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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: Caminho na Fé - Brazlândia na Rota do Turismo 

PERÍOD/O DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 23/12/2021 TÉRMINO: 22/12/2022 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

Realização do Projeto Caminho da Fé - Brazlândia na Rota do Turismo visando desenvolver 

o roteiro fortalecendo o Turismo religioso, saindo da cidade de Taguatinga, passando pela 

cidade de Ceilândia, com destino final ao Santuário Arquidiocesano Menino Jesus em na cidade 

de Brazlândia. 

O projeto será composto pela criação e instalação de 15 esculturas das estações da via sacra a 

serem instaladas no roteiro; desenvolvimento de um site Turístico da cidade de Brazlândia. 

 

Justificativa da proposição 

A cidade de Taguatinga e Brazlândia possui forte tradição para eventos e atividades públicas 

de cunho religioso. Em Taguatinga anualmente é realizado a festa de Pentecostes com a 

presença de público superior a 1,5 milhão de pessoas, da mesma forma o santuário do Menino 

Jesus em Brazlândia, realiza anualmente 4 festas tradicionais com presença massiva da 

comunidade local e visitantes vindos de outras cidades. 

 

As atividades realizadas tradicionalmente nessas cidades demonstram a vocação para o 

turismo de eventos religiosos, neste sentido foi aprovada a lei proposta pelo Deputado Iolando, 

já sancionada pelo Governador do DF, para a criação do roteiro religioso com comprovado 

interesse público e apelo turístico. 

 

No Brasil e no mundo o turismo voltado para eventos e monumentos religiosos contribuir com o 

percentual do PIB do setor, entre 30% a 70% da renda turística. A cidade como Aparecida em 

São Paulo, por exemplo, o turismo resultante das romarias e visitantes com destino a basílica 

da cidade, é responsável por 80% da renda gerada pelo setor turístico, contribuindo fortemente 

com a economia local. A festa de Pentecoste realizada anualmente na cidade de Taguatinga é 

o maior evento da região, resultando no maior deslocamento turístico para a cidade, de 

pessoas vindas de várias cidades do DF, Entorno, Goiânia, Minas e São Paulo. 



 

 

O projeto Caminho da Fé - Brazlândia na Rota do Turismo está sendo proposto com a missão 

de desenvolver a rota religiosa para potencializar esse potencial turístico, agregando valor, 

com a entrega para a cidade de 15 monumentos da via sacra, um portal(site). 

 

O principal subsídio ao projeto, fortalecendo sua necessidade e legalidade é a lei sancionada: 

 

LEI N°6.781,DE 12 DE JANEIRO DE 2021 

(Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) 

Cria o roteiro religioso denominado Caminho da Fé, na forma que especifica.  

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÃMARA LEGISLATIV 

ADO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:  

Art. !º Fica criado o roteiro religioso denominado Caminho da Fé, com trajeto saindo de 

Taguatinga, passando pelo Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes, em 

Ceilândia, com destino final no Santuário Arquidiocesano Menino Jesus, em Brazlândia.  

Art. 2º O roteiro religioso de que trata o caput tem os seguintes objetivos:  

I - estimular e desenvolver a fé religiosa;  

II - articular e integrar as diversas correntes religiosas cristãs;  

III - promover a reflexão das pessoas sobre a importância da espiritualidade.  

Art. 3º O roteiro tem 4 etapas, conforme as datas e celebrações abaixo:  

I - primeiro domingo de maio: Encontro da Mãe com o Filho;  

II - último domingo de outubro: Benção das Águas e Frutos da Terra;  

III - penúltimo domingo de dezembro: Dedicação do Santuário Menino Jesus em Brazlândia e 

Natal do Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Art. 4° Para viabilizar o Caminho da Fé, o Poder Executivo, em conjunto com as entidades 

religiosas, deve definir o trajeto das vias que servem de rota para os participantes.  

Parágrafo único. Para facilitar a integração dos participantes, devem ser distribuídos folders 

com o mapa da rota e a distância a ser percorrida. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasília, 12 de janeiro de 2021 

132º da República e 61 º de Brasília 

IBANEIS ROCHA 

 

Diante do contexto e da lei sancionada a AECEC em parceria com a Administração de 

Ceilândia, também em diálogo com a igreja católica vem propor esse projeto visando o 

desenvolvimento e implementação do Caminho da Fé, como roteiro para o turismo religioso, 

entre as cidades de Taguatinga, Ceilândia e Brazlândia, presenteando a cidade com a entrega 

de 15 monumentos sacros e um portal turístico. 

 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 

1ª FASE DO PROJETO - PREPARAÇÃO (23 de dezembro a 19 de janeiro de 2022) 



 

 

a) Contratação dos profissionais e serviços – Contratação do RH do projeto, assessoria de 

imprensa, gerente de redes sociais, designer, produtor de conteúdo, 

b) Contratação da empresa para desenvolvimento do SITE – elaboração do roteiro (arvore 

de site), reuniões de avaliação, correção e validação da proposta com a Administração 

Regional de Brazlândia e Secretaria de Turismo. 

c) Plano de comunicação – elaboração da identidade visual do projeto, elaboração do plano 

de comunicação, apresentação para a SETUR para aprovação da identidade visual. 

d) Documentação das esculturas – preparação da documentação de liberação das áreas, 

ajustes no projeto estrutural e licenças necessárias, conforme atividades: 

a. Projeto Estruturais – ajuste e complementação dos projetos estruturais da Obra, e 

emissão dos ART´s para construção.  

b. Liberação das áreas – formalização junto aos órgãos para liberação das áreas para 

construção das esculturas, emissão de licença ambiental e alvarás 

c. Aprovação da Setur – apresentação da documentação completa com licenças, 

ART´s, projetos técnicos, para liberação para confecção, e obra de instalação dos 

monumentos (definição do cronograma de instalação) 

e) Lançamento da pedra fundamental do projeto; 

f) Reunião de planejamento e organização. 

 

2ª FASE DO PROJETO – IMPLEMENTAÇÃO (20 de janeiro de 2022 a 14 de dezembro de 

2022) 

 

A segunda fase do projeto será composta de 2 ações: confecção e instalação de 15 obras de 

arte sacra, desenvolvimento do site da rota turística. 

 

a) Criação e instalação de 15 esculturas (obras sacras das estações da Via Sacra) 

 

O projeto prevê a criação e instalação de 15 esculturas, a serem desenvolvidas por notório 

artista plástico com experiencia comprovada em desenvolvimento de arte sacra. As esculturas 

serão instaladas na rota do caminho da fé, conforme prevista na lei N°6.781/2021. 

 

Artista responsável pela criação 

 

Ponciano III escultor Artista plástico natural de Sousa PB. Teve início na sua profissão aos 16 

anos de idade, juntamente com seu pai e seu irmão, que também atuam na arte. Sua área de 

trabalho é com esculturas confeccionadas em cimento (alto-relevo, pintura, esculturas em 

cimento, argila, entalhe, areografia...). Suas esculturas têm o acabamento em ouro (pós-

metálico), dando uma tonalidade de ouro envelhecido. É de um segmento muito diversificado 



 

quanto ao estilo. Suas ferramentas são basicamente espátulas de pintura, desbastes e pincéis. 

São técnicas com materiais diferentes dando ênfase à liberdade artística, procurando expressar 

naturalidade a visualização de suas obras. Seus trabalhos estão espalhados pelo Brasil, tendo a 

maioria expostas nas igrejas do Distrito Federal, onde deu início a sua profissão. O seu primeiro 

trabalho foi juntamente com seu pai e seu irmão numa obra sacra na igreja Dom Bosco, situada 

no Bandeirante, cidade satélite do Distrito Federal. 

 

Localização das estações 

 

A AECEC formalizou parceria com a administração de Brazlândia para estudos técnicos sobre a 

rota, apoio na liberação das anuências e apoio técnico para pré-projeto estruturantes dos 

monumentos e ART`s provisória.  A documentação definitiva e completa será encaminhada na a 

FASE do projeto, pois resultarão e cursos financeiros. 

Na parceria com a Administração de Brazlândia, foi feito estudos técnicos com identificação dos 

locais para a instalação dos monumentos e iniciado o processo para liberação provisório, carta 

de anuência, de cada órgão responsável pelo local onde estão previstas a instalação dos 

monumentos, foram abertos processos para liberação provisória das instalações. Processos 

abertos sobre as liberações: 

 

00133-00001267/2021-14 - Administração de Brazlândia (processo de liberação e parceria na 

implementação do projeto) 



 

00133-00001362/2021-18 – Administração de Brazlândia para à PMDF; 

00133-00001363/2021-62 - Administração de Brazlândia para ao DER; 

00133-00001364/2021-15 - Administração de Brazlândia para o DNIT; 

00133-00001365/2021-51 - Administração de Brazlândia para à TERRACAP; 

 

Descrição das obras, com localização de instalação 

 

• Escultura 1 - Estação: Jesus é condenado à morte – Local: 15°47'57.7"S 48°03'26.3"W – 

Taguatinga, área da Polícia Militar 

• Escultura 2 - Estação: Jesus carrega a cruz às costas – Local: 15°47'57.4"S 48°03'25.9" 

– Taguatinga, área da Polícia Militar 

• Escultura 3 - Estação: Jesus cai pela primeira vez – Local: 15°47'57.8"S 48°03'25.8"W – 

Taguatinga, área da Polícia Militar 

• Escultura 4 - Estação: Jesus encontra a sua Mãe – Local: 15°46'24.2"S 48°07'43.9"W – 

Centro de Evangelização, Ceilândia, área do DER 

• Escultura 5 - Estação: Simão Cirineu ajuda a Jesus – Local: 15°46'24.2"S 48°07'43.9"W– 

Centro de Evangelização, Ceilândia, área do DER 

• Escultura 6 - Estação: Verônica limpa o rosto de Jesus – Local: 15°46'24.0"S 

48°07'43.9"W – Centro de Evangelização, Ceilândia, área do DER 

• Escultura 7 - Estação: Jesus cai pela segunda vez – Local: 15°43'43.3"S 48°07'56.7"W – 

rodovia entre Ceilândia e Brazlândia, área do DNIT 

• Escultura 8 - Estação: Jesus encontra as mulheres de Jerusalém – Local: 15°43'43.3"S 

48°07'56.7"W – rodovia entre Ceilândia e Brazlândia, área do DNIT 

• Escultura 9 - Estação: Terceira queda de Jesus – Local: 15°43'43.8"S 48°07'56.9"W – 

rodovia entre Ceilândia e Brazlândia, área do DNIT 

• Escultura 10 - Estação: Jesus é despojado de suas vestes – Local: 15°42'23.3"S 

48°10'05.4"W – Local de falecimento Pe. Gisley Azevedo, DF-445, Brazlândia, área do 

DER 

• Escultura 11 - Estação: Jesus é pregado na cruz – Local: 15°42'23.3"S 48°10'05.4"W – 

Local de falecimento Pe. Gisley Azevedo, DF-445, Brazlândia, área do DER 

• Escultura 12 - Estação: Jesus morre na cruz – Local: 15°42'23.3"S 48°10'05.4"W – Local 

de falecimento Pe. Gisley Azevedo, DF-445, Brazlândia, área do DER 

• Escultura 13 - Estação: Jesus é descido da cruz Local: 15°41'15.4"S 48°12'20.4"W – 

Entrada de Brazlândia, área da Administração Regional de Brazlândia 

• Escultura 14 - Estação: Jesus é Sepultado Local: 15°41'15.4"S 48°12'20.4"W– Entrada 

de Brazlândia, área da Administração Regional de Brazlândia 



 

• Escultura 15 – Estação: Ressurreição de Jesus Local: 15°40'56.1"S 48°11'37.5"W– 

Entrada de Brazlândia, área da Administração Regional de Brazlândia 

 

Rota 

 

A rota que terá início no complexo da polícia militar em Taguatinga, seguirá pela rodovia 070 

passando pelo centro de evangelização na DF- 451, pelo local de falecimento do padre Gisley 

Azevedo, na DF-445 e tendo seu término no Santuário Menino Jesus de Praga, setor norte 

Brazlândia-DF. 

 

 

b) Desenvolvimento do site do caminho da fé (rota turística) 

 

O projeto desenvolverá um site para potencializar a rota turística, será 9 meses de trabalho, 

acompanhando para registrar as atividades religiosas relacionadas ao roteiro, registro e 

memória da instalação das 15 esculturas, produzindo conteúdo e divulgação de cada 



 

monumento.  

A produção do site vai contar com reuniões com a administração regional, conselho de turismo 

da cidade para maior participação no processo de construção do site, visando entregar para a 

cidade uma ferramenta pratica, capaz de divulgar a rota e diversos estabelecimentos da cidade 

avançando na promoção do turismo local. 

Desenvolvimento do Site – será contratada uma empresa especializada para o 

desenvolvimento do site, com disponibilização de conteúdo inicial. (web designer, 

funcionalidades do site, identidade visual) 

 

Proposta inicial do SITE - Desenvolvimento do site Caminho da Fé – Brazlândia na Rota do 

Turismo 

(a) Área institucional: Home, Sobre Estrutura, Contato, etc (máximo de 10 páginas) 

(b) Área de Localização: Caminho da Fé (roteiro com as 15 estações da via sacra, 

4 eventos religiosos da rota, mapa da rota) e API Google Maps 

(c) Banner rotativo: com imagens na página inicial (destaque para a basílica com 

área administrativa) 

(d) Sistema de gerenciamento de conteúdo: Para galeria de fotos 

(e) Área Administrativa para inserção de Pontos comerciais e turísticos de 

Brazlândia (Bares, restaurantes, hotéis e pousadas) 

(f) Inserção de tópico para eventos turísticos (Aniversário da cidade, festa do 

morango, festa da goiaba) 

(g) Sistema de autenticação de usuário (login e senha) 

 

PRIMEIRA FASE: Implantação 

1. Contratação do serviço de hospedagem 

2. Compra do domínio e configuração dos DNS 

3. Publicação do site 

SEGUNDA FASE: Planejamento e criação 

1. Pesquisa e planejamento de projeto 

2. Elaboração de proposta para o projeto 

TERCEIRA FASE: Desenvolvimento 

1. Entrega da identidade visual (logomarca, layout, fontes, imagens, etc) 

2. Seleção e tratamento das imagens para as páginas e galeria de fotos 

3. Codificação em linguagem programação compatível com os principais navegadores 

4. Desenvolvimento do sistema para o banner rotativo da página inicial 

5. Inserção do conteúdo (textos e imagens, cedidos pelo cliente) da página inicial e 



 

páginas internas 

6. Criação do formulário de contato e direcionamento para em e-mail do cliente 

QUARTA FASE:  

1. Aprovação da SETUR e Administração Regional 

2. Criação de conta no Google Analytics para monitorar visitantes 

 

Produtor de Conteúdo – no projeto será contratado um profissional por 10 meses com função 

de levantar conteúdo e disponibilizar no site. O produtor fará visitas a comércios, hotéis da 

cidade, entrará em contato com agentes locais, visando a produção de conteúdo para o site.  

Doação para Administração Regional de Brazlândia – quando o projeto for encerrado, o site 

será entregue para administração de Brazlândia, funcionando como serviço a população na área 

do turismo. 

 

3ª FASE DO PROJETO – FINALIZAÇÃO (15 de dezembro de 2022 a 22 de dezembro de 

2022) 

 

Ações de finalização do projeto, conferência dos produtos entregues, entrega formal do site 

desenvolvido para a Administração de Brazlândia, repasse formal do patrimônio as esculturas 

desenvolvidas para a Secretária de Turismo. 

 

Pagamentos 

Atividade: finalizar a emissão das notas fiscais, conferência dos serviços prestados e 

pagamento. 

 

Relatórios 

Atividade: elaboração dos relatórios de execução e relatórios financeiros, bem como 

recebimento do clipping de imprensa 

 

Prestação de contas 

Atividade: finalização dos relatórios, elaboração e entrega da prestação de contas. 

 

Resultados Esperados 

 

• Criação do roteiro caminho da fé, rota religiosa e turística. 

• Estímulo a economia do Turismo Criativo por meio da criação de um site para promoção da 

rota da fé; 

• Entregar para a cidade do DF 15 esculturas a serem instaladas no caminho da fé – rota 

turística; 

• Alcance de um publico de 500 mil pessoas no DF, pela campanha de divulgação do 



 

Caminho da Fé; 

• Divulgação nacional do Caminho da Fé, alcançando um publico de 1 milhão de pessoas. 

 

Objetivos 

 

Objetivo geral 

Realizar o projeto Caminho na Fé, criando e implementando a rota do turismo religioso saindo 

da Cidade de Taguatinga, passando por Ceilândia, chegando em Brazlândia. 

 

Objetivos específicos 

• Fortalecer o turismo religioso na cidade de Brazlândia, Taguatinga e Ceilândia; 

• Fortalecer a economia local através do turismo potencializado por meio do Caminho da 

Fé; 

• Fomentar o turismo, por meio da rota com a instalação de 15 esculturas. 

• Envolver as comunidades locais na implementação da rota, ampliando a participação no 

processo de fortalecimento do turismo da cidade; 

 

• Desenvolver um site para potencializar, divulgar e informar sobre o turismo local; 

 
Metas 

 

Meta 1 - Contratação de RH de Coordenação de todas as ações do projeto 

 

Meta 2 - Serviços de Comunicação e divulgação geral do projeto 

 

Meta 3 - Desenvolvimento do site Turístico - CAMINHO DA FÉ 

 

Meta 4 - Criação da rota da fé com entrega de 15 escultura com estações da Via Sacra 

 

INDICADORES DE MONITORAMENTO 

 

METAS 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTO 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Desenvolvimento do site 
turístico - CAMINHO DA FÉ 

Elaboração da arvore do site 
com abas e páginas, 
produção de conteúdo, fotos, 
vídeos e textos. 

 - Site disponível na Web 
- Relatório 



 

Criação da rota da fé com 
entrega de 15 escultura 
com estações da Via 
Sacra, 

Criação e instalação das 15 
esculturas distribuídas na 
rota conforme previsto na lei 

- 15 esculturas entregues 

- Fotos 

- Vídeos 

- Placas de sinalização 

 

Geração de 10 empregos 
diretos e 100 empregos 
indiretos 

- Equipe técnica e artistas 
contratados 
- Locação de equipamentos 
e estúdio. 
- comércios e locais 
potencializados pelo avanço 
turistico, 

- Clipping 

- Fotografia 

- Relatório 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

Estimativa de público interagindo: 500.000 pessoas 

• Classes A, B, C, D e E das cidades de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia e outras 
localidade do Brasil, 

• Cristão devotos de romarias e atividades da religiosidade popular e tradicional, 

• Turistas devotos vindos de cidades do DF, Entorno e outras cidades do Brasil. 

• Publico devoto com acesso por meio das ações de WEB do projeto. 

 

CONTRAPARTIDA: 

• Inserir a Logomarca SETUR nas peças e vídeos promocionais como Apoio; 

• Exibir vídeos promocionais da SETUR na abertura do site; 

• Disponibilização do domínio por 4 anos e 2 anos de hospedagem do site, após entregue 
para a SETUR/Administração de Brazlândia 

• Ampliação do site do caminho da fé, entregando ao CAT de Brazlândia o site turístico da 
cidade. 

• 15 placas de inauguração, com QR code em cada obra instalada. Com o QR Code o 
visitante poderá acessar as informações técnica e descritiva de cada obra. 

 

 
 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Contratação de RH de Coordenação de todas as ações do projeto 23/12/2021 22/12/2022 

Serviços de Comunicação e divulgação geral do projeto 20/01/2021 16/12/2022 

Desenvolvimento do site Turístico - CAMINHO DA FÉ 20/01/2021 14/12/2022 

Criação da rota da fé com entrega de 15 escultura com estações da 

Via Sacra 20/01/2021 14/12/2022 

 

MARCOS EXECUTORES [SE HOUVER]  



 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

1ª FASE DO PROJETO - PREPARAÇÃO 23/12/2021 19/01/2022 

2ª FASE DO PROJETO – IMPLEMENTAÇÃO 20/01/2022 14/12/2022 

3ª FASE DO PROJETO – FINALIZAÇÃO 14/12/2022 22/12/2022 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

1° parcela – dezembro 2021 – R$ 251.985,00 

2ª parcela – maio 2022 – R$ 250.000,00 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CAMINHO NA FE – Brazlândia na Rota Turística 
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA-AECEC  

 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDAD

E 
QUANT  Valor 

Unitário  
Valor Total 

Meta 1 - Contratação de RH de Coordenação de todas as ações do projeto  

1.1 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - 
direcionamento do projeto acompanhando de 
contratações, pagamentos, emissão de notas e 
prestação de contas.   

MÊS 12            4.000,00            48.000,00  

1.2 

COORDENADOR GERAL– Prestação de serviço de 
profissional qualificado, com experiência comprovada 
de no mínimo 2 (dois) anos em produção cultural/de 
eventos, para atuar com atribuições de coordenar a 
execução das atividades de toda equipe e controle de 
produção geral das atividades do evento, 
gerenciamento de todas as etapas de produção e seus 
respectivos cronogramas, envolvendo verificação de 
todas as instalações – atuar durante a pré-produção, 
produção e execução dos shows. Responsável pelo 
Produtor de Eventos. Outras atividades pertinentes: 
Coordenação geral das tarefas operacionais; 
Comunicação e contato permanente com o 
contratante; Participação nas reuniões internas e 
externas;  

MÊS 12            4.200,00            50.400,00  

 SUBTOTAL       98.400,00  

Meta 2 - Serviços de Comunicação e divulgação geral do projeto  

2.1 

GERENTE DAS REDES SOCIAIS - Profissional com 
experiencia em gestão das redes socias desde o 
processo de planejamento e organização da 
informação por meio processo de o processo de 
análise, definição de estratégia e linguagem, 
administração, produção de conteúdo, 
monitoramento e o relacionamento diário e ativo 
com o público da marca. 

MÊS 9            2.100,00           18.900,00  



 

2.2 

DESIGNER - Profissional responsável pela identidade 
visual do projeto, desenho de todas as peças gráficas, 
incluindo as placas, bannes totem dos monumentos e 
o designer do portal do turismo de Brazlândia a ser 
entregue pelo projeto. O profissional também será 
responsável pela direção de arte dos eventos para 
produção de conteúdo áudio visual para o site e para 
a divulgação do caminho da fé, como Circuito 
Turístico de Brazlândia. 

SERVIÇO 1 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 

2.3 

VIDEO PROMOCIONAL - produção de 2 vídeos 
promocionais sobre a rota turística para divulgação 
nas redes sociais 

UNIDADE 2            900,00              1.800,00  

2.4 

CAMISETAS - Camiseta malha fio 30, 4/0 cores, nos 
tamanhos P/M/G/GG/XXG e baby look G, gola em 
viés, meia manga, gravação frente e verso conforme 
arte a ser oferecida pela Coordenação do evento. 
identificação da equipe de produção. 

UNIDADE 67                 30,00            2.010,00  

 SUBTOTAL       25.910,00  

Meta 3 - Desenvolvimento do site Turístico - CAMINHO DA FÉ   

3.1 

EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DO SITE - 
Empresa especializada montagem do site oferecendo 
webdesigner, desenvolvedores, visando criar 
ferramenta pública moderna, para ser site turístico da 
cidade de Brazlândia. A página terá 5 a 6 abas, 
incluindo espaço para vídeos, interação com redes 
sociais, mapa turístico da rota, estabelecimentos 
comercias e outros pontos turísticos da cidade. 

SERVIÇO 1         19.600,00            19.600,00  

3.2 

PRODUTOR DE CONTEUDO - profissional para 
pesquisa de campo, organização e desenvolvimento 
dos conteúdos do site. O profissional contratado, será 
responsável pelo trabalho de levantamento e 
organização de todos os dados, coordenando da 
equipe de fotografia e captação de imagem para 
produção de conteúdo para o site, bem como o 
levantamento dos estabelecimentos comerciais da 
cidade produzindo textos de referência e outros 
formatos. 

MÊS 10            2.500,00            25.000,00  

3.4 

FOTOGRAFO - Profissional capacitado com 
equipamento digital profissional reflexa, mínimo de 
8,5 megapixel. O fotógrafo deverá realizar cobertura 
fotográfica com qualidade jornalística editada e 
tratada, imagens de montagem e desmontagens de 
estruturas para prestação de contas do evento, 
devendo ser entregue em material digital. Material 
deverá ser entregue organizado em mídia ou link na 
nuvem.(4 diárias para os eventos e 6 diárias para 
fotografia das esculturas, festas relacionadas a rota e 
pontos turísticos das cidades envolvidas) 

DIÁRIA 10               307,50            3.075,00  

 SUBTOTAL         47.675,00  

Meta 4 - Criação da rota da fé com entrega de 15 escultura com estações da Via Sacra 



 

4.1 

ESCULTURAS PERSONALIZADAS - Criação de 15 
esculturas em cimento para serem instaladas no 
caminho da fé - rota turística. O artista desenvolverá 
15 monumento representando as estações da Via 
Sacra, representando a paixão de Jesus Cristo e todo 
o caminho da via cruzes.  Cada escultura será 
instalada e montada em uma base de 3 mt x 2 mt 
(croqui em anexo), no valor está incluído a criação, 
com escultura, base ja instalada. 

UNIDADE 15          22.000,00          330.000,00  

 SUBTOTAL       330.000,00  

  TOTAL  501.985,00  

 
 
 
 
 
Data: 20/12/2021 
 
 
 
 
 

Márcio Soares Fonseca 
Diretor Presidente 

 

 


