
 
  

  
  

 
Brasília, __ de_______de ________. 

  
 
 

 
TERMO DE PARCERIA -  INVESTIMENTO SOCIAL LOCAL 
Cota de Lançamento - Coworking Comunitário Nosso Jardim 
  
  
DAS PARTES ENVOLVIDAS 
  
INVESTIDOR SOCIAL PRIVADO: ___________________________, inscrita no CNPJ sob        
o n° xxxxxxx, com sede em Brasília-DF, situada xxxxxx, neste ato representada pelo             
Sérvulo, carteira de identidade nº xxxxxx, CPF nº xxxxxxxxx. 
  
 
EMPREENDEDOR SOCIAL: O Coworking Comunitário Nosso Jardim é        
representado institucionalmente por: JORGE HENRIQUE SANTOS MACHADO -        
ME, inscrita no CNPJ sob o n° 14.148.482/0001-36, com sede na cidade de Brasília,              
no estado do DF, situada na SAUS QD. 04 BLOCO A SALA 133, ED. VICTÓRIA               
OFFICE TOWER, neste ato representada por João Paulo Brandão Barboza, carteira           
de identidade n° 2001667 SSP DF, CPF n° 902.101.741-53  
 
 
DOS OBJETIVOS 
 
A proposta de investimento social local, tem como propósito prover a sustentabilidade            
operacional da equipe do Coworking Comunitário NOSSO JARDIM e dos projetos ligado ao             
desenvolvimento comunitário. 
 
 
DOS PROJETOS COMUNITÁRIOS 
  
São experimentos e inovações sociais voltados para o desenvolvimento de soluções           
comunitárias nos projetos de Lançamento da Plataforma Nosso Jardim destacados abaixo: 
  



INFORMATIVO DIGITAL NOSSO JARDIM - Divulgar e promover bimestralmente as          
ações/projetos  inspiradores ligados ao desenvolvimento local 
MANGO`S – A primeira moeda comunitária do bairro jardins mangueiral; 
MANGUEIRAL GO`S – Plataforma de Jogos voltados para o desenvolvimento          
soluções comunitárias ; 
CARCARÁ – Mapa Georreferenciado das Políticas Públicas Locais 
EU TE EMPRESTO – Metodologia que busca facilitar a gentileza comunitária e o             
consumo colaborativo; 
FAZOQUE – Plataforma de Troca de Serviços locais; 

  
 
DA EQUIPE NOSSO JARDIM 
  
Uma equipe multidisciplinar de 04 vizinhos e empreendedores sociais, cofundadores do           
Coworking Comunitário NOSSO JARDIM, cujo as funções e expertises são para promover            
as seguintes ações estratégicas: 
  

● Desenvolvimento e manutenção da Plataforma Nosso Jardim; 
● Gestão de mídias socais dos projetos, fanpages e grupos do Bairro Jardins 

Mangueiral, tendo destaque as mídias sociais do Facebook e Whatsapp; 
● Desenvolvimento de mídias gráficas de caráter comunitário; 
● Gerenciamento de plataformas digitais dos projetos comunitários (sites e 

portais ligado a inovação social local); 
● Gestão de projetos local; 
● Coleta de informações estratégicas para desenvolvimento de projetos; 
● Diagnóstico e mapeamento de potenciais parceiros. 
● Elaboração das ações de design social; 
● Escolha dos métodos e objetivos adequados à realidade organizacional do          

Coworking; 
● Captação da moeda local Mango´s para investimento social local; 
● Gerência do Banco de Mango’s; 
● Planejamento de métodos de investigação para atingir os objetivos definidos; 
● Construção de modelo de pesquisa quanti-qualitativa para subsidiar os         

processos de desenvolvimento local em rede; 
● Captura de aprendizados comunitários; 
● Prestação de Contas; 
● Networking; 
● Workshop; 
● Hackathon; 
● Desenvolvimento de protótipos de ideias criativas disruptivas. 

  
  
 
 
 
 



 Âmbito de intervenção da proponente 
  

a) Promover os experimentos e projetos de inovação social que são objetos da            
presente proposta com a competência e diligências adequadas ao cumprimento          
desta, colaborando para que possam gerar resultados positivos frente ao          
propósito de desenvolvimento local colaborativo proposto pelo Coworking        
Comunitário NOSSO JARDIM. 

  
b) Divulgar a marca do investidor social privado nas seguintes mídias          

comunitárias: 
  

● Plataforma digital NOSSO JARDIM – Local com destaque na página principal           
do projeto; 

● Informativo NOSSO JARDIM – Destaque espaço parceiro investidor de         
Lançamento divulgado na malha digital local 

● Vídeos dos Projetos – Desenvolvimento de 03 vídeos/30seg por mês          
divulgado patrocinado via Facebook Ads nos grupos e fanpages do Bairro           
Jardins Mangueiral e região gerenciados pela equipe NOSSO JARDIM; 

● Capa Animada Fanpage Facebook – Marca com destaque no vídeo animado           
das fanpages do Bairro Jardins Mangueiral, Associação de Moradores AMOR          
JM e Coletivo Mangueiral; 

● Álbum de Fotos Eventos Locais – Marca destacada na moldura das fotos            
relacionadas aos eventos promovidos pelo Coworking Comunitário NOSSO        
JARDIM. 

  
Para saber mais sobre nossas mídias comunitárias e estratégias de divulgação social            
acesse nossa proposta de apresentação web: www.nossojardim.org/reconhecimentosocial 
  
Âmbito de intervenção do investidor social privado 12 meses 
  
a) Investimento em dinheiro no valor de: R$ 900,00 (novecentos reais) na assinatura do               

contratos, podendo ser prorrogados ou não. A data de pagamento de cada parcela             
corresponde a 30 dias subsequentes de cada mês, conforme o dia de assinatura do              
contrato. 
  
b) Investimento de Moedas Comunitária MANGO`S operacional de M$ 900,00 (novecentos           
Mango`S) válida a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados ou não.             
Disponível para equipe a cada 30 dias subsequentes de cada mês, conforme o dia de               
assinatura do contrato. 
 
Obs. Cada 1 Mango`s equivale a R$ 1,00 que pode ser trocado por serviços e produtos                
promovidos pelo próprio investidor social privado (parceiro) e nesse caso específico esse            
tem por objetivo oferecer suporte operacional para equipe de empreendedores sociais do            
Coworking comunitário NOSSO JARDIM; 
 

http://www.nossojardim.org/reconhecimentosocial
http://www.nossojardim.org/reconhecimentosocial


c) Será acrescentado o valor de R$ 72,00 proporcional ao valor de 8% pago de impostos                
frente ao valor de serviço em dinheiro de R$ 900,00 para emissão da Nota Fiscal. 
  
d) Período de implementação e promoção dos projetos comunitários: 12 meses. 
 
 
Conta para Pagamento monetário: 
BANCO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
AG : 0647 - OPERAÇÃO: 003 
C/C : 1514-0 
CNPJ : 14.148.482/0001-36 
JORGE HENRIQUE SANTOS MACHADO - ME 
SAUS QD. 04 BLOCO A SALA 133, ED. VICTÓRIA OFFICE TOWER 
Brasília DF 70070938 
FONE: 61 93111432 
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758378200166 INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 
14.148.482/0001-36 
Informações Adicionais Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional 
  
 
Considerações Gerais 
 
  

a) A proponente e o investidor social privado compreendem que o projetos           
sociais e as metodologias atuam-se em fase experimental e por isso estará            
sujeito a processo de melhorias em sua aplicação, visando com isso ampliar os             
benefícios sociais para todos os colaboradores. 

  
b) As inovações apresentadas neste termo são idealizadas pela equipe FIBlab –           

Laboratório Inove Dimensões e são implementadas em cocriação com a          
Associação de Moradores do Jardins Mangueiral – AMORJM, podendo ser          
aperfeiçoadas em outras intervenções colaborativas corealizadas com outros        
atores locais. 

  
  

c) Ao fim dos 12 meses a proponente assume a responsabilidade de apresentar             
nova proposta para o investidor social privado visando dar seguimento às ações            
em andamento ampliando assim o possível tempo de parceria; 

  
d) Todos os experimentos e projetos comunitários executados de forma pública          

pela proponente no período ratificado neste acordo contarão com coautoria entre           
os envolvidos no processo, sendo assim não caberá a contratante exigir de            
forma unilateral qualquer direito autoral; 

  
  



Do Foro 
  
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro             
da Comarca de Brasília do Estado do Distrito Federal; 
  
Por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de               
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
  
  

 
Brasília, __ de_______de ________. 

  
  
  
 
 
 
__________________________________________ 
Contratado: João Paulo Brandão Barboza 
Web Designer  & Social Designer 
CPF: 902.101.741-53 
  
  
_____________________________________________ 
Contratado: Olga Mariano de Oliveira 
Social Designer & Gestora de parceria 
CPF: 704.735.281-34 
 
 


