (TED).

CRONOGRAMA

PLANO DE CURSO DE EMPREENDORISMO – CIDADÃO EMPREENDEDOR - 22 de fevereiro a 05 de abril de 2021

Endereço CRS 514 SUL BLOCO B LOJA 59, 70.380-525 -ASA SUL

Horário 08:00 às 12:00 e 19:00 às 23:00

Aula Módulo Conteúdo Carga Horária Data

1 Empreendedorismo Administração de RH 4 22/fev

2 Empreendedorismo Administração Financeira e Orçamentária 4 23/fev

3 Empreendedorismo Comportamento e Cultura de organizacionais 4 24/fev

4 Empreendedorismo Custos e formação de preços 4 25/fev

5 Empreendedorismo Direito Aplicado aos negócios 4 26/fev

6 Empreendedorismo Economia 4 01/mar

7 Empreendedorismo Fundamentos Contábeis e Financeiros 4 02/mar

8 Empreendedorismo Gestão da cadeia de suprimentos 4 03/mar

9 Empreendedorismo Gestão das relações humanas 4 04/mar

10 Empreendedorismo Gestão de negócios 4 05/mar

11 Empreendedorismo Gestão de processos e operações 4 08/mar

12 Empreendedorismo Gestão de distribuição logís ca 4 09/mar

13 Empreendedorismo Liderança e gestão de conflitos 4 10/mar

14 Empreendedorismo Planejamento estratégico 4 11/mar

15 Empreendedorismo Probabilidade e esta s ca 4 12/mar

16 Empreendedorismo Processos Decisórios 4 15/mar

17 Empreendedorismo Tecnologias da informação 4 16/mar

18 Empreendedorismo Teoria e gestão organizacional 4 17/mar

19 Finanças Conceitos e elementos básicos de finanças – parte 1 4 18/mar

20 Finanças Conceitos e elementos básicos de finanças – parte 2 4 19/mar

21 Finanças Apuração dos resultados de um negócio – parte 1 4 22/mar

22 Finanças Apuração dos resultados de um negócio – parte 2 4 23/mar

23 Finanças Fluxo de Caixa- parte 1 4 24/mar

24 Finanças Fluxo de Caixa – parte 2 4 25/mar

25 Finanças Diagnos cando a situação financeira – parte 1 4 26/mar

26 Finanças Diagnos cando a situação financeira – parte 2 4 29/mar

27 Marke ng Marke ng e Projeção de Vendas - parte 1 4 30/mar

28 Marke ng Marke ng e Projeção de Vendas – parte 2 4 31/mar

29 Empreendedorismo Plano de Negócios – parte 1 4 01/abr

30 Empreendedorismo Plano de Negócios – parte 2 4 05/abr

120

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta Etapa/Fase Especificação

Duração

Mês

Início Término

1

Planejamento DEZEMBRO FEVEREIRO

1.1 Elaboração inscrições do curso;

A  OSC  REALIZARÁ AS  INSCRIÇÕES  DE  30 DE  NOVEMBRO  A  14
FEVEREIRO ATRAVÉS DO SITE  cursosgratuitos.bsb.br/inscrição/ DE PROPRIEDADE
DA  MESMA,  ONDE  JÁ  POSSUI  UMA  AMPLA  BASE  DE  DADOS  DE  CURSOS
ANTERIORES, REALIZADOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, FOMENTO OU PATROCÍNIO
DE EMPRESAS PARTICULARES, PORTANTO ESSA AÇÃO NÃO GERA CUSTO PARA O
ERÁRIO.

1.2 Preparação de textos e definição
de meios para Divulgação; 01 DE DEZEMBRO 31

DEZEMBRO

1.3 Distribuição  de  tarefas  da
equipe do projeto;

01 DE DEZEMBRO 14 DE FEVEREIRO
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1.4 Definição da programação; SEM CUSTOS PARA O ERÁRIO.

1.5 Iden dade visual SEM CUSTOS PARA O ERÁRIO.

2

Execução FEVEREIRO ABRIL

 22 DE FEVEREIRO 05 DE ABRIL

Realização  do  CURSO  DE
EMPREENDORISMO  CIDADÃO
EMPREENDEDOR - 22 de fevereiro a 05 de abril
de 2021  2021 pelo período 22 de fevereiro a
05 de abril no endereço CRS 514 SUL BLOCO B
LOJA 59, 70.380-525 -ASA SUL.

2.1
Produção  logís ca,  estrutural  e

financeira;  22 DE FEVEREIRO 05 DE ABRIL

2.2 Contratação dos prestadores de
serviço;  22 DE FEVEREIRO 05 DE ABRIL

2.3
Montagem e preparação sala de

aula  22 DE FEVEREIRO 05 DE ABRIL

2.4 Recepção  dos  par cipantes  e
convidados;

 22 DE FEVEREIRO 05 DE ABRIL

2.5 Realização do evento.  22 DE FEVEREIRO 05 DE ABRIL

2.6 Pesquisa  22 DE FEVEREIRO 05 DE ABRIL

3

Pós-Produção FEVEREIRO JULHO

3.1
Realização  do  memorial  do

evento  por  meio  de  clippings  e  registro
fotográfico;

 22 DE FEVEREIRO 05 DE ABRIL

3.2 Realização/Finalização  de
pagamentos;  22 DE FEVEREIRO 05 DE ABRIL

3.3 Registros e arquivamentos;  22 DE FEVEREIRO 05 DE ABRIL

3.4 Prestação de contas. 06 DE ABRIL 06 DE JULHO

OBJETIVOS E METAS:

Obje vo Geral

O obje vo é gerar qualificação e formação de até 230 (duzentos e trinta) pessoas no curso CIDADÃO EMPREENDEDOR.

Obje vos Específicos

•           Matricular até 230 pessoas no curso CIDADÃO EMPREENDEDOR, que versa sobre empreendedorismo e inovação.

•           Capacitação e formação de até 161 pessoas considerando possível evasão por diversos mo vos, conforme média nacional.

•           Capacitar pessoas para a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, empresarial e/ou possível aumento da renda oriunda deste conhecimento.

•           Promoção de ações de incen vo ao desenvolvimento econômico do Distrito Federal, considerando a possibilidade dos alunos lançarem-se em carreira autônoma
ou buscar inserção no mercado de trabalho especializado.

•           Promoção e Fomento do Empreendedorismo em âmbito local e nacional.

Metas

METAS

INDICADORES DE

MONITORAMENTO MEIOS DE VERIFICAÇÃO

1. Meta 01

2. 

1.1 - 230 (duzentos e trinta) inscrições para curso;

1.2 50% das inscrições  dos alunos sendo da cidade
satélite.

1.1 Relatório do sistema;

1.2 Relatório do sistema;

2. Meta 02

3. 

Realização do CURSO 2021 pelo período de
22 de fevereiro a 05 de abril.

2.1 Contratação dos prestadores de serviço; 

2. Realização do curso

2. Pesquisa de sa sfação

2.1 – Via contrato empresa com
OSC;

2.2  -  Relatórios  de  produção  e
prestação de contas;

2.3  –  Relatório  da  pesquisa  de
sa sfação;

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.
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PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:

População com idade a par r de 18 anos, preferencialmente de classes baixas

CONTRAPARTIDA:

O INSTITUTO EU LIGO A ATENDERÁ AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES:

1. Inserção da marca GDF e as logomarcas da Secretaria de Empreendedorismo do DF em todo e qualquer material de divulgação do curso, seja impresso ou online,
desde o início da promoção do curso. Obrigatoriamente o material deverá ser disponibilizado e aprovado pela Secretaria.

2. Divulgação compar lhada do plano de mídia do curso, com a equipe da Secretaria.

3. Credenciamento da equipe indicada pela Secretaria visando à gestão da parceria, o acompanhamento, fiscalização,  monitoramento e avaliação, com acesso
irrestrito as áreas do curso por todo o período de ação;

4. Uniformes dos alunos serão confeccionados com as logomarcas da Secretaria de Empreendedorismo do DF

5. Todo material didá co haverá logomarca da Secretaria de Empreendedorismo do DF e apoio do GDF.  

CRONOGRAMA EXECUTIVO

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Pré-produção 01/12/2020 14/02/2021

Produção 22/02/2021 05/04/2021

Pós-produção 06/04/2021 06/07/2021

MARCOS EXECUTORES

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Distribuição de tarefas da equipe do projeto; 01/12/2020 14/02/2021

Realização do CURSO 2021 22/02/2021 05/04/2021

Produção logís ca, estrutural e financeira; 22/02/2021 05/04/2021

Pesquisa 22/02/2021 05/04/2021

Realização do memorial do evento por meio de clippings e registro fotográfico; 22/02/2021 05/04/2021

Realização/Finalização de pagamentos; 22/02/2021 05/04/2021

Prestação de contas. 06/04/2021 06/07/2021

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Desembolso em uma única parcela de R$ 480.664,20 (Quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) no mês 11/2020 via emenda parlamentar.

Memória de Cálculo

Item Descrição Unidade de
Media

Qtde Valor
Unitário

Valor Total FONTE

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

1.1 Aulas de Empreendedorismo Hora/
aula/aluno

80 H
/Aula/ 230

Alunos

 R$          
7,00

R$
128.800,00

TF

1.2 Aulas de Finanças
Hora/

aula/aluno

32 H
/Aula/ 230

Alunos

 R$          
7,00

R$
51.520,00 TF

1.3 Aulas de Marke ng Hora/
aula/aluno

8 H /Aula/
230

Alunos

 R$          
7,00

R$
12.880,00 TF

1.4

Coordenador Geral De Produção - Prestação de serviço de profissional qualificado, com experiência em
eventos, para atuar como responsável por todas as partes organizacionais e administra vas, e por todas as

etapas relacionadas ao evento, passando pela montagem e execução do evento. Deve ter conhecimento
sobre infraestrutura de eventos de pequeno e médio porte, sobre estruturas necessárias, sobre organização

de fornecedores, funcionários e voluntários; sobre elaboração e controle de cronogramas; quadro de
equipes de apoios, de técnicos e ar s cos; monitoramento de todas as a vidades envolvidas na pré-

produção e produção e pós-produção. Diária de 08 horas.

Diária

2
Unidades/

30
DIÁRIAS

 R$      
312,50

R$
18.750,00 TF

1.5 Assistente de Produção - Suporte de pré produção, produção e pós produção para estrutura de logís ca. Diária

2
Unidades/

30
DIÁRIAS

 R$      
200,00

R$
12.000,00 TF

1.6
Auxiliar de Limpeza - serviços com profissionais treinados,

capacitados e uniformizados para execução dos serviços de limpeza e conservação, com honorários
compa veis com o piso sindical da categoria, incluindo todo o material e equipamentos necessários. Diária

Diária
2

Unidades/
30

 R$      
110,00

R$
6.600,00 TF
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de 08 horas. DIÁRIAS

R$
230.550,00

Meta 2 - Custeio e Insumos [as metas neste modelo são exemplifica vas]

2.1
Camisetas, confecção malha fio 30,4/0 cores, tamanhos /m/g/gg/xxg, gola em viés meia manga, gravação

frente verso conforme a arte oferecida pela coordenação do evento Unidade 460
 R$        
25,00

R$
11.500,00 TF

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

Unidade 230  R$        
40,00

R$
9.200,00

TF

2.3
KIT LANCHE (alimentação armazenado em embalagem prá ca, higiênica e ambientalmente aceitável.

Contendo 01 fruta, 01 suco em embalagem longa vida, 1 barra de cereal, 01 biscoito ( po club social ou
cream cracker), embalados separadamente.

Unidade 6900  R$        
10,00

R$
69.000,00

TF

2.4 Kit material escolar ( 1Caderno Com Espiral 1/4 Capa Flexível  Com 48 Folhas , 1 lápis preto 2B, 1 Caneta
Esferográfica 1.0mm Cristal Azul e 1 Borracha branca escolar record 40)

Unidade 230  R$        
15,75

R$
3.622,50

TF

R$
93.322,50

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

3.1 LOCAÇÃO DE CADEIRA - Universitária Diária
230

unidades/
30 diárias

 R$        
15,68

R$
108.192,00 TF

3.2
Sistema De Sonorização (Auditório/Similar) - Sistema de sonorização ambiente, com 02 caixas de som no

pedestal, mesa de som de 04 canais, conectadas a 2 microfones e ao computador, compa veis ao tamanho
da sala e número de par cipantes. Diária de 12 horas.

Diária
1

Unidades/
30 Diárias

 R$   
1.008,90

R$
30.267,00 TF

3.3 Computador (Desktop) Diária

3
Unidades

/ 30
Diárias

 R$        
79,50

R$
7.155,00 TF

3.4 Impressora Laserjet P&B Diária

1
Unidades

/ 30
Diárias

 R$      
133,38

R$
4.001,40 TF

3.5 Projetor 3000 Lumens Diária

1
Unidades

/ 30
Diárias

 R$        
94,21

R$
2.826,30 TF

3.6 Acesso à INTERNET. Ponto de internet Diária

1
Unidades

/ 30
Diárias

 R$        
85,00

R$
2.550,00 TF

3.7 Bebedouro Diária

2
Unidades

/ 30
Diárias

 R$        
30,00

R$
1.800,00 TF

R$
156.791,70

SUB TOTAL R$ 480.664,20

TERMO DE FOMENTO (TF) R$ 0,00

OUTRAS RECEITAS (OR) R$ 0,00

TOTAL GLOBAL R$ -

Item Descrição Referência 1 Referência 2 Referência 3 Referência 4

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

1.1 Aulas de Empreendedorismo

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF

1.2 Aulas de Finanças

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF

1.3 Aulas de Marke ng

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF
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1.4

Coordenador Geral De Produção - Prestação de serviço de profissional
qualificado, com experiência em eventos, para atuar como responsável por

todas as partes organizacionais e administra vas, e por todas as etapas
relacionadas ao evento, passando pela montagem e execução do evento.

Deve ter conhecimento sobre infraestrutura de eventos de pequeno e
médio porte, sobre estruturas necessárias, sobre organização de

fornecedores, funcionários e voluntários; sobre elaboração e controle de
cronogramas; quadro de equipes de apoios, de técnicos e ar s cos;
monitoramento de todas as a vidades envolvidas na pré-produção e

produção e pós-produção. Diária de 08 horas.

Referência de Preço
Edital Conselho

Federal de
Administração N°

002/2019 Item 001
Valor R$ 453,00

Referência de Preço, ata de
registro de preço 00009/2018

Item 11

Pregão: 1/2018

UASG: 40003 item 12

Pregão: 25/2017
UASG: 250110 Item 108
R$ 350,00 x 15 = 5250

1.5
Assistente de Produção - Suporte de pré produção, produção e pós

produção para estrutura de logís ca.

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF

1.6

Auxiliar de Limpeza - serviços com profissionais treinados,
capacitados e uniformizados para execução dos serviços de limpeza e

conservação, com honorários compa veis com o piso sindical da categoria,
incluindo todo o material e equipamentos necessários. Diária de 08 horas.

Pregão 154003
UASG 9/2019 Item 7

R$ 158,00

Referência de Preço Ministério da
Educação Universidade Federal

de Santa Catarina Ata de registro
de preço N° 00173/2019 Item

152 Valor R$ 185,00

Referência de Preço
Ministério da Educação
Universidade Federal de
São Paulo Ata de registro
de preço N° 00281/2019
Item 1 Valor R$ 231,75

cada diária.

Meta 2 - Custeio e Insumos [as metas neste modelo são exemplifica vas]

2.1
Camisetas, confecção malha fio 30,4/0 cores, tamanhos /m/g/gg/xxg, gola
em viés meia manga, gravação frente verso conforme a arte oferecida pela

coordenação do evento

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF

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

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF

2.3

KIT LANCHE (alimentação armazenado em embalagem prá ca, higiênica e
ambientalmente aceitável. Contendo 01 fruta, 01 suco em embalagem longa

vida, 1 barra de cereal, 01 biscoito ( po club social ou cream cracker),
embalados separadamente.

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF

2.4
Kit material escolar ( 1Caderno Com Espiral 1/4 Capa Flexível  Com 48
Folhas , 1 lápis preto 2B, 1 Caneta Esferográfica 1.0mm Cristal Azul e 1

Borracha branca escolar record 40)

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF

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

3.1 LOCAÇÃO DE CADEIRA - Universitária

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF

3.2

Sistema De Sonorização (Auditório/Similar) - Sistema de sonorização
ambiente, com 02 caixas de som no pedestal, mesa de som de 04 canais,
conectadas a 2 microfones e ao computador, compa veis ao tamanho da

sala e número de par cipantes. Diária de 12 horas.

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF

3.3 Computador (Desktop)

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF

3.4 Impressora Laserjet P&B

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF
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Juventude - DF.

3.5 Projetor 3000 Lumens

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF

3.6 Acesso à INTERNET. Ponto de internet

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF

3.7 Bebedouro

Termo de fomento
(MROSC) N°
08/2018 –

Secretaria de Estado
de Polí ca para

Criança,
Adolescente e

Juventude - DF.

Termo de fomento (MROSC)
processo n°

04009-00000655/2019-31 –
Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Cria va – DF

Contrato n° 09/2016,
processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social

do Distrito Federal

Termo adi vo ao contrato
N° 09/2019, processo n°

417.002.166/2016 –
Secretaria de Estado de

Polí ca para Criança,
Adolescente e Juventude

– DF

Atenciosamente,

________________________________________
      Cledineia Moura

Presidente

..

Documento assinado eletronicamente por AURILENE DE SOUSA - Matr.0030732-7, Diretor(a) de
Gestão, Inovação e Fomento ao Empreendedorismo, em 19/11/2020, às 12:34, 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= 51125253 código CRC= 60332222.
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