MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR
PORTAL DOS CONVÊNIOS
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

Nº / ANO DA PROPOSTA:
084353/2009
DADOS DO CONCEDENTE
OBJETO:
O objeto deste convênio será a execução do projeto: DESENVOLVIMENTO DE AÇOES PARA CAPACITAÇÃO DE
GESTORES E EMPRESÁRIOS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, GESTORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS E DE ENTIDADES DE CLASSES RELACIONADAS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Visa a
construção de estratégias de atuação setorial e a formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas locais para
micro e pequenas empresas dos municípios mencionados e aqui denominados de região Centro Paulista.
JUSTIFICATIVA:
A proposta apresentada teve sua origem a partir do projeto Rede Integrada de Serviços e Apoio Tecnológico para o
Desenvolvimento Local da Região Centro-Paulista, formada para apoiar e fomentar o desenvolvimento tecnológico e
empresarial das micro e pequenas empresas e na perspectiva do desenvolvimento local nos municípios de Araraquara,
Descalvado, Itirapina, Ribeirão Bonito, Rio Claro e São Carlos, aqui denominados de região Centro Paulista.
O projeto da Rede nasceu em razão do Acordo de Cooperação Brasil- Itália, que tem por objetivo favorecer iniciativas voltadas
ao desenvolvimento local de regiões brasileiras e tem por estratégia apoiar tecnicamente o empenho da sociedade civil e atores
locais em ações convergentes e integradas.
O Município de Araraquara é o proponente do projeto aqui apresentado, por decisão de reunião realizada em Araraquara, na
qual estiveram presentes os representantes do Acordo de Cooperação Brasil-Itália, representantes do Governo Brasileiro,
prefeitos dos municípios parceiros e representantes da sociedade civil, especialmente instituições tais como FIESP, CIESP,
SEBRAE-SP e Universidades locais e regionais. Na reunião foi firmado acordo e lavrado um Protocolo de Intenções, por meio
do qual se estabeleceu a parceria entre os municípios e firmou-se sua cooperação para a implementação do presente projeto.
Embora o proponente deste projeto seja o Município de Araraquara, as ações a serem desenvolvidas têm uma concepção
regional. Deve também ser destacado que, além dos municípios mencionados, participam do projeto as seguintes instituições:
ACIA Associação Comercial e Industrial de Araraquara, ACISC Associação Comercial e Industrial de São Carlos, FIESP
Araraquara, CIESP São Carlos, SEBRA-SP, Universidade Federal de São Carlos- UFSCar, Universidade Estadual Paulista
UNESP- Campus de Araraquara, Centro Universitário de Araraquara-UNIARA.
A importância do projeto, voltado à capacitação de gestores de micro e pequenos empresários, agentes públicos e privados
locais para a compreensão da dinâmica de segmentos produtivos regionais, elaboração de estratégias de atuação setorial e
formulação de políticas públicas para MPEs - justifica-se pelas potencialidades e fragilidades das micro e pequenas empresas
no contexto regional. POTENCIALIDADES: a) pelo elevado patamar de participação em relação ao total das empresas formais
da região – mais de 90%, segundo dados do Relatório Anual de Informação Social (RAIS/MTB 2007, o último ano para o qual
se dispõem de informações); b) pela presença significativa de micro e pequenas empresas em todos os municípios da região
(16.328 MPEs), distribuídas em todos os grandes setores da economia- RAIS 2007, sendo 5.221 em Araraquara,946 em
Descalvado, 229 em Itirapina, 326 em Ribeirão Bonito, 4041 em Rio Claro e 5565 no município de São Carlos; c) pela elevada
contribuição para a geração de postos de trabalho na região – 46% do emprego total na região, sendo 19.770 empregos na
indústria ( 26,74% do total de emprego na indústria), 31.881 empregos no setor de serviços (45,47% do total); d) as MPES da
região representam uma contribuição de aproximadamente 25% no valor adicionado, segundo dados de 2007;
FRAGILIDADES: e) fortes componentes de fragilidade estrutural, responsáveis por altas taxas de mortalidade e,
conseqüentemente, de eliminação de postos de trabalho; f) uma precária base técnica, responsável, entre outros efeitos, pela
geração de impactos ambientais negativos; g) elevados patamares de informalidade nas relações de trabalho que, aliados à
fragilidade estrutural e à precariedade da base técnica, respondem por baixos níveis de qualificação da força de trabalho e por
níveis salariais relativamente mais baixos do que os médios do mercado de trabalho; h)insuficiência de políticas públicas locais
com foco em MPEs.
Os fatores elencados nos itens e, f, g e h comprometem o desenvolvimento da região, sob a ótica da sustentabilidade ampliada.
A implementação do projeto de capacitação contribuirá para reverter esse quadro de fragilidades, apoiando o fortalecimento de
segmentos de MPEs empresas de relevância local e regional. Isso será favorecido por meio da capacitação proposta, que
disponibilizará informações de interesse empresarial e institucional para segmentos selecionados de MPEs. Outro aspecto
relevante sobre o universo das MPEs aponta, como um dos principais fatores de fragilidade, sua dificuldade de
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acesso a informações – econômicas, de mercado, técnicas, tecnológicas e outras – essenciais para o desempenho das suas
atividades e o fortalecimento da sua competitividade. É também para o preenchimento dessa lacuna, que o projeto de
capacitação proposto pretende contribuir.
O público-alvo do projeto é composto por:(i) gestores de MPES, micro e pequenos empresários do setor industrial e de serviços
técnicos para a indústria;(ii) gestores e funcionários do quadro de servidores municipais; e(iii) gestores e fiuncionarios de
entidades relacionadas.
FUNDAMENTO LEGAL:
Decreto nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial nº 127/2007
CONCEDENTE:
28000
CIDADE:

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR
UF:

CÓDIGO DO MUNICÍPIO:

CEP:

CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE:
29013313787

NOME DO RESPONSÁVEL:
Julio Atila Batista de Azevedo

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE:
SHIS QI 27 conjunto 16 casa 05 Lago Sul

C.E.P DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE:
71675-160
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2 - DADOS DO PROPONENTE
PROPONENTE:
45276128000110
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:
Rua São Bento, 840
CIDADE:
ARARAQUARA

UF:
SP

CÓDIGO
MUNICÍPIO:
6163

BANCO:
001 - BANCO DO BRASIL SA

AGÊNCIA:
0082-5

CEP:
14801-901

E.A.:
Administração
Pública Municipal

CONTA CORRENTE:

CPF DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE:
02278270826

NOME DO RESPONSÁVEL:
MARCELO FORTES BARBIERI

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE:
Rua: São Bento, 840, Centro, Araraquara/SP
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DDD/TELEFONE:
16 3301-5230

3- DADOS DO INTERVENIENTE
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES
VALOR GLOBAL:

R$ 174.200,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

R$ 54.000,00

VALOR DOS REPASSES:

Ano

Valor

2009

R$ 120.200,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:

R$ 0,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

R$ 54.000,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

31/12/2009

FIM DE VIGÊNCIA:

31/12/2010

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

2010
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1
Especificaçã

Elaboração de conteúdos por meio de pesquisas, levantamento de dados, etc, para
produção de materiais a partir desses diagnósticos, com o mesmo conteúdo, porém em
linguagens diferentes conforme o direcionamento do material: formato impresso folders (divulgação) e apostilas (capacitação) e formato eletrônico - o site (acesso à
informação). Ambas as ações são preparatórias para as atividades de capacitação que
serão realizadas pela equipe técnica especializada a ser contratada.Os conteúdos serão
elaborados a partir de informações secundárias e primárias relativa às atividades
econômicas da região, sendo um diagnóstico para cada município e um diagnóstico para
cada segmento relevante identificado nos diagnósticos municipais.

UNIDADE DE

publicação

Valor:
R$ 64.400,00

QUANTIDADE: 1.0
Início Previsto:
31/12/2009

Término Previsto:
30/04/2010

Sigla UF: SP

Código Município: 6163

Valor Global:
R$ 174.200,00
Município: ARARAQUARA
Endereço: Rua São Bento, 840 - Centro

CEP: 14801-901

Etapa/Fase nº: 1
Especificação:
Elaboração dos seis diagnósticos municipais
analisando a situação socioeconômica e ambiental de
cada um dos seis municípios envolvidos, enfatizando
a situação dos principais segmentos de micro e
pequenas empresas presentes. A elaboração dos
diagnósticos que serão realizados pela equipe
especializada a ser contratada (conforme consta na
aba bens e serviços) envolve:
(a) coleta, geração e sistematização de dados,
informações e conhecimentos relativos às atividades
econômicas regionais, no contexto das micro e
pequenas empresas;
(b) desenvolvimento de indicadores sócioeconômicos e ambientais relevantes para ampliar o
conhecimento sobre as realidades locais.

Quantidade:
1.0

Valor:
R$ 37.800,00

Início Previsto:
31/12/2009

Etapa/Fase nº: 2
Especificação:
Elaboração de diagnósticos setoriais sobre segmentos
industriais e de serviços técnicos para a indústria,
presentes na região no quais se observe elevada
participação de micro e pequenas empresas. O
diagnostico anterior confirmará os segmentos
analisados, porem o conhecimento prévio da região
indica a importância dos seguintes: metal-mecânico,
médico-odontológico, tecnologia de informações,
cerâmico e confecções. A elaboração dos
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Término
30/03/2010

envolve
(a) identificação, mapeamento e realização de
análises técnicas sobre os aglomerados produtivos de
relevância local em segmentos específicos de micro e
pequenas empresas industriais e de serviços para a
indústria, presentes nos seis municípios da região;
(b) mapeamento e sistematização de políticas
públicas para o incentivo ao desenvolvimento de

Quantidade:
1.0

Valor:
R$ 12.600,00

Início Previsto:
01/04/2010

Término
30/04/2010

Início Previsto:
01/04/2010

Término
30/04/2010

Etapa/Fase nº: 3
Especificação:
Produção de materiais técnicos envolvendo:
organização, reprodução e publicação dos conteúdos,
por meio de:
a)folder de divulgação do projeto;
b) apostila para divulgar os relatórios técnicos
contendo informações coletadas anteriormente;
c) site a ser construído na Internet acessível às
Instituições parceiras do projeto e aos gestores e
micro e pequenos empresários que participaram do
projeto de capacitação.

Quantidade:
1.0

Valor:
R$ 14.000,00

Meta nº: 2
Especificaçã

Sensibilização do público-alvo e de potenciais parceiros para esclarecer os objetivos do
projeto. Reuniões para sensibilização e esclarecimentos envolvendo as principais
lideranças empresariais da região (CIESP/FIESP, Associações Comerciais e Industriais
– ACIs e Conselhos Municipais das MPEs), os micro e pequenos empresários e os
representantes das Prefeituras dos municípios envolvidos. Essas reuniões visam
esclarecer os objetivos do projeto e obter apoio as atividades de capacitação. É também
objetivo dessas reuniões obter sugestões dos representantes empresariais e dos próprios
micro e pequenos empresários para identificar as necessidades de conhecimento e
informações sobre as MPEs, de modo a atender as especificidades locais e setoriais. Os
participantes serão convidados por sua atuação como multiplicadores, notadamente
lideranças públicas e empresariais reconhecidas e representativos dos micro e pequenos
empresários.

UNIDADE DE

Reunião

Valor:
R$ 25.200,00

QUANTIDADE: 6.0
Início Previsto:
01/05/2010

Término Previsto:
30/06/2010

Sigla UF: SP

Código Município: 6163

Valor Global:
R$ 174.200,00
Município: ARARAQUARA
Endereço: Rua São Bento, 840 - Centro

CEP: 14801-901

Etapa/Fase nº: 1
Especificação:
Preparação para as reuniões de sensibilização:
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dos órgãos públicos, instituições governamentais e
não-governamentais competentes, empresários e
entidades de apoio e representação de microempresas
e empresas de pequeno porte, outras
entidades/instituições públicas ou privadas que
possam contribuir para o alcance do objetivo geral;
b) elaboração de cronograma de reuniões nos
municípios para a apresentação do projeto;
c) disseminação de informações, conforme mailing; e
d) mobilização do público-alvo, encaminhamento de
convites para as reuniões agendadas com solicitação
de confirmação de participação.

Quantidade:
1.0

Valor:
R$ 12.600,00

Início Previsto:
01/05/2010

Término
31/05/2010

Início Previsto:
01/06/2010

Término
30/06/2010

Etapa/Fase nº: 2
Especificação:
Realização de reuniões de sensibilização.
a)realização de seis reuniões de trabalho, uma em
cada município, com 04 horas de duração
a) apresentação do projeto
b) pactuação da parceria/apoio por meio de
elaboração de um termo de compromisso e adesão;
c) distribuição das fichas de inscrição para as
atividades de capacitação programadas.

Quantidade:
6.0

Valor:
R$ 12.600,00

Meta nº: 3
Especificaçã

Capacitação de 400 gestores e micro e pequenos empresários, agentes locais e de
gestores públicos. Capacitar para a criação de competências para compreensão da
realidade das micro e pequenas empresas locais e regionais, construção de estratégias
de atuação setorial e formulação e implementação de políticas públicas locais para
MPEs.

UNIDADE DE

profissional

Valor:
R$ 67.000,00

QUANTIDADE: 400.0
Início Previsto:
01/07/2010

Término Previsto:
30/11/2010

Sigla UF: SP

Código Município: 6163

Valor Global:
R$ 174.200,00
Município: ARARAQUARA
Endereço: Rua São Bento, 840 - Centro

CEP: 14801-901

Etapa/Fase nº: 1
Especificação:
Preparação para as reuniões de capacitação:
a) atualização de mailing dos órgãos públicos,
instituições governamentais e não-governamentais
competentes, empresários e entidades de apoio e
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entidades/instituições públicas ou privadas que
possam contribuir para o alcance do objetivo geral;
b) elaboração de cronograma de reuniões nos
municípios para a realização das reuniões de
capacitação.
c) disseminação de informações, conforme mailing; e
d) mobilização do público-alvo, encaminhamento de
convites para as reuniões agendadas com solicitação
de confirmação de participação

Quantidade:
1.0

Valor:
R$ 12.600,00

Início Previsto:
01/07/2010

Término
31/07/2010

Início Previsto:
01/08/2010

Término
30/11/2010

Etapa/Fase nº: 2
Especificação:
Realização de reuniões de capacitação. Realização de
doze reuniões, duas em cada município, com 08
horas de duração, com caráter de imersão. Na
primeira reunião serão apresentados e repassados os
resultados obtidos por meio dos diagnósticos
realizados durante a elaboração dos conteúdos. Na
segunda reunião serão discutidas as informações
empresariais e setoriais sistematizadas. Como forma
de avaliação da capacitação será solicitada a
elaboração de um relatório que expresse os conteúdos
absorvidos, opinião dos alunos sobre o material
preparado e sobre sua adequação aos propósitos do
projeto. O programa de capacitação envolve:
a)Capacitação para conhecimento e avaliação sobre
segmentos produtivos específicos, analisados e
diagnosticados na meta 1;
b)capacitação para compreensão, análise e discussão
dos diagnósticos setoriais e as possíveis estratégias de
atuação de segmentos produtivos de industrias e
serviços técnicos para indústria.
c)capacitação para discussão e análise sobre o papel,
a importância e os potenciais das micro e pequenas
no contexto da estrutura produtiva regional;
d)mecanismos de formulação implementação e
monitoramento de políticas públicas para micro e
pequenas empresas.

Quantidade:
12.0

Valor:
R$ 54.400,00
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Meta nº: 4
Especificaçã

Realização de seminário de reapresentação dos resultados realizados e avaliação do
projeto de capacitação. Deverão ser convidados para o seminário todos os envolvidos
no projeto, além de convidados especiais de todos os municípios envolvidos e
especialistas para avaliação crítica e considerações sobre as atividades desenvolvidas e
os resultados alcançados.

UNIDADE DE

seminário

Valor:
R$ 17.600,00

QUANTIDADE: 1.0
Início Previsto:
01/12/2010

Término Previsto:
31/12/2010

Sigla UF: SP

Código Município: 6163

Valor Global:
R$ 174.200,00
Município: ARARAQUARA
Endereço: Rua São Bento, 840 - Centro

CEP: 14801-901

Etapa/Fase nº: 1
Especificação:
Elaboração do Relatório Final do projeto.
Quantidade:
1.0

Valor:
R$ 3.500,00

Início Previsto:
01/12/2010

Término
31/12/2010

Início Previsto:
01/12/2010

Término
31/12/2010

Início Previsto:
01/12/2010

Término
31/12/2010

Etapa/Fase nº: 2
Especificação:
Preparação do Seminário. Organização e preparação
da reunião por meio de:
a) mobilização dos parceiros;
b) alocação da estrutura para a realização do
seminário;
c) elaboração da programação;
d) definição dos expositores/moderadores;
e) produção e distribuição de materiais de
divulgação; e
f) realização das inscrições.

Quantidade:
1.0

Valor:
R$ 12.600,00

Etapa/Fase nº: 3
Especificação:
Realização do Seminário.
a) avaliação das atividades de capacitação realizadas
pelo capacitados. Discussão sobre as possibilidades
de mensuração dos resultados a curto e médio prazo,
a partir da continuidade do envolvimento dos
parceiros no projeto
b) reapresentação dos resultados dos estudos
realizados
c) participação de convidados especialistas externos
para avaliação crítica e considerações sobre as
atividades desenvolvidas e resultados alcançados.

Quantidade:
1.0

Valor:
R$ 1.500,00
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6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR
MÊS DESEMBOLSO: Dezembro

ANO: 2009

META Nº: 1

VALOR DA META:

DESCRIÇÃO: Elaboração de conteúdos por meio de pesquisas, levantamento de
dados, etc, para produção de materiais a partir desses
diagnósticos, com o mesmo conteúdo, porém em linguagens
diferentes conforme o direcionamento do material: formato
impresso - folders (divulgação) e apostilas (capacitação) e
formato eletrônico - o site (acesso à informação). Ambas as ações
são preparatórias para as atividades de capacitação que serão
realizadas pela equipe técnica especializada a ser contratada.Os
conteúdos serão elaborados a partir de informações secundárias e
primárias relativa às atividades econômicas da região, sendo um
diagnóstico para cada município e um diagnóstico para cada
segmento relevante identificado nos diagnósticos municipais.

R$ 45.900,00

META Nº: 2

VALOR DA META:

DESCRIÇÃO: Sensibilização do público-alvo e de potenciais parceiros para
esclarecer os objetivos do projeto. Reuniões para sensibilização e
esclarecimentos envolvendo as principais lideranças empresariais
da região (CIESP/FIESP, Associações Comerciais e Industriais –
ACIs e Conselhos Municipais das MPEs), os micro e pequenos
empresários e os representantes das Prefeituras dos municípios
envolvidos. Essas reuniões visam esclarecer os objetivos do
projeto e obter apoio as atividades de capacitação. É também
objetivo dessas reuniões obter sugestões dos representantes
empresariais e dos próprios micro e pequenos empresários para
identificar as necessidades de conhecimento e informações sobre
as MPEs, de modo a atender as especificidades locais e setoriais.
Os participantes serão convidados por sua atuação como
multiplicadores, notadamente lideranças públicas e empresariais
reconhecidas e representativos dos micro e pequenos empresários.

R$ 16.700,00

META Nº: 3

VALOR DA META:

DESCRIÇÃO: Capacitação de 400 gestores e micro e pequenos empresários,
agentes locais e de gestores públicos. Capacitar para a criação de
competências para compreensão da realidade das micro e
pequenas empresas locais e regionais, construção de estratégias de
atuação setorial e formulação e implementação de políticas
públicas locais para MPEs.

R$ 45.750,00

META Nº: 4

VALOR DA META:

DESCRIÇÃO: Realização de seminário de reapresentação dos resultados
realizados e avaliação do projeto de capacitação. Deverão ser
convidados para o seminário todos os envolvidos no projeto, além
de convidados especiais de todos os municípios envolvidos e
especialistas para avaliação crítica e considerações sobre as
atividades desenvolvidas e os resultados alcançados.

R$ 11.850,00

VALOR DO REPASSE: R$ 120.200,00

PARCELA Nº:1
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7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
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8 - BENS E SERVIÇOS
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de infra-estrutura técnica e equipamentos áudio visual para a realização
das reuniões de capacitação
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens

NATUREZA DA DESPESA: 449152

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: disponibiliza

QUANTIDADE: 12,00

V. UNITÁRIO: R$

MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 12.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de um servidor público municipal para o apoio ao desenvolvimento das
atividades do projeto por 4 horas semanais
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens

NATUREZA DA DESPESA: 319011

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: salário/mês

QUANTIDADE: 12,00

V. UNITÁRIO: R$

MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 9.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de um gestor com experiência comprovada na iniciativa pública e
privada para apoio ao desenvolvimento do projeto
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens

NATUREZA DA DESPESA: 319011

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: salário/mês

QUANTIDADE: 12,00

V. UNITÁRIO: R$

MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 15.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiros - profissional técnico especializado: 2 pesquisadores
doutores - cada pesquisador prestará 300 horas de serviços no Projeto(R$100,00/hora)
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio

NATUREZA DA DESPESA: 339192

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: serviços

QUANTIDADE: 1,00

V. UNITÁRIO: R$

MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 60.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiros - profissional técnico especializado:1 pesquisador
mestre - prestará 400 horas de serviços no Projeto (R$60,00/hora)
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio

NATUREZA DA DESPESA: 339192

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Saõ Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: serviços

QUANTIDADE: 1,00

V. UNITÁRIO: R$
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MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 24.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de seviços de terceiros - técnico especializado: 1 técnico em informática prestará 100 horas de serviços no Projeto (R$60,00/hora)
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio

NATUREZA DA DESPESA: 339192

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: serviços

QUANTIDADE: 1,00

V. UNITÁRIO: R$

MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 6.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiros para confecção folders que serão utilizados nas fases
de sensibilização, capacitação e divulgação do projeto;
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio

NATUREZA DA DESPESA: 339032

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: unidade

QUANTIDADE: 2000,00

V. UNITÁRIO: R$ 1,50

MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 3.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiro - técnico especializado:1 pesquisador doutor
especialista - prestará 40 horas de serviços no Projeto (R$100,00/hora)
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio

NATUREZA DA DESPESA: 339192

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: serviços

QUANTIDADE: 1,00

V. UNITÁRIO: R$

MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 4.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de espaço físico para a realização de reuniões técnicas e das
capacitações.
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens

NATUREZA DA DESPESA: 339038

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: disponibiliza

QUANTIDADE: 12,00

V. UNITÁRIO: R$

MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 9.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de serviços de criação de arte para produção de material gráfico para
elaboração do folder e apostilas para o desenvolvimento do projeto.
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens

NATUREZA DA DESPESA: 459062

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: serviço de

QUANTIDADE: 1,00

V. UNITÁRIO: R$
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MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 1.500,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de um auditório e equipamentos áudio visuais para realização do
Seminário Final do projeto
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens

NATUREZA DA DESPESA: 339038

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: disponibiliza

QUANTIDADE: 1,00

V. UNITÁRIO: R$

MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 1.500,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiros para confecção de apostilas que serão distribuídas
para os capacitados
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio

NATUREZA DA DESPESA: 339032

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: unidade

QUANTIDADE: 500,00

V. UNITÁRIO: R$ 7,00

MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 3.500,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de material de consumo para a realização das reuniões técnicas e das
capacitações (crachás, pasta, canetas, pastas, blocos, material impresso com conteúdo
técnico)
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens

NATUREZA DA DESPESA: 449092

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: kits

QUANTIDADE: 400,00

V. UNITÁRIO: R$ 15,00

MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 6.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiros para confecção do relatório final a ser distribuido ao
público alvo
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio

NATUREZA DA DESPESA: 339032

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: relatórios

QUANTIDADE: 500,00

V. UNITÁRIO: R$ 7,00

MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 3.500,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiros - técnico especializado:1 auxiliar de pesquisa:prestará
480 horas de serviços no Projeto (R$30,00/hora)
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio

NATUREZA DA DESPESA: 339192

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: serviços

QUANTIDADE: 1,00

V. UNITÁRIO: R$
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MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 14.400,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Locação de veículos para deslocamento de toda a equipe técnica de pesquisadores aos
municípios, para o desenvolvimento das atividades de sensibilização e de capacitação.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio

NATUREZA DA DESPESA: 449033

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro
CEP: 14801-901

UF: SP

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163

UNIDADE: diária/locaçã

QUANTIDADE: 15,00

V. UNITÁRIO: R$

MUNICÍPIO: ARARAQUARA
V.TOTAL: R$ 1.800,00

9 - PLANO DE APLICAÇÃO
NATUREZA DA DESPESA
Código

Descrição

Total

Recursos

Contrapartida Bens e

449152

Disponibilização de infraestrutura técnica e
equipamentos áudio visual
para a realização das
reuniões de capacitação

R$ 12.000,00

R$ 0,00

R$ 12.000,00

339038

Disponibilização de um
auditório e equipamentos
áudio visuais para
realização do Seminário
Final do projeto

R$ 10.500,00

R$ 0,00

R$ 10.500,00

459062

Disponibilização de
serviços de criação de arte
para produção de material
gráfico para elaboração do
folder e apostilas para o
desenvolvimento do
projeto.

R$ 1.500,00

R$ 0,00

R$ 1.500,00

339032

Contratação de serviços de R$ 10.000,00
terceiros para confecção
do relatório final a ser
distribuido ao público alvo

R$ 10.000,00

R$ 0,00

319011

Disponibilização de um
gestor com experiência
comprovada na iniciativa
pública e privada para
apoio ao desenvolvimento
do projeto

R$ 0,00

R$ 24.000,00

R$ 24.000,00

TOTAL GERAL:
R$ 174.200,00
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NATUREZA DA DESPESA
Código

Descrição

Total

Recursos

Contrapartida Bens e

449092

Disponibilização de
material de consumo para
a realização das reuniões
técnicas e das
capacitações (crachás,
pasta, canetas, pastas,
blocos, material impresso
com conteúdo técnico)

R$ 6.000,00

R$ 0,00

R$ 6.000,00

449033

Locação de veículos para
deslocamento de toda a
equipe técnica de
pesquisadores aos
municípios, para o
desenvolvimento das
atividades de
sensibilização e de
capacitação.

R$ 1.800,00

R$ 1.800,00

R$ 0,00

339192

Contratação de serviços de R$ 108.400,00
terceiros - técnico
especializado:1 auxiliar de
pesquisa:prestará 480
horas de serviços no
Projeto (R$30,00/hora)

R$ 108.400,00

R$ 0,00

TOTAL GERAL:
R$ 174.200,00
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10 - DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____________________________
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.
Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade

12 - ANEXOS
NOME: protocolo de intenções.pdf
DESCRIÇÃO: Protocolo de intenções
NOME: orçamento_diário_locação_veiculo.pdf
DESCRIÇÃO: Orçamento de locação de veículo
NOME: Planilhas - 23-11-2009.pdf
DESCRIÇÃO: Planilha de custos
NOME: Orçamento - Projeto Brasil Próximo Bolsoni.pdf
DESCRIÇÃO: Orçamento materiais gráficos
NOME: CAUC Araraquara.pdf
DESCRIÇÃO: Documentos exigidos conforme artigo 24 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº
127
NOME: MDIC.pdf
DESCRIÇÃO: OFÍCIO - SOLICITAR ANÁLISE DA PROPOSTA

