
VERVE BRASÍLIA 
TERMO DE FOMENTO N° 7/2021, 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° 
04009-00000373/2021-58 

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:  VERVE BRASÍLIA –  um meio de promoção turística do destino Brasília, com foco na história 
e arquitetura. Tendo como cenário pontos de afluência turística consolidadas, através de uma visão criativa para 
contar uma única história. Utilizaremos o Instagram e Facebook como meio de divulgação e o YouTube como meio 
de reprodução do projeto durante o período de 19 de abril de 2021 a 19 de setembro de 2021.

VALOR DO TERMO DE FOMENTO R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 19/04/2021 TÉRMINO: 19/09/2021

SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO

Item Descrição
Unidade 

de 
Medida

Qtd
e

Valor 
Unitário

Valor 
Total



Meta 1 - Planejamento

Etapa 1.1: Recursos Humanos Essenciais

1.1.1

Produtor Executivo: Contratação de profissional responsável por acompanhar todo o trabalho 
a ser executado de acordo com o plano de trabalho aprovado. Função principal de controlar 
todos os aspectos da produção dos conteúdos, desde o desenvolvimento de sua ideia original 
e da contratação dos profissionais e artistas até a supervisão das produções e a checagem 
dos fatos. (profissional para a pré-produção / execução e pós-produção) (Carga Horária 8h)  
Período de trabalho: 19 de abril a 19 de setembro para compilação de todas as entregas.

Semanal 20  R$                      
600,00 

R$ 
12.000,0

0

1.1.2

Coordenação Administrativa e Financeira - Responsável pelo controle de pagamentos, 
recebimento de notas fiscais e conferencia de valores, assim como pela gestão administrativa 
e financeira, contratação dos prestadores, pagamentos, organização dos documentos, controle 
da execução do plano de trabalho.  Período de trabalho: 19 de abril a 19 de setembro para 
compilação de todas as entregas.

Semanal 20  R$                      
400,00 

R$ 
8.000,00

1.1.3

Coordenação de Produção - Profissional responsável pelo planejamento da produção e pós-
produção do evento. Acompanha toda a execução, formaliza propostas, realiza follow-up dos 
fechamentos dos projetos e avalia resultados, para assegurar satisfação do público e 
manutenção do padrão de qualidade. (profissional para a pré-produção / execução e pós-
produção) (Carga Horária 8h) Período de trabalho: 19 de abril a 19 de setembro para 
compilação de todas as entregas.

Semanal 20  R$                      
500,00 

R$ 
10.000,0

0

1.1.4

Coordenação Geral- Profissional responsável pela coordenação geral do projeto, coordena os 
processos e detalhes das equipes de filmagens  (profissional para a pré-produção / execução e 
pós-produção) (Carga Horária 8h)  Período de trabalho: 19 de abril a 19 de setembro para 
compilação de todas as entregas.

Semanal 20  R$                      
400,00 

R$ 
8.000,00

Etapa 1.1 
R$ 

38.000,0
0
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