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ANEXOS 

 

[ ] Termo de Atuação em Rede 

[ ] Portfólio da OSC 

[ ] Outros 



 

 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: RE-EXISTIR EM TEMPOS DIFÍCEIS – ARTES E PRÁTICAS PARA 
MENTE E CORPO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 31/12/2021 TÉRMINO: 31/03/2022 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

Evento intensivo com atividades de meditação, yoga e diferentes experiências milenares que 

visam a melhoria da saúde mental do público, em formato de aulas gratuitas e palestras, 

ambientadas em espaços apropriados, a se realizarem em turmas e horários específicos no 

Templo Budista Terra Pura de Brasília, com duração de cindo dias.  

 

JUSTIFICATIVA:  

 

A pandemia do novo coronavírus atingiu milhares de pessoas no mundo. Não só por seu impacto 

na saúde física, fazendo vítimas fatais, mas por seu impacto na saúde mental de quem vivenciou 

esse período. A liberdade de ir e vir e o convívio social foram cerceados, o distanciamento social 

foi indicado por governos e instituições de saúde. No entanto, a solidão causada por essas 

restrições, juntamente com o medo de morrer levantou uma grande preocupação: o cuidado com 

a saúde psíquica.   

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país que apresenta maior 

prevalência de depressão na América Latina. É também o país mais ansioso do mundo, de acordo 

com a instituição.  Um levantamento inédito realizado pelo IPEC – Inteligência em Pesquisa e 

Consultoria1, a pedido da Pfizer Brasil, mostrou que 79% dos entrevistados afirmaram que a 

pandemia impactou sua saúde mental de alguma forma. No entanto, o coronavírus e a Covid-19 

não foram a principal causa de stress relatados. A situação financeira difícil ou o acúmulo de 

dívidas preocupou a maioria (23%) das pessoas ouvidas durante a pesquisa. Na sequência, 

apareceram o medo de pegar Covid‐19 (18%) e a morte de alguém próximo (12%). Dos 

entrevistados 21% chegaram a procurar ajuda profissional e 11% estão em acompanhamento 

especializado. Além disso, 46% disseram que conheciam alguém que foi diagnosticado com 

algum problema à saúde mental. Ansiedade (16%) e depressão (8%) foram as condições 

diagnosticadas de forma mais recorrente no período. Em menor proporção, também apareceram 

                                                         
1 https://www.ipec-inteligencia.com.br/pesquisas/ 



 

 

síndrome do pânico (3%) e fobia social (2%). Os sintomas mais comuns relatados foram tristeza 

(42%), insônia (38%), angústia e medo e /ou medo (36%) e crise de choro (21%). 

 

Especialistas da saúde mental, relatam que sequelas podem ser notadas em profissionais da 

saúde, nas pessoas que ficaram isoladas, pacientes curados de Covid-19 e todos os familiares 

que lidaram com a doença de algum modo e claro, toda população que sobreviveu e sobrevive 

nesse cenário. Nesse momento, o que mais fica como questionamento é, como sair desse estado 

traumático para retornar as atividades de maneira leve e equilibrada? É perceptível como as 

pessoas foram impactadas diretamente com o momento de pandemia, mas já de posse do 

problema, surgem demandas por soluções. Como amenizar os impactos de momentos tão 

difíceis? Como redescobrir o valor de reconviver em sociedade? 

 

É para suprir essa demanda que se insere o projeto BRASÍLIA ZEN: Re(existir) em tempos 

difíceis. Com uma necessidade dar para à comunidade de Brasília a oportunidade de vivenciar 

experiências que fortalecem e reestabelecem as conexões com outras pessoas, fornecendo 

ferramentas úteis para a qualidade de vida física, mental e social.  

 

Com o sentido de Re(existir), numa clara analogia a RESISTIR, no que se refere a enfrentar, 

conseguir, ter coragem, o projeto traz para perto do público informações, técnicas, dinâmicas e 

palavras para uma reflexão que o fortaleça, que gere anticorpos ao pavor, à desistência, ao 

desânimo, elementos que vêm mudando o comportamento e pensamento das pessoas. E, ainda, 

trazendo a conotação do Zen como sinônimo de tranquilidade, serenidade, calma, reflexão, como 

uma breve palavra popular que traduz o sentimento que as pessoas buscam nesse momento.  

 

A ideia não é falar de saúde tradicional, alopática, baseada no “princípio dos contrários”, que 

busca a cura de uma doença por meio de medicamentos. Sem contestar o valor dessa prática, 

trazemos no projeto possibilidades que auxiliem o participante a direcionar sua energia e recursos 

interiores para se fortalecer.  

 

Dentre as vivências e experiências, o projeto pretende apresentar práticas milenares, através de 

profissionais com longa formação e que oferecem, dentre inúmeros benefícios, o alívio ao 

estresse, auxílio no tratamento da depressão e eliminação de dores. Além disso, o contato direto 

com a experiência da meditação, prática que diminui os pensamentos negativos e as disfunções 

cerebrais, sem uso de medicamentos ou efeitos colaterais. Diminuindo assim, significativamente 

o estresse e a ansiedade. Pretende-se promover um ambiente propício que trará resultados a fim 



 

 

de entregar reforço energético a quem busca serenidade, que o estado da calma, o sossego, paz, 

tranquilidade, a paz da mente e o domínio de si mesmo.  

 
O projeto possui caráter inovador, à medida que atua diretamente nas questões da saúde mental, 

tão afetada mais diretamente desde o início da pandemia.  

 

Profissionais experientes unidos ao ambiente propício trarão o resultado tão esperado: de 

entregar reforço energético a quem busca serenidade, que o estado da calma, o sossego, paz, 

tranquilidade, a paz da mente, o equilíbrio emocional e o domínio de si mesmo. 

 

A ciência tem comprovado o que sábios ensinam há milhares de anos, meditar é necessário e 

não se tem dúvidas de que a meditação será a cultura do futuro, proporcionando em tempos de 

pandemia a redução do stress, a insônia e distúrbios mentais, a melhoria do sistema 

cardiovascular, o alívio da dor, o reforço do sistema imunológico e a melhoria na concentração 

além de proporcionar o conhecimento da cultura milenar oriental. 

 
Durante uma semana, aulas, meditação e experiências ambientadas em espaços apropriados, 

em turmas diferentes, horários específicos e didáticas apropriadas. As atividades serão gratuitas, 

mediante inscrições. Entretanto, algumas das palestras poderão ter inscrição cobrada, justificando 

o currículo e relevância da participação do palestrante.  

 

Serão seis dias de atividades intensas e paralelas, culminando com a Meditação Guiada, 

conduzida pelo Monge Regente do Templo Budista. No sábado, durante o dia a Feirinha Orgânica 

serão acrescidas atividades do projeto, como demonstrações de lutas e artes marciais, além de 

exposições e espaços diferenciados. 

 

Em tela o projeto ainda contempla a acessibilidade adequada pois espaço destinado 

obedecerá às normas de acessibilidade, como rampas e banheiros exclusivos para 

portadores de necessidades especiais (PNE) e atenderá as determinações legais da LEI Nº 

6858 de 27/05/2021, que dispõe sobre a garantia de acessibilidade dos deficientes visuais 

aos projetos culturais patrocinados ou fomentados com verba pública no Distrito Federal. 

 

O local de execução do projeto fica no Templo Budista Terra Pura de Brasília situado na 

Área Especial 315/316 Lote 5, Brasília - DF, 70384-400. 

 

Após a reunião prevista para o dia 31/12/2021, serão definidos todos os cronogramas das 

oficinas aulas e palestras, que serão devidamente apresentados a secretaria de cultura. 



 

 

 
Serão criadas redes sociais como Site e Instagram, não somente para divulgação do evento e 

postagens de conteúdo, mas para hospedar inscrições (site). Há, ainda, possibilidade de as 

inscrições serem feitas pelo Google Forms ou Sympla.  

 

Informamos a esta pasta que seguiremos todos os protocolos vigentes de prevenção 

contra Covid-19 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 

Durante uma semana, acontecerão aulas de meditação, yoga e diferentes experiências milenares 

que visam a melhoria da saúde mental do público. Ambientadas em espaços apropriados, as 

pessoas se dividirão em turmas diferentes e horários específicos dentro do Templo Budista Terra 

Pura de Brasília. As atividades serão gratuitas, mediante inscrições. Entretanto, algumas das 

palestras poderão ter inscrição com valores condizentes, justificando o currículo e relevância da 

participação do palestrante.  

 

Serão seis dias planejados num cronograma de atividades intensas, culminando com a Meditação 

Guiada, conduzida pelo Monge Regente do Templo Budista, que acontecerá numa sexta feira.  

 

Sábado, durante o dia a Feirinha Orgânica, evento já tradicional do Templo, que será acrescida 

de atividades do projeto, como demonstrações de lutas e artes marciais, além de exposições e 

espaços diferenciados. 

 

Será criado um Instagram como rede social oficial, por ser mais acessada. E será criado um 

website para hospedar todo cronograma e calendário dos eventos, além de divulgações e 

conteúdos sobre a temática do evento.  

 

As inscrições serão realizadas através do site do Brasília Zen e todo público receberá um e-mail 

de confirmação com o agendamento da atividade, sendo obrigatório a apresentação do mesmo 

em formato digital ou físico na entrada de cada aula. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

DIA 1 

 -A Arte de Viver a Vida  

 -Arteterapia -  



 

 

 -Pintura Espontânea 

 -TRE- Técnica de Redução do Estresse 

    

DIA 2 

 -Aula de Chi Kung-  

-Aula de Yoga para iniciantes- Yoga como veículo de relaxamento 

-Versatilidade das Infusões para a saúde e bem estar -  

 -Aula de Tai Chi Chuan- Aula aberta Prof 1 

 -Palestra: Terra, Harmonia em Movimento     

  

DIA 3 

 -Aula Tai Chi – Aula Magna – Mestre 2 

-Oficina de Origami,  

 -Oficina de culinária japonesa,  

 -Meditação do pôr do sol 

 

DIA 4 

-Aula de Lian Gong-  

  -Oficina de Sumi-e,  

-Oficina de Ikebana,  

-Chás como instrumento de autocuidado – A pausa e as experiências sensoriais.  

 -Palestra: Ciência, Filosofia, Arte e Tradições Espirituais – A Arte do Encontro -

Meditação Guiada Tema: Sono 

    

DIA 5 

 -Aula de Yoga para praticantes Yoga como veículo de relaxamento 

-Mini palestra seguida de Meditação Cantada 

 

DIA 6 

09:00 Feira orgânica com produtos, gastronomia e, especialmente, para o evento, serão 

incluídas atrações como Tai-Ko (toques de tambores exibidos por grupo especializado); exibição 

de grupo de Kung Fu e solo de espada, feito pela campeã mundial Jordana Saldanha. 

 

OBJETIVOS E METAS: 

 

Objetivo Geral: 



 

 

Realizar o evento BRASÍLIA ZEN: Re(existir) em tempos difíceis, no Templo Budista Terra Pura 
de Brasília, com palestras, aulas de meditação, yoga e diferentes experiências milenares que 
visam a melhoria da saúde mental do público, com duração de seis dias.  

 

 

Objetivos específicos: 

- Realização de aulas de meditação, gratuitas, ministradas por profissionais qualificados. 

- Realização de aulas de yoga, gratuitas, ministradas por profissionais qualificados. 

- Realização da oficina de Origami, gratuita, ministrada por profissionais qualificados. 

- Realização da oficina de Chás medicinais, gratuita por profissionais qualificados. 

- Realização de palestras. 

- Realização de meditação guiada e palestra de encerramento, aberta ao público, conduzida 
pelo Monge Regente do Templo. 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

 

Público alvo: Crianças, Adolescentes e Adultos: 10 a 80 ou mais, incluindo pessoas com 
deficiência. 

Estimativa de público: 300 pessoas inscritas. 

 

CONTRAPARTIDA: 

[ x ] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
 
 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Pré-produção   

Assinatura do Termo  31/12/2021 31/03/2022 

Reunião de Equipe  31/12/2021 31/12/2021 

Preparação do espaço para a realização do evento. 10/01/2022 31/01/2022 

Produção   

Abertura e realização do evento 06/02/2022 06/02/2022 

Realização  07/02/2022 13/02/2022 

Pagamento de Fornecedores 14/02/2022 28/02/2022 

Pós-Produção   

Prestação de contas e produção de Relatório Final 01/03/2022 28/03/2022 

 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Abertura do evento 06/02/2022 06/02/2022 



 

 

Realização  07/02/2022 13/02/2022 

Prestação de contas 14/02/2022 28/03/2022 

 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

MODALIDADE: Repasse único com a devida assinatura do Termo de Parceria. 

MÊS: Dezembro 2021 

VALOR DO PROJETO: R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Quantidade Unidade 
de 

medida 

Valor 
unitário 

Valor 
total 

Justificativa 

1.1 

Coordenador Geral - 
responsável pela 
coordenação geral do evento 
com nível superior, 
experiência comprovada em 
planejamento e organização 
de eventos presenciais e 
digitais Carga horária: 8 
horas/dia - Periodo de 
28/12/2021 até 28/02/2022 

08 Semana 
R$ 

2.250,00 
R$ 

18.000,00 

O profissional responsável 
pela idealização e 

acompanhamento de toda 
a execução, estando 

envolvido desde a fase 
inicial até a finalização do 

projeto. 

1.2 

Coordenador de Produção - 
responsável pelo controle da 
execução de serviços, 
especialmente no que se 
refere à dinâmica do Templo, 
desde a interface com temas 
e palestrantes, oficinas, até a 
coordenação da Feira e suas 
atrações. Além disso, será 
responsável pelas ações 
administrativas que o Templo 
requer para a realização do 
evento. Carga horária: 8 
horas/dia  - Periodo de 
28/12/2021 até 28/02/2022 

08 Semana 
R$ 

850,00 
R$ 

6.800,00 

O profissional será 
responsável pela interface 

entre a Coordenação 
Geral e Produtor 
Executivo com as 

demandas junto ao 
Templo, incluindo o Staff 

e o Moge Regente 

1.3 

Diretor de Produção - 
responsável pela roteirização 
técnica do evento, ligação 
estreita com o Coordenador 
Geral para operacionalização 
e aprovação do evento - 

04 Semana 
R$ 

1.200,00 
R$ 

4.800,00 

O profissional para dirigir 
a equipe estratégica de 
desenvolvimento, das 
gravações, de 
comunicação, divulgação 
além de criar a estrutura 
do evento para 



 

 

Período de 28/12/2021 até 
28/02/2022 

roteirização e produção 
do evento 

1.4 

Assistente de Direção - 
Planejamento e 
monitoramento de redes 
como Youtube, Instagram, 
Facebook. Postagens, 
programação, demandas para 
o designer gráfico e vídeo 
maker de peças para as redes. 
Carga horária: 8 horas/dia - 
Período de 28/12/2021 até 
28/02/2022 

04 Semana 
R$ 

3.250,00 
R$ 

6.500,00 

O profissional para 
coordenar a equipe 
estratégica de 
desenvolvimento, das 
gravações, de 
comunicação, divulgação 
além de criar a estrutura 
do evento para 
roteirização e produção 
do evento. 

 

1.5 

Cinegrafista - Profissional 
para gravação de 20 AULAS 
do projeto com conteúdo 
estabelecido de vídeos de até 
20min, com especialistas em 
áreas bordadas no conceito 
do projeto, fará a confecção 
de 20 vídeos editados. Carga 
horária: 8 horas/dia. - Periodo 
de 07/02/2022 até 
13/02/2022 

04 Semana 
R$ 

1.940,00 
R$ 

7.760,00 

Contratação para serviço 
de planejamento e 
monitoramento de redes 
elaboração das postagens 
dos conteúdos do projeto, 
captação e 
monitoramento do 
público alvo e 
interessados. 

2.1 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - A 
Arte de Viver a Vida - 
(Previsão dia 07/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.2 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática 
Arteterapia - (Previsão dia 
07/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.3 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - 
Pintura Espontânea - 
(Previsão dia 07/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 



 

 

2.4 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - TRE- 
Técnica de Redução do 
Estresse - (Previsão dia 
07/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.5 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - Aula 
de Chi Kung - (Previsão dia 
08/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.6 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - Aula 
de Yoga para iniciantes - 
(Previsão dia 08/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.7 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - Yoga 
como veículo de relaxamento 
-  (Previsão dia 08/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.8 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - 
Versatilidade das Infusões 
para a saúde e bem estar -  
(Previsão dia 08/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.9 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - Aula 
de Tai Chi Chuan- Aula aberta 
Prof 1 -  (Previsão dia 
08/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 



 

 

2.10 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - 
Terra, meu Amor – Harmonia 
em Movimento -  (Previsão 
dia 08/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.11 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - Aula 
Tai Chi Aula Magna – Mestre 
2 - (Previsão dia 09/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.12 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - 
Oficina de Origami - (Previsão 
dia 09/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.13 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - 
Oficina de culinária japonesa - 
(Previsão dia 09/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.14 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - 
Meditação do pôr do sol - 
Gramado -(Previsão dia 
09/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.15 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - 
Ciência, Filosofia, Arte e 
Tradições Espirituais – A Arte 
do Encontro - (Previsão dia 
10/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 



 

 

2.16 

Contratação de Professores - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - Aula 
de Lian Gong - (Previsão dia 
10/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.17 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - 
Oficina de Sumi-e - (Previsão 
dia 10/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.18 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - 
Oficina de Ikebana - (Previsão 
dia 10/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.19 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - Chás 
como instrumento de 
autocuidado - (Previsão dia 
10/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.20 

Contratação de Professor - 
Profissional que ira 
desempenhar o conjunto de 
atividades principais do 
projeto com a temática - 
Meditação Guiada Tema: 
Sono - (Previsão dia 
11/02/2022) 

01 diária 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

conteúdo estabelecido 

2.21 

Contratação para 
apresentação do Grupo de 
Tai-Ko faz- se necessário 
porque a apresentação 
engloba uma variedade de 
instrumentos japoneses de 
percussão, sendo uma das 
maiores versões da cultura 

 
 

01 

 
 

Cache 

 
 

R$ 
300,00 

 
 

 
 
 

R$ 300,00 
 
 

Para demonstração de 
arte. 



 

 

oriental - (Previsão dia 12 e 
13/02/2022) 

2.22 

Contratação para 
apresentação da testa 
KOBUDÔ SISTEM - Carla 
Ribeiro Testa Faz- se 
necessário porque o KOBUDÔ 
é o manejo de diversas armas 
e uma forma de aproximar a 
arte marcial japonesa do 
público - (Previsão dia 12 e 
13/02/2022) 

 
 

01 

 
 

Cache 

 
 

R$ 
1.100,00 

 
 

R$ 
1.100,00 

Para demonstração de 
arte. 

2.23 

Contratação para 
apresentação do Grupo de 
Kung-Fu (leque) Faz- se 
necessário porque a 
apresentação engloba uma 
variedade de técnicas com o 
leque como instrumento de 
ataque e defesa assim sendo 
mais uma forma de aproximar 
a arte marcial japonesa do 
público - (Previsão dia 12 e 
13/02/2022) 

 
 

01 

 
 

Cache 

 
 

R$ 
1.100,00 

 
 

R$ 
1.100,00 

Para demonstração de 
arte. 

3.1 

Aluguel de Salão Principal 
para Palestra Magna faz- se 
necessário locação de espaço 
adequado para palestra 
principal com Monge regente 
do templo.  

02 Diária 
R$ 

2.000,00 

 
 

R$ 
4.000,00 

Será necessário espaço 
para palestra principal do 

monge 

3.2 

Aluguel de palco para 
apresentação de Tai-Ko faz- 
se necessário de locação de 
para apresentação de arte 
Tai-Ko aos inscritos no 
projeto as medidas do palco 
serão 22m x 8m. 

01 Diária 
R$ 

1.500,00 

 
 
 

R$ 
1.500,00 

Será necessário para o 
evento de encerramento 

3.3 

Impulsionamento Redes 
sociais faz- se necessário para 
ter o atingimento do público 
e dar a devida visibilidade ao 
projeto. 

03 Diária 
R$ 

1.000,00 

 
R$ 

3.000,00 

Será necessário para o 
evento de encerramento 
e para área externa, aulas 

maiores 

3.4 

Web Designer - Empresa 
especialista na área de design 
gráfico que será responsável 
pela criação, aplicação e 

02 Mês 
R$ 

2.397,50 
R$ 

4.795,00 

Contratação do serviço 
para desenvolver 

graficamente toda a 
identidade de 

comunicação visual do 



 

 

aprovação da logomarca do 
evento 

projeto, bem como criar e 
estabelecer a paleta de 

cores, tipografias, 
desenvolvimento e 

ajustes em diferentes 
plataformas digitais 

3.5 

Consultor 
Financeiro/Controller - 
Responsável pela parte 
financeira de todas as etapas 
do projeto com emissão de 
pré-relatório final contendo a 
verificação de cálculos de 
rescisão de contratos, 
conciliação bancária entre 
extrato e documentos fiscais 
do projeto, elaboração do 
relatório financeiro, relatório 
da execução do objeto e 
respectivos comprovantes 
carga horaria de 8 horas/dia. 

03 Mês 
R$ 

1.500,00 
R$ 

4.500,00 

Contratação para o 
serviço de recebimento 

de notas fiscal e 
conferência, controle, 

programação e 
acompanhamento de 

pagamentos. Controle de 
contas a pagar e a 

receber. 

3.6 

Assessoria de prestação de 
contas - Empresa da área de 
contabilidade, direito ou 
administração, que será 
responsável pela análise física 
e financeira de todas as 
etapas do projeto com 
emissão de relatório final, em 
conforme a legislação vigente 
- Carga horária: 8 horas/dia. 

03 Mês 
R$ 

1.750,00 
R$ 

5.520,00 

Assessoria de prestação 
de contas: contratação de 
profissional responsável 

pela análise física e 
financeira de todas as 
etapas do projeto com 

emissão de pré-relatório 
final contendo a 

verificação de cálculos de 
rescisão de contratos, 

conciliação bancária entre 
extrato e documentos 

fiscais do projeto, 
elaboração do relatório 
financeiro, relatório da 
execução do objeto e 

respectivos comprovantes 
como: material 

fotográfico, filmagem e 
demais documentos 

necessários à prestação 
de contas nos termos da 

legislação vigente. 

4.1 
Banners em vinil impresso 
com ilhós: 3x3, acabamento 
com tubete e corda, 
impressão plotter 4/0. 4 cores 
na frente 

09 mts R$ 55,00 R$ 495,00 
Para aplicação em box 

truss para o palco 



 

 

TOTAL R$ 100.000,00 

 
 
 
 

ANEXOS 

[x] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ ] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[ ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 

 


