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Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal –
FAPDF. Às 15h do dia 20 de agosto do ano de dois mil e vinte um, reuniu-se para deliberação eletrônica o Conselho
Diretor desta Fundação, sob a Presidência do Diretor - Presidente: Marco Antônio Costa Júnior. Registrou-se a
presença dos seguintes Conselheiros: Renata de Castro Vianna, Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação
(SUCTI);  Enio  Oliveira,  Superintendente  da  Unidade  de  Administração  Geral  (SUAG);  Andrey  Rank,  Chefe  da
Procuradoria  Jurídica  (PROJUR)  e  Ana  Paula  Almeida  Aragão,  Chefe  de  Gabinete  Subs�tuta  que  atuou  como
Secretária.  Ausente  jus�ficadamente  Paulo  Nicholas  de  Freitas  Nunes  (Diretor  Vice-Presidente).  Conferido  o
quórum  regimental,  o  Diretor-Presidente  declarou  aberta  a  reunião.  PAUTA  I:  Edital  Nº  02/2021  -
Patrocínio  00193-00000096/2021-92 - Solicitação de Deliberação quanto à ETAPA II - Deliberação pelo Conselho
Diretor  da  FAPDF.  Processo SEI/GDF:  00193-00000655/2021-64;  SOLICITANTE:   PARQUE GRANJA DO TORTO -
PGT;  CNPJ:  33.141.852/0001-58;  REPRESENTANTE  LEGAL:  EUGÊNIO  DE  MENEZES
FARIAS;  CPF:  888.584.005-53;  TÍTULO  DO  PROJETO:  30º  EXPOABRA  -  CONEXÃO  |  TRANSFORMAÇÃO  |
INOVAÇÃO;  PERÍODO:  07 a  18 DE SETEMBRO DE 2021 -  SEMIPRESENCIAL;   PROPOSTA:  62998953;  ETAPA  I  –
Habilitação:  APROVADO  68195917;  EMENTA   -68285278;  ENCAMINHAMENTO  CINP:  68285391;  ANÁLISE
ELABORADA  PELO  CINP  O  processo  passou  pela  Etapa  I  -  Habilitação,  encontra-se  agora  na  Etapa  II  para
deliberação do Condir. O Comitê Interno de Patrocínio realizou reunião interna nesta quinta-feira (19/08/2021)
para analisar a proposta apresentada. A par�r da análise e discussão realizadas, o Comitê iden�ficou as seguintes
ponderações/dúvidas: Necessidade de melhor indicação quanto à es�ma�va de público e sua divisão entre as
etapas presencial e virtual. Ao todo, a proposta prevê 12 dias de eventos, com es�ma�va de mil pessoas por dia
nas a�vidades presenciais, o que totalizaria es�ma�va de 12 mil pessoas. Já na etapa virtual, o proponente indica
es�ma�va de 15 mil pessoas, mas não indica se por dia ou na totalidade do período do evento. É preciso indicar,
com clareza esses dados; Na área da proposta indicada como “Comunicação Integrada” é necessário indicar quais
metas  em  termos  de  alcance  nas  redes  sociais  e  links  patrocinados  pretendem  a�ngir,  além  de  fazer  um
compara�vo evolu�vo em relação aos números a�ngidos na edição anterior; Na parte de “Resultados, Metas e
Indicadores”, é preciso explicar melhor as metas estabelecidas. A Meta 1, por exemplo, indica a preparação e
montagem do evento, mas não consideramos estas a�vidades para fins de prestação de contas de contrapar�da e
retorno. Já na Meta 2, conforme já destacado anteriormente, é preciso indicar de forma clara a es�ma�va de
público; O valor do patrocínio solicitado pelo proponente à FAPDF foi de R$ 150.000,00. No entanto, este valor não
consta de nenhuma das cotas indicadas como opções, quais sejam: Master – R$ 200 mil; Ouro – R$ 100 mil; Prata
– 50 mil; Bronze – 20 mil); Embora o proponente tenha indicado os demais patrocinadores confirmados do evento,
não indicou quais cotas e/ou valores eles irão apoiar o evento. O Cinp considera está uma informação essencial
para análise compara�va de contrapar�das. Compara�vo das contrapar�das atendidas e números alcançados na
edição  anterior  do  evento,  realizada  em  2020,  que  contou  com  cota  de  patrocínio  da  FAPDF  de  R$  50  mil
(Conforme consta da Prestação de Contas (52609888 constante do processo 00193-00000847/2020-90): Inclusão
de  logomarca  em  todo  o  enxoval  �sico  e  virtual;  Divulgação  do  patrocinador  em  redes  sociais  e  site  do
evento; Oferta de par�cipação em evento de abertura; Espaço para apresentação ins�tucional na programação na
área “Papo de Especialista” com o painel “O papel da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e a
importância do fomento em CT&I para o setor agropecuário”;  Entrega de todos os vídeos da par�cipação da
FAPDF; Dados de alcance da edição de 2020: 6.790 usuários únicos; 12.742 visualizações de página; 79,6% taxa de
novas visitas; 20,4% taxa de retorno de visitas; Fonte do tráfego: Direto: 4.937 (72,71%); Orgânico (Google): 915
(13,49%);  Redes Sociais:  667 (9,81%);  Referencial:  243 (3,58%);  E-mail:  28 (0,42%);  CONCLUSÃO  E  SUGESTÃO
CINP Considerando a análise acima, encaminhamos a matéria para o CONDIR com sugestão de apresentação de
contraproposta para Cota Ouro (R$ 100.000,00 mil reais), com reanálise condicionada ao atendimento de todas as
ressalvas e complementações descritas neste Despacho. A Cota Ouro indicada na proposta prevê as seguintes
contrapar�das: Assinatura em todo o material de divulgação (on e off); Postagem de cards de interesse nas redes
sociais do PGT (fornecidos pelo patrocinador); Indicação de palestrante em tema a ser acordado (2); Assinatura

SEI/GDF - 68367066 - Ata https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 of 3 23/08/2021 09:45



nos painéis de sinalização e cenário; Vinhetas nas programações (2/dia); Logomarca nas News; Agradecimento nas
programações; Espaço 10m x 10m para exposição na alameda central Banner na plataforma de streaming; 50
convites para a área de conhecimento/business. DELIBERAÇÃO: O Conselho deliberou pelo prosseguimento da
Proposta, nos termos apresentados pelo Comitê Interno de Patrocínio 68285391. PAUTA II: Edital Nº 02/2021 -
Patrocínio  00193-00000096/2021-92 - Solicitação de homologação do Resultado Final da Análise da Proposta.
Processo SEI/GDF: 00193-00000389/2021-70 SOLICITANTE:  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DA POLÍCIA
FEDERAL; CNPJ: 00.435.602/0001-71; REPRESENTANTE LEGAL: Evandir Felix de Paiva; CPF: 554.024.701-97; TÍTULO
DO PROJETO: 4º Simpósio Internacional de Segurança; PERÍODO: 30/08/2021 - 31/08/2021; PROPOSTA: 62998953;
 ETAPA I – Habilitação: APROVADO 63005813; EMENTA: 63014492; ETAPA II – Deliberação pelo Conselho Diretor da
FAPDF: APROVADO 62028538; ETAPA III - Negociação:  CINP 67846643 E CPGDF 67884961 APROVADO; ETAPA IV –
Seleção 67879037 APROVADO RESUMO Evento/proposta:  IV Simpósio Internacional de Segurança Proponente:
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) Obje�vo do evento: trazer ao debate as tecnologias
existentes na área de segurança, tanto por parte de autoridades públicas, bem como em parceria com a inicia�va
privada,  fomentando  inovações  e  experiências  já  implementadas  que  contribuíram  com  redução  de
criminalidade.  Público-alvo:  gestores públicos e  privados,  especialmente aqueles ligados à área de segurança,
inteligência  e  tecnologia,  além  de  ins�tuições  de  ensino  e  pesquisa  nessa  área.  Es�ma�va  de  três  mil
inscritos. Metodologia: Em razão da con�nuidade da pandemia, o evento será realizado não somente presencial,
mas como também no formato digital  onde os  painéis  temá�cos englobam a segurança pública  em diversas
frentes como integração de dados, fronteiras, crimes ciberné�cos, sensoriamento remoto, smart city e inovações
tecnológicas. Além das palestras digitais os par�cipantes terão acesso a uma plataforma de exposição virtual das
mais modernas tecnologias na área de segurança, no Brasil e no mundo Será realizado novamente um desafio por
meio de edital para selecionar ideias e startups com ênfase no DF cujo projeto de tecnologia tenha atuação na
segurança pública ou que traga bene�cios visíveis. Modalidade do evento: híbrido (presencial e virtual) Local de
realização:  Centro  Internacional  de  Convenções  de  Brasília  (CICB  (transmissão  online)  Previsão  de  início  do
projeto: 30/08/2021 Previsão de término do projeto: 31/08/2021 Valor global do evento: R$ 1.100.000,00 (um
milhão  e  cem  mil  reais)  Valor  da  cota  de  patrocínio  solicitada  à  FAPDF:  R$  200.000,00  (18,18%)  Outros
parceiros/patrocinadores  já  confirmados:  ●  Ministério  da  Jus�ça  ●  Polícia  Federal  ●  Secretaria  de  Segurança
Pública do Distrito Federal ● Secretaria de Turismo do DF ● Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública ●
Associação  Brasileira  de  Indústrias  de  Materiais  de  Defesa  e  Segurança  (Abimde)  ●  Associação  Nacional  das
Empresas  Administradoras  de  Aeroportos  (Aneaa)  ●  Rede  Brasileira  de  Cidades  Inteligentes  e  Humanas  ●
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária (ADPJ) ●  Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ●
Agência Espacial  Brasileira  (AEB) CONCLUSÃO E SUGESTÃO Após a  consideração do CONDIR pela  deliberação
favorável  pelo  patrocínio  (  O  Conselho  Diretor  deliberou  pelo  patrocínio  ao  4º  Simpósio  Internacional  de
Segurança, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) 67846284; Após a negociação com a empresa executora
com resultado em destaque realçado em amarelo (67846643) Após à aprovação pelo Comitê de Patrocínio do GDF
(67884961) Após as PARECER TÉCNICO 67879037 Vimos sugerir ao CONDIR a homologação com o inves�mento de
R$200.000,00  (duzentos  mil  reais)  no  evento  4º  Simpósio  Internacional  de  Segurança.  DELIBERAÇÃO:  Em
cumprimento  ao  ITEM  16  dos  termos  editalícios,  a  saber:  DA  HOMOLOGAÇÃO  16.1.  A  homologação  do
resultado final  será realizada pelo Conselho Diretor  da FAPDF;  e considerando que a  proposta  em tela  foi
devidamente aprovada em todas as etapas previstas, o Conselho Diretor homologou o Resultado Final,  nos
termos apresentados pelo Comitê Interno de Patrocínio 65375947. E para constar, eu, Ana Paula Almeida Aragão
lavrei está ata que vai por mim assinada, pelo Diretor Presidente e pelos demais membros do Conselho, após sua
aprovação. Brasília - DF, 20 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO COSTA JUNIOR- Matr: 1698857-4,
Diretor(a) Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em 20/08/2021, às
16:58, 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 RENATA DE CASTRO VIANNA-Matr: 1698920-1,
Superintendente Cien�fico(a), Tecnológico(a) e de Inovação, em 20/08/2021, às 16:58,
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 ENIO OLIVEIRA - Matr. 1701316-X, Superintendente
da Unidade de Administração Geral, em 20/08/2021, às 17:14, 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.
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Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA ALMEIDA ARAGAO- Matr. 1700483-7,
Assessor(a), em 20/08/2021, às 17:20, 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 ANDREY RANK VASCONCELOS- Matr. 1691070-2,
Chefe da Procuradoria Jurídica, em 20/08/2021, às 18:02, 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= 68367066 código CRC= 8F868B98.
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