
ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 
Razão Social: Agência do Instituto Mundial para as Relações Internacionais 
CNPJ: 07.327.578/0001-04 
Endereço: Rua das Paineiras, Lote 06, Torre B, Sala 709 
Cidade: Brasília Bairro: Águas Claras UF: DF CEP: 71.918-000 
Telefone (DDD): (61) 3011-2424 Telefone (DDD): (61) 98161-8901 
E-mail da OSC: valente@irwi.org | carolina.valente@gmail.com Site da OSC: http://www.irwi.org 
Representante Legal (Dirigente): Carolina de Souza Valente 
Cargo do Representante Legal: Presidente 
CPF: 919.173.951-91 RG/Órgão Expedidor: 2069695 SSP/DF 

Endereço do Representante Legal: Avenida Parque Águas Claras, Lote 3740, Ed. Parque das Águas, 
Torre B, Apartamento 1207, Águas Claras, Brasília, DF, CEP 71.930-000 
Telefone (DDD): (61) 98161-8901 Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Rafael Pinto Duarte 
Função na parceria: Coordenação Pedagógica 
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 3732771 SSP/DF CPF: 903.477.811-87 
Telefone (DDD): (61) 99997-9046 Telefone (DDD): 
E-mail do Responsável: rapidu@gmail.com

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: PROJETO TURMINHA DA LIBERDADE 
Valor do Projeto: R$ 210.000,00 
Local de realização: Brasília, DF 
Período de Execução: 9 meses Início: 01/08/2021 Término: 01/05/2022 
Enquadramento: Educacional ( x ) Participativo ( ) Auto Rendimento ( ) 
Valor total do projeto R$ (extenso): duzentos e dez mil reais 
Previsão de Atendimento: 
Previsão de público direto: 3.000 alunos 
Previsão de Beneficiários direto e indireto: 50.000 alunos 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE 

A Agência do Instituto Mundial para as Relações Internacionais - Agência IR.wi, uma instituição 
sem fins lucrativos, classificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – 
OSCIP, tem em seus objetivos o desenvolvimento de projetos na área cultural, educacional, 
social e esportiva, com o apoio de instituições nacionais e internacionais. Em suas ações, desde 
2004, a Agência IR.wi desenvolve projetos de impacto social, proporcionando aos públicos 
beneficiados melhores condições para utilizar os resultados desses projetos como ferramenta de 
promoção do desenvolvimento da cidadania. Também tem o compromisso de transformar cada 
pessoa em um agente de mudança da sua realidade, capaz de ser multiplicador dos saberes e 
experiências adquiridos. Assim, os públicos passam a ter a capacidade de trabalhar seus desafios 
de uma forma mais participativa, consciente e sustentável. Acreditamos que cada um de nossos 
projetos tem sua importância potencializada na vida das pessoas que deles usufruem, abrindo 



portas para que cada um possa construir seu caminho, de acordo com suas possibilidades e 
sonhos. 
 
A Agência IR.wi tem um vasto portfólio de projetos realizados, em diversas áreas. Na área de 
educação e capacitação, realizou projetos internacionais como, por exemplo, o projeto Jovem 
Protagonista, as edições da Conferência Mundial para as Relações Internacionais – IR.wc, o 
Congresso de Estudos Brasilianistas da BRASA (Brazilian Studies Association) no Brasil e a 
edição brasileira do Congresso Ibero-americano de Jovens Empresários. Na área cultural, 
realizou, por exemplo, as Mostras de Cinema “Os Diferentes Olhares do Mundo”, “Novas 
Perspectivas”, os convênios com o Governo Federal “Coletividea”, “Coletivos Criativos”, e a 
Cooperação Técnica Internacional “O Caminho das Gaivotas”, dentre vários outros. 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O Projeto Turminha da Liberdade tem como propósito levar até crianças do ensino 
fundamental, desde a primeira infância, virtudes, princípios e forças de caráter que contribuam 
para a formação de cidadãos mais responsáveis e que entendam a importância de serem 
membros produtivos da sociedade, sendo atores de seu próprio destino. 
 
DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 
 
O Projeto Turminha da Liberdade prevê a realização de atividades presenciais e virtuais, 
voltadas para o público infantil, bem como para pais, professores e pedagogos. 
 
ATIVIDADES PRESENCIAIS: 
• Distribuição de 9.000 exemplares dos três livros da coleção “Turminha da Liberdade” 
para crianças. Cada criança que participar do projeto deverá receber os livros infantis 
previamente às palestras online. 
• Entrega de 1.200 exemplares dos três livros da coleção “Turminha da Liberdade” para as 
escolas do Distrito Federal. A doação será feita para a EAPE - Escola de Aperfeiçoamento dos 
Profissionais da Educação poder coordenar a distribuição para as escolas. 
 
ATIVIDADES VIRTUAIS (ONLINE): 
• Realização de 15 palestras virtuais (formato live), com a apresentação dos três livros da 
série “Turminha da Liberdade”, com a participação do autor e de professores convidados da rede 
pública do Distrito Federal, com mediação de um membro da Agência IR.wi. 
• Durante a execução do projeto, haverá uma página na internet que estará à disposição de 
pais, professores e pedagogos, para indicar conteúdos para que eles possam se aprofundar nos 
temas sugeridos, participar de cursos/treinamentos e assistir a vídeos sobre empreendedorismo, 
liberdades individuais, responsabilidade individual, ética e educação com valores, de modo a 
incentivar uma educação continuada das crianças atendidas pelo projeto. 
 
2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
Celebração de Termo de Fomento com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal para a 
realização do Projeto Turminha da Liberdade, com vistas a disseminar o turismo cívico — 
visando o respeito pelos valores da sociedade e pelas suas instituições —, e a cultura das 
liberdades individuais, da livre iniciativa, do empreendedorismo e da concorrência entre crianças 
de 06 a 09 anos do Distrito Federal, por meio da distribuição de livrinhos com histórias infantis e 
a realização de palestras voltadas ao público infantil. Serão abordados temas sobre a importância 



do turismo cívico, da família, do empreendedorismo, das liberdades individuais, da 
responsabilidade individual, da ética e da educação com valores. Além disso, o projeto terá um 
portal com material para pais, professores e pedagogos. 
 
2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
 
A Agência IR.wi se uniu ao Instituto Liberdade e Justiça – ILJ para propor o presente projeto, 
que visa oferecer conteúdos de turismo cívico, empreendedorismo, liberdades individuais, 
responsabilidade individual, ética e educação com valores, por meio de livros na área de 
educação infantil. 
 
O ILJ tem como missão divulgar, inspirar e instruir as pessoas e a sociedade brasileira sobre os 
benefícios do livre mercado e das pautas liberais nas áreas de educação e cidadania, orientando-
as à prática de ações concretas, individuais e coletivas, que possam influenciar e gerar mudanças 
positivas nas instituições, empresas e governos. Promove estudos, palestras, encontros e eventos, 
além de produzir e distribuir livros e conteúdos sobre o tema. 
 
A elaboração do conteúdo dos materiais didáticos estará sob a coordenação de Giuliano F. 
Miotto, advogado, empresário, mestrando em economia, presidente do Instituto Liberdade e 
Justiça – ILJ, coordenador do livro “Educar é Libertar”, palestrante e colunista de jornais. 
 
A coordenação das atividades do projeto estará a cargo de Carolina Valente, presidente da 
Agência IR.wi, graduada em Relações Internacionais e em Direito com habilitação em Direito do 
Comércio Internacional, idealizadora de diversos projetos internacionais e projetos de 
cooperação técnica internacional, realizados no Brasil e no exterior, entre Congressos, 
Conferências, Rodadas de Negócios, Missões Empresariais, Mostras de Cinema e Mostras de 
Arte em mais de 20 países. No campo do empreendedorismo, é Presidente do Conselho 
Consultivo da Federação Ibero-Americana de Jovens Empresários - FIJE, que tem sede na 
cidade de Madri, Espanha e representa 21 países e mais de 150 mil jovens empresários na região. 
Além disso, foi coordenadora dos escritórios no exterior da Agência de Promoção à Exportação 
Brasileira - APEX, coordenando as atividades dos escritórios em Bogotá, Bruxelas, Dubai, 
Miami, Moscou, Pequim, São Francisco e Shanghai. 
 
A coordenação pedagógica estará sob supervisão de Rafael Pinto Duarte, Diretor de Projetos da 
Agência IR.wi e Graduado em Relações Internacionais, Mestre em Desenvolvimento Sustentável 
pela Universidade de Brasília, Consultor para Cooperação Internacional em Educação Superior 
no Ministério da Educação e professor de Ciência Política, Direito Internacional e Inovação no 
IESB Centro Universitário. 
 
Para garantir a maior abrangência geográfica possível, além da distribuição de livros para as 
escolas públicas do DF, serão realizadas 15 palestras virtuais, divulgadas previamente às 
diferentes Regionais de Ensino. 
 
A ideia é democratizar a proposta de educação infantil com valores éticos, promovendo junto às 
crianças o turismo cívico, o respeito à sociedade, a livre iniciativa e o empreendedorismo, bem 
como a responsabilidade individual, a autoestima e a produtividade. 
 
O objetivo da proposta é levar até crianças do ensino fundamental, desde a primeira infância, 
virtudes, princípios e forças de caráter que contribuam para a formação de cidadãos mais 
responsáveis e que entendam a importância de serem membros produtivos da sociedade, sendo 
atores de seu próprio destino. 



Com isso, estimulamos uma postura cívica, empreendedora, inovadora e menos dependente de 
políticas sociais, bem como geramos uma maior consciência da necessidade de termos um 
Estado mais enxuto e menos assistencialista. O formato escolhido para esse estímulo, apesar de 
bastante simples, é extremamente envolvente para as crianças: livros com histórias infantis e 
palestras com contação de histórias, nesta que é a melhor época da vida para semear valores em 
nossas crianças. 
 
2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 
 
A Agência do Instituto Mundial para as Relações Internacionais – Agência IR.wi acredita que a 
educação com valores deve começar na mais tenra idade. Acreditamos que, além dos conteúdos 
programáticos escolares obrigatórios, a formação de um cidadão deve levar em consideração 
valores que prepararão as crianças para um mundo cada vez mais dinâmico, acelerado, 
conectado e inovador. Valores como respeito pela sociedade e suas instituições, família, 
independência, altivez, responsabilidade individual, disciplina, liderança e iniciativa devem ser 
apresentados aos pequenos logo nos primeiros anos da vida escolar, momento em que eles estão 
formando suas personalidades. 
 
2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 
 
Recurso proveniente de Emenda Parlamentar. 
 
2.5 OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL: Levar até crianças do ensino fundamental, desde a primeira infância, virtudes, 
princípios e forças de caráter que contribuam para a formação de cidadãos mais responsáveis e que 
entendam a importância de serem membros produtivos da sociedade, sendo atores de seu próprio destino. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Realização de atividades presenciais e virtuais, voltadas para o público 
infantil, bem como para pais, professores e pedagogos. 
 

2.6 METAS 
 
2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 
 

Meta 1 — Equipe do Projeto Contratada 
• Contratação da Equipe de Coordenação 

o Coordenação Geral — Responsável pela construção das parcerias institucionais do 
projeto, contratação de equipe técnica, consultores e especialistas, administração do 
projeto, supervisão da execução do projeto e dos profissionais contratados. 

o Coordenação Pedagógica — Responsável pela adequação dos conteúdos 
produzidos com lógicas de ensino-aprendizagem, seleção de mediadores para os 
eventos, supervisão da integração dos conteúdos com a política definida pela 
SETUR. 

• Contratação da Assessoria Administrativo-Financeira — Responsável pelo controle dos 
comprovantes de pagamento e prestação de contas, preparação de relatório, 
acompanhamento de fornecedores. 

 
METAS DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS: 
 

Meta 2 — Livros Impressos e Distribuídos pelo Projeto 
• Livrinhos Infantis para Crianças — Impressão de 3.000 unidades de cada um dos três 

volumes dos livrinhos, em formato Livreto, para distribuição para as crianças, com até 40 



páginas cada, capa e miolo coloridos, dobrado, grampeado, capa com plastificação fosca, 
papel couché fosco e miolo em papel sulfite. 300 g a capa e 115 g o miolo. ISBN e Ficha 
catalográfica. Observação: o valor já prevê a elaboração de 2 peças para prova de cada 
um dos três volumes dos livrinhos, em formato Livreto e em meio digital. Total de 9.000 
livros. 

• Livrinhos Infantis para Escolas — Impressão de 400 unidades de cada um dos três 
volumes dos livrinhos, em formato Livreto, para distribuição para as escolas, no mesmo 
formato acima. Total de 1.200 livros.

METAS DAS ATIVIDADES VIRTUAIS (ONLINE): 
Meta 3 — Palestras Virtuais 

• Contratação do Instrutor/Palestrante do Conteúdo dos Livrinhos — Responsável pela 
elaboração de roteiros de apresentação para as palestras, definição de metodologias a 
partir de modelos de ensino-aprendizagem adequados, e realização de 15 palestras virtuais 
(formato live).

• Infraestrutura da Plataforma/Site — Utilização da plataforma já incluídos os custos de 
criação, infraestrutura, servidores, consultoria, manutenção e transmissão das palestras 
online.

• Comunicação e Mídia — Elaboração de vídeo-convite para as palestras online, divulgação 
em mídias sociais (Instagram e YouTube).

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

Fomentar nas crianças valores como respeito pela sociedade e suas instituições, família, 
independência, altivez, responsabilidade individual, disciplina, liderança e iniciativa. 

Fomentar no público-alvo do projeto os valores que serão  desenvolvidos nos livros: Turismo 
Cívico; Independência e Altivez; Responsabilidade Individual e Disciplina; Liderança e 
Iniciativa. 

Priorizar a acessibilidade do maior número de crianças possível, oferecendo atividades virtuais 
gratuitas. 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

Equipe do projeto contratada Contratação da equipe Termos de contratação assinados 

10.200 livros impressos e 
distribuídos (incluindo as provas) 

Quantidade de livros impressos e 
distribuídos 

Declaração de recebimento pela 
EAPE 

15 palestras virtuais Quantidade de palestras realizadas Palestras disponibilizadas no site do 
projeto 



2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE 
CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 
 
CONTEÚDO DOS LIVROS: 
 
Os livros são infantis, com linguagem adequada ao público-alvo: crianças de 06 a 09 anos. Os 
valores a serem desenvolvidos nos livros serão: Turismo Cívico; Independência e Altivez; 
Responsabilidade Individual e Disciplina; Liderança e Iniciativa. 
 
1) Anya e o Mistério do Sumiço do Cãozinho Galt — o primeiro livro da série abordará o tema 

da ética subjetivista e será uma história de aventuras sobre o sumiço do Cãozinho Galt, tendo 
como inspiração o livro “A Revolta de Atlas”, de Ayn Rand; 

2) Antônio e o Segredo do Universo — o segundo livro da série vai tratar do tema 
empreendedorismo; a importância da ética do trabalho e do livre mercado; 

3) O Enigma da Cidade Oculta — o terceiro livro será o começo de uma nova aventura da 
turminha da liberdade para conhecer monumentos da capital do país, onde terão que vencer 
muitos obstáculos, demonstrarem conhecimento sobre os diversos monumentos e ainda vão 
contar com a ajuda de personagens históricos que ajudaram a construir Brasília. 

 
PÚBLICO DAS PALESTRAS VIRTUAIS: 
 
As palestras virtuais serão realizadas pela Agência IR.wi, em parceria com a Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal — Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 
Educação - EAPE, para a seleção dos professores interessados em participar de diálogos com o 
autor, após a apresentação do mesmo. 
 
A ordem de escolha das Regiões Administrativas que serão contempladas pelo projeto será 
definida de acordo com as parcerias institucionais firmadas com o Governo do Distrito Federal e 
os órgãos envolvidos no projeto, levando em consideração a disponibilidade dos professores e 
alunos. 
 
2.9 RESULTADOS ESPERADOS 
 
Público estimado atendido pela entrega dos livros: 3.000 crianças 
 
Média estimada total de alunos, pais e professores participantes nas atividades virtuais: 6.200 
pessoas (3.000 crianças, 3.000 pais ou responsáveis, 200 professores/orientadores 
pedagógicos/diretores acompanhando as turmas) 
 
Média estimada de alunos impactados com os kits de livros doados para compor o acervo 
bibliográfico das escolas: Está prevista a entrega de 1.200 livros para a EAPE, que poderá 
decidir sobre sua distribuição conforme a demanda das escolas do DF para realizar futuras 
atividades pedagógicas para novas turmas. Considerando o Censo Escolar 2019 da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal, o universo de alunos público-alvo deste projeto — o de 
Ensino Fundamental Anos Iniciais — é de aproximadamente 150.000 crianças. Com a 
perspectiva de proporcionar à EAPE a organização de empréstimo ou repasse de exemplares dos 
livretos para atividades, o projeto estima impactar 30% dos alunos matriculados nessas regiões 
com a distribuição de seus kits: 50.000 estudantes. 
 
 
 



2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 
 

Programação Data 
  

 
 
2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver) 
 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Cronograma de Execução 

Metas Fase / 
Etapa Descrição Valor 

Duração 
Início Término 

 
Meta 1 

1.1 Equipe de Coordenação R$ 63.000,00 AGO/2021 ABR/2022 
1.2 Assessoria Administrativo-Financeira R$ 4.750,00 AGO/2021 ABR/2022 
1.3     

 
Meta 2 

2.1 Impressão dos livros para as crianças R$ 78.750,00 OUT/2021 OUT/2021 
2.2 Impressão dos livros para as escolas R$ 10.500,00 OUT/2021 OUT/2021 
2.3     

 
Meta 3 

3.1 Instrutor/Palestrante R$ 27.000,00 SET/2021 MAR/2022 
3.2 Infraestrutura da Plataforma/Site R$ 21.000,00 SET/2021 MAR/2022 
3.3 Comunicação e Mídia R$ 5.000,00 NOV/2021 MAR/2022 

 



4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação)

5.1 Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL 

Meta 1 - Equipe do Projeto Contratada 
Etapa 1.1 - Equipe de Coordenação 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Equipe meses 9 R$ 7.000,00 R$ 63.000,00 Pré-produção 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 63.000,00 
Etapa 1.2 - Assessoria Administrativo-Financeira 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Equipe serviço 1 R$ 4.750,00 R$ 4.750,00 Pré-produção 

Valor Total da Etapa 1.2 R$ 4.750,00 
Etapa 1.3 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Valor Total da Etapa 1.3 
VALOR TOTAL DA META 1 R$ 67.750,00 

Meta 2 - Livros Impressos e Distribuídos pelo Projeto 
Etapa 2.1 - Impressão dos livros para as crianças 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Impressão livros 9.000 R$ 8,75 R$ 78.750,00 Produção 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 78.750,00 
Etapa 2.2 - Impressão dos livros para as escolas 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Impressão livros 1.200 R$ 8,75 R$ 10.500,00 Produção 

Valor Total da Etapa 2.2 R$ 10.500,00 
Etapa 2.3 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Valor Total da Etapa 2.3 
VALOR TOTAL DA META 2 R$ 89.250,00 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 
1.1 Equipe de Coordenação AGO/2021 
1.2 Assessoria Administrativo-Financeira AGO/2021 
1.3 

Meta 2 
2.1 Impressão dos livros para as crianças AGO/2021 
2.2 Impressão dos livros para as escolas AGO/2021 
2.3 

Meta 3 
3.1 Instrutor/Palestrante AGO/2021 

3.2 Infraestrutura da Plataforma/Site AGO/2021 

3.3 Comunicação e Mídia AGO/2021 



Meta 3 - Palestras Virtuais 
Etapa 3.1 - Instrutor/Palestrante 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Equipe Palestras 15 R$ 1.800,00 R$ 27.000,00 Produção 

Valor Total da Etapa 3.1 R$ 27.000,00 
Etapa 3.2 - Infraestrutura da Plataforma/Site 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Plataforma meses 8 R$ 2.625,00 R$ 21.000,00 Produção 

Valor Total da Etapa 3.2 R$ 21.000,00 
Etapa 3.3 - Comunicação e Mídia 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Serviço meses 5 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 Produção 

Valor Total da Etapa 3.2 R$ 5.000,00 
VALOR TOTAL DA META 3 R$ 53.000,00 

VALOR TOTAL DO EVENTO R$ 210.000,00 

5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 
Meta 1 - Equipe do Projeto Contratada 
Etapa 1.1 - Equipe de Coordenação 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Equipe meses 9 R$ 7.000,00 R$ 63.000,00 Pré-produção 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 63.000,00 

Etapa 1.2 - Assessoria Administrativo-Financeira 
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Equipe serviço 1 R$ 4.750,00 R$ 4.750,00 Pré-produção 

Valor Total da Etapa 1.2 R$ 4.750,00 

Etapa 1.3 
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Valor Total da Etapa 1.3 
VALOR TOTAL DA META 1 R$ 67.750,00 

Meta 2 - Livros Impressos e Distribuídos pelo Projeto 
Etapa 2.1 - Impressão dos livros para as crianças 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização

Impressão livros 9.000 R$ 8,75 R$ 78.750,00 Produção 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 78.750,00 
Etapa 2.2 - Impressão dos livros para as escolas 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Impressão livros 1.200 R$ 8,75 R$ 10.500,00 Produção 

Valor Total da Etapa 2.2 R$ 10.500,00 
Etapa 2.3 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Valor Total da Etapa 2.3 
VALOR TOTAL DA META 2 R$ 89.250,00 



Meta 3 - Palestras Virtuais 
Etapa 3.1 - Instrutor/Palestrante 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Equipe Palestras 15 R$ 1.800,00 R$ 27.000,00 Produção 

Valor Total da Etapa 3.1 R$ 27.000,00 
Etapa 3.2 - Infraestrutura da Plataforma/Site 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Plataforma meses 8 R$ 2.625,00 R$ 21.000,00 Produção 

Valor Total da Etapa 3.2 R$ 21.000,00 
Etapa 3.3 - Comunicação e Mídia 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Serviço meses 5 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 Produção 

Valor Total da Etapa 3.3 R$ 5.000,00 
VALOR TOTAL DA META 3 R$ 53.000,00 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 210.000,00 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 
QTD. Nome Receitas 

1 Não se aplica 
2 Não se aplica 

Total R$ 



6. DECLARAÇÕES 
 
6.1 Declaração Unificada 
 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 
 

Eu, Carolina de Souza Valente, inscrita no RG sob o nº 2069695 SSP/DF e CPF nº 919.173.951-91, na 
qualidade de presidente da Agência do Instituto Mundial para as Relações Internacionais, CNPJ: 
07.327.578/0001-04, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

 
1. ( x ) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no 
artigo 39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011; 

2. ( x ) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada 
em julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3. ( x ) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição 
Federal, bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos 
empregados para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com 
relação a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, 
ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares; 

4. ( x ) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado 
público integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, 
dos Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente 
o disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005; 

5. ( x ) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao 
projeto; 

6. ( x ) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e 
pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de 
estarem gozando de férias ou não; 

7. ( x ) A referida entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução 
Normativa nº 1/2005; 

8. ( x ) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 
7º da Constituição Federal; 

9. ( x ) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º 
da Constituição Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93. 

10. ( x ) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do 
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

11. ( x ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que 
institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de 
outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico 
Profissional fixando os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica 
contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe 



sobre o licenciamento para a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as 
legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

12. ( x ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é 
inferior à R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

 

Brasília, 30 de junho de 2021 
 
 
 
 

Carolina de Souza Valente 
919.173.951-91 

 
6.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 
(em caso de não haver encargos trabalhistas). 

 
DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

 
 

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de 
encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da 
execução do projeto em análise. 

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 
13 de dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de 
recolhimento de encargo. 

De acordo com o Art. 28. do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-se aos itens V e VI, 
esclarecemos: 

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato 
temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos 
e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos 
previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas. 

VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor 
rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

 
 

Atenciosamente, 
 

Brasília, 30 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Agência do Instituto Mundial para as Relações Internacionais 
Carolina de Souza Valente 

919.173.951-91 
 



7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 
 
 

Aprovo o presente Plano de Trabalho 
 
 

Brasília-DF, / /2021 
 
 
 
 

ASSINATURA 

6.3. DECLARAÇÃO 
 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado do 
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste 
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer 
órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de 
recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano 
de Trabalho. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 
 
 

Brasília, 30/junho/2021 

 
 
 

Carolina de Souza Valente 
 
 
 
 


