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Conselho Diretor
ATA

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal–FAPDF. Às 16 horas do dia 05 de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões, localizada no3º andar do Bloco B, na Granja do Torto, Lote 04, Parque Tecnológico - BIOTIC, reuniu-se o ConselhoDiretor desta Fundação, sob a Presidência do Diretor-Presidente Alessandro França Dantas. Registrou-se apresença dos seguintes Conselheiros: Sônia Maria Alves de Medeiros, Superintendente da Unidade deAdministração Geral (SUAG); Andrey Rank, Chefe da PROJUR e, Ludimila Gonçalves da Cruz que atuoucomo Secretária. Conferido o quórum regimental, o Diretor-Presidente declarou aberta a Reunião. PautaI:  Homologação  de  dispensa  de  licitação  aquisição  de  portão  eletrônico,   Processo  nº00193-00000617/2019-97 - A Superintendente da SUAG, Sra. Sônia Medeiros, informou que foi realizadacotação  eletrônica,  já  devidamente  adjudicada  pelo  Pregoeiro,  para  aquisição  de  portão  eletrônicofechado,  deslizante  em trilho,  medindo 2,50m de altura,  por  6,30m de comprimento,  com grade  deproteção,  na  parte  superior,  medindo  58cm  de  largura  e  6,20m  de  comprimento,  para  atender  àsnecessidades de segurança no estacionamento interno do prédio da Fundação de Apoio à Pesquisa –FAPDF. A dispensa de licitação foi fundamentada no art, 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e que o valoradjudicado para a aquisição dos equipamentos ficou em R$ 8.498,00 (oito mil e quatrocentos e noventa eoito reais). A SUAG recomenda a homologação da Cotação Eletrônica nº 2/2019, visto que o valor estádentro  do  valor  de  mercado  e  que  foram  seguidos  todas  os  trâmites  legais  para  a  contratação.DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor HOMOLOGOU a Cotação Eletrônica nº 2/2019 para os fornecedoresadjudicados, objeto dos autos do Processo nº 00193-00000617/2019-97. Pauta II: Projeto in tulado “LIFTLearning  Programa  Distrital  de  Fomento  a  Startups  Financeiras  (Fintechs)”-  Processo  nº00193-00000811/2019-72  -Apresentação do novo Plano de Trabalho (34262460)  do projeto in tulado“LIFT  Learning  Programa  Distrital  de  Fomento  a  Startups  Financeiras  (Fintechs)”,  qual  foi  solicitadocomplementação das informações em Nota Técnica (34195223) realizada pelo Servidor Fabio Henrique daSilva Ramos, nos seguintes aspectos: especificação do número de projetos que serão entregues e períodode  execução  e,  caso  haja  impacto  orçamentário,  reajuste  dos  valores  iniciais  apresentados;  e especificação dos critérios de enquadramento necessários para aplicação das bolsas ofertadas houveadequação dos itens supracitados, aumentando o escopo inicial do projeto para o desenvolvimento de 5(cinco) soluções e a contratação de 5 (cinco) equipes de bolsistas, com previsão de duração total  doprojeto de 6  (seis)  meses.  Os valores das bolsas permanecem, assim como a estrutura das equipes,entretanto, devido ao aumento do número de bolsistas, o plano apresenta o valor total da proposta de R$701.000,00  (setecentos  e  um  mil  reais).  Sobre  os  critérios  de  enquadramento,  foram  elencados  osseguintes fatores para aplicação das bolsas: Pesquisador I: um pesquisador sênior, com competências decoordenação de equipe de desenvolvimento e conhecimento do setor de fintechs, com no mínimo 10(dez) anos de experiência de trabalho na área. Esse pesquisador virá da equipe do LIFT no Banco Central;Pesquisador II (modalidades RPA e bolsa): quatro pesquisadores mestres ou alunos de doutorado comatuação nas áreas de desenvolvimento de so ware (ou áreas correlatas) e 3 (três) anos de experiência naárea.  Assistente de Pesquisa:  50 (cinquenta) alunos de graduação nas  áreas de Engenharia (ou áreascorrelatas); ou Esta s ca/Métodos Quan ta vos (ou áreas correlatas); ou Finanças (ou áreas correlatas) e1  ano  de  experiência  na  área.  DELIBERAÇÃO:  O  Conselho  Diretor,  por  unanimidade,  acatou  aapresentação do novo Plano de Trabalho, aprovou a complementação do valor total da proposta acima
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mencionado e determinou o prosseguimento do programa in tulado “LIFT Learning Programa Distrital deFomento a Startups Financeiras (Fintechs)”. E para constar, eu, Ludimila Gonçalves da Cruz, lavrei está ataque vai  por  mim assinada,  pelo  Diretor  Presidente  e  pelos  demais  membros  do Conselho,  após suaaprovação. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por SONIA MARIA ALVES DE MEDEIROS- Matr. 140358-3,Superintendente da Unidade de Administração Geral, em 18/02/2020, às 19:23, conforme art.6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do DistritoFederal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREY RANK VASCONCELOS- Matr. 1691070-2,Chefe da Procuradoria Jurídica, em 18/02/2020, às 19:58, conforme art. 6º do Decreto n°36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO FRANÇA DANTAS- Matr. 1692644-7,Diretor(a) Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em 18/02/2020, às21:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no DiárioOficial 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=0verificador= 35515219 código CRC= 3C6ED689.
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