
33ª Edição do Congresso Nacional Abrasel – Digital 
TERMO DE FOMENTO N° 14/2021, que entre si celebram o DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE 
ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – IDHEIAS / Processo SEI N° 
04009-00000535/2021-58 

Decreto Nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, que regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014, para dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as 
organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal.  CAPÍTULO X - TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL, Art. 80, que diz: VI -Valor da remuneração da equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e paga 
com recursos da parceria, com indicação das funções que seus integrantes desempenham e do valor previsto para o 
respectivo exercício: 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

Organização da Sociedade Civil: Instituto de Desenvolvimento Humano, Empreendedorismo, Inovação e 
Assistência Social – IDHEIAS

Endereço Completo: CRS 502 Bloco B Loja 59 Asa Sul CEP 70.330-520 Brasília/DF

CNPJ: 04.976.243/0001-10

Nome do Representante Legal: Geraldo Marcelo Soares Sanches

Descrição do Objeto:  Realização da 33ª Edição do Congresso Nacional – Abrasel de 2021 terá como tema: 
Impactos Socioeconômicos - O Imenso Alcance Positivo do Setor na vida dos Brasileiros, de 11 a 13 de agosto de 
2021, online e gratuito. O maior evento de conhecimento do setor de alimentação fora do lar, são três dias juntos 
aos principais líderes empresariais e da gastronomia no Brasil. Nosso projeto visa o apoio quanto a realização do 
Congresso e por meio de uma plataforma conectar o destino Brasília a todos os participantes inscritos. Trata-se do 
maior encontro de conhecimento e inteligência do setor de alimentação fora do lar.

VALOR DO TERMO DE FOMENTO: R$ 399.987,83 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e sete 
reais e oitenta e três centavos).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 14/07/2021 TÉRMINO: 14/10/2021

SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO

33ª Edição do Congresso Nacional – Abrasel de 2021 – Edição Digital

Item Descrição Detalhada Unidade de 
Medida Quant. Unid

. Total Valor 
Unitário

Valor 
Total

1.1.1

Direção Geral: Profissional responsável pela coordenação geral do 
projeto, responsável por todo planejamento, orientação e 
acompanhamento de todas as fases da realização, responsável pela 
logística do projeto. Carga horária de 8h/dia.

Mensal 1 3 3 R$ 5.918,00
R$ 

17.754,0
0



1.1.2

Direção Administrativa e Financeira: Profissional responsável pelo 
controle de pagamentos, recebimento de notas fiscais e conferência de 
valores, assim como responsável pelo monitoramento de processos e 
equipamentos, contratação dos prestadores, organização dos 
documentos, controle da execução do plano de trabalho e auxiliando a 
administração e produção dos processos, de acordo com normas e 
procedimentos técnicos. Carga horária de 8h/dia.

Mensal 1 3 3 R$ 5.918,00
R$ 

17.754,0
0

1.1.3

Diretoria Executiva - Profissional responsável por assegurar a 
obtenção dos resultados definidos nos planos operacionais e 
administrativos, em conformidade com o objeto do evento, seus 
princípios, dentro das diretrizes estratégicas e operacionais 
estabelecidas, por meio da diretoria geral de todas as áreas do projeto. 
Carga horária de 8h/dia.

Mensal 1 3 3 R$ 5.918,00
R$ 

17.754,0
0

1.1.4

Coordenação de Produção - Profissional responsável pela aplicação 
dos cronogramas e planos de trabalho estabelecidos junto as direções, 
afim de demandar e acompanhar as ações de todos os coordenadores e 
produtores envolvidos no projeto, são os profissionais responsáveis 
pela execução da área de produção, direcionamento de tarefas, 
treinamento e capacitação da equipe durante o período de pré - 
execução e pós. Carga horária de 8h/dia.

Mensal 1 2 2 R$ 5.500,00 R$ 
11.000,00

1.1.5

Coordenação da Execução: Profissional responsável pela elaboração, 
gestão, planejamento e defesa de mérito em todas as etapas até a 
aprovação. Gerindo a devida execução dos objetivos, cronograma de 
atividades, responsabilidades e recursos. Carga horária de 8h/dia.

Mensal 1 3 3 R$ 5.500,00
R$ 

16.500,0
0

1.1.6

Coordenação de Logística: Profissional responsável pelo 
acompanhamento da execução, formalização propostas, realização de 
follow-up dos fechamentos das entregas e avaliação de resultados, 
visando assegurar satisfação do público, manutenção do padrão de 
qualidade do projeto em todas as áreas e gerenciamento dos 
prestadores de serviço e controle do orçamento das áreas, com 
acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos. 
Carga horária de 8h/dia.

Mensal 1 2 2 R$ 5.500,00 R$ 
11.000,00

1.1.7

Coordenação de Infraestrutura/técnico: Profissional responsável por 
coordenar a execução controle de montagem e desmontagem de todas 
as estruturas que compõe o evento, bem como o controle de 
cronograma de montagem e de equipe geral atendendo todos os prazos 
estabelecidos no plano de trabalho. Carga horária de 8h/dia.

Mensal 1 2 2 R$ 5.500,00 R$ 
11.000,00

1.1.8
Assistente de Produção: Profissionais responsáveis pelo apoio na 
produção e execução de todas as atividades durante o projeto. Carga 
horária de 8h/dia.

Mensal 4 2 8 R$ 3.000,00
R$ 

24.000,0
0

VALOR TOTAL ETAPA 1.1
R$ 

126.762,
00
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