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LISTA DE VERIFICAÇÃO - FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS 

Processo nº:  

Nome do Projeto:  

Proponente:  

Responsável pela
verificação:  Data da

verificação:  

 

 ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS VERIFICADOS
Sim / Não /

Não se
Aplica(NA)

Doc. SEI/
Folha

1

Rito de seleção do projeto concluído, com resultado final homologado favorável à
proponente, se for edital ou chamamento público; ou jus�fica�vas da não
aplicação de seleção pública em detrimento da contratação direta (hipóteses de
inexigibilidade ou dispensa).

  

2 Alinhamento da proposta à missão da FAPDF e à polí�ca de ciência, tecnologia e
inovação do Distrito Federal.   

3
Interesses recíprocos da proponente e da FAPDF, considerando seus obje�vos
ins�tucionais, e demonstração da experiência e capacidade técnica e gerencial da
proponente e da equipe do projeto, em relação ao objeto da parceria.

  

4
Metas e indicadores definidos adequadamente (metodologia SMART),
distribuídos conforme as etapas de execução e compa�veis com os obje�vos
pretendidos, cronograma e valor do projeto.

  

5
Etapas, a�vidades previstas e cronograma de execução definidos adequadamente,
com informações completas sobre prazos, tarefas, responsabilidades e qualidade
dos produtos que serão entregues em cada etapa.

  

6

Exame de compa�bilidade de custos, conforme IN 31/2019 - fontes oficiais
(comprasnet, painel de mapa de preços, contratos vigentes, sites reconhecidos);
datas válidas (máximo de 12 meses da data da pesquisa); quan�dade de preços
pesquisados (mínimo 3 preços válidos); tratamento esta�s�co (preços
exorbitantes e inexequíveis); apresentação da memória de cálculo e metodologia
da pesquisa de preços

  

7
Cronograma de desembolsos coerente com o cronograma de execução, com
apresentação das jus�fica�vas sobre a quan�dade de parcelas e as datas previstas
para pagamento.

  

8
Contrapar�da aferida corretamente - atende o percentual mínimo exigido; se não
financeira, apresenta valores pra�cados pelo mercado para os bens e serviços
propostos; segue a proporcionalidade do cronograma de desembolsos.

  

9 Parecer técnico, emi�do pela Comissão de Seleção, favorável ao Plano de Trabalho
proposto/ajustado.   

10 Demonstração da vantajosidade social, estratégica e/ou econômico-financeira,
emi�do pelo Superintendente, para celebração da parceria em relação a outros
�pos de contratações, considerando a viabilidade de compe�ção para o objeto

  



proposto no plano de trabalho, em razão da natureza do objeto e da existência de
outras empresas aptas a prestar o serviço e/ou entregas de produtos.

11 Indicação de servidores, emi�da pelo Gabinete, para compor a Comissão
Executora.   

12 Parecer técnico aprovado pelo Presidente.   

13 Indicação de disponibilidade orçamentária, emi�da pela SUAG, conforme
cronograma de desembolso.   

14 Parecer jurídico, emi�do pela PROJUR, favorável ao Plano de Trabalho
proposto/ajustado.   

15 Matriz de riscos, emi�da pela UCI, para monitoramento do projeto.   

16 Ata do Conselho Diretor, com aprovação do projeto e autorização para assinatura
do instrumento de parceria.   

17 Emissão de Nota de empenho para o exercício vigente   

18 Instrução da comissão executora e extrato da parceira assinados e
encaminhados para publicação no DODF e no site da FAPDF   

19
Documentos de regularidade vigentes para a assinatura do instrumento de
parceria - cer�dões de regularidade fiscal, trabalhista, nada consta do Cadastro de
Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS (CND, CRF, CNDT).

  

 

Cumpridos todos os requisitos, conforme lista de verificação supra, encaminham-se os
autos para procedimentos quanto à assinatura do instrumento da parceria (XXXXXXX) e do respec�vo
plano de trabalho (XXXXXXXX) pelos par�cipes/partes. 

 

Brasília, xx de xxxxxxx de xxxx.

 

NOME

Cargo

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA DO VALLE ABRAHÃO SOARES- Matr.
1693198-X, Superintendente de Governança, em 11/08/2020, às 10:50, 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= 44701631 código CRC= 4505339D.
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