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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 

Subsecretaria de Promoção e Marke�ng

Plano de trabalho SEI-GDF - SETUL/GAB/SAT/SUPROM  

   

1. Dados Cadastrais

Órgão/En�dade Proponente: INSTITUTO LEVANTA BRASIL

Endereço: CLN 112 bloco B subsolo loja 06 parte 01, Asa Norte Brasília-DF, CEP 70.762-520

Tel.: (61) Cel.: (61) 99535-2127

E-mail: bienal.adm@gmail.com / bienalbrasil@gmail.com

Cidade: Brasília – DF UF: Distrito Federal CEP: 71.503-505

Nome do Responsável: Wesley dos Santos Araújo Silva CI/Órgão Expedidor: 237.0692 - SSP - DF

CPF / CNPJ: 09.181.386/0001-50

 

2. Descrição do Projeto

Título do Projeto:

4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

Período de Execução:

08/08/2018 a 08/11/2018

Local de Realização: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – CCUG / Brasília-DF

2.1 - Apresentação da Ins�tuição

 

O Ins�tuto Levanta Brasil, cons�tuído no dia 12 de abril de 2007 é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucra�vos, que tem como missão executar com
eficiência e qualidade, projetos de educação, cultura, esporte, saúde, meio ambiente e empreendedorismo.

No desenvolvimento das suas a�vidades, o referido Ins�tuto busca sempre observar os princípios da legalidade, moralidade, é�ca, economicidade e eficiência.

O Ins�tuto Levanta Brasil desenvolve suas a�vidades de execução direta de projeto e plano de trabalho, por meio de doação de recursos �sicos, capitais intelectua
e financeiros, ou mediante a prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucra�vos e órgãos públicos que atuam em área
congêneres.

 

2.1.1 - Finalidades do ILB

 

§Promover ações para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental, com foco no combate à pobreza, na saúde, na educação, na cultura, no esporte e n
conservação do meio ambiente;

§Experimentar novos modelos sócio produ�vos e sistemas alterna�vos de produção, comércio, emprego, renda e crédito;

§Promover a é�ca, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia, os valores universais e combater o preconceito, desenvolvendo a compreensão 
incen�vando o respeito igualitário por todos.

§Promover ações de inclusão social por meio de responsabilidade social corpora�va, ações de governo e cooperação internacional;

§Prestar consultorias, realizar serviços, pesquisas, desenvolver e executar projetos em áreas que promovam a cidadania, o desenvolvimento social e organizacional;

§Capacitar, selecionar pessoal, promover cursos, teleconferências, palestras, encontros, eventos, fóruns e seminários, presenciais ou à distância;

§Celebrar convênios e estabelecer parcerias com Entes Públicos Distritais, Municipais, Estaduais e Federais; Empresas Públicas, de Economia Mista e Privada
Organizações não governamentais e demais en�dades regularmente cons�tuídas;

§Desenvolver ações educa�vas, espor�vas, culturais e preven�vas na área da saúde;

§Elaborar, desenvolver e executar projetos de educação, meio ambiente, esporte e cultura em todos os níveis;

§Promover ações socioeduca�vas voltadas para crianças, adolescentes e idosos e;

§Promover ações educa�vas prote�vas aos animais.

 

2.2 - Papel Ins�tucional do Ins�tuto Levanta Brasil

 

A Associação é a responsável pela gestão do projeto e parcerias ins�tucionais, além do acompanhamento dos processos e empenhos de recursos junto a órgão
públicos, inclusive pela prestação de contas final, conforme atribuições elencadas a seguir:

a)    Acompanhar o empenho dos recursos, abrangendo a sua inscrição em formulários específicos de cada órgão governamental que tenha relação ao projeto
aliando a presente proposta às diretrizes e regimentos internos de todos os apoiadores e patrocinadores, e encaminhando documentos necessários para contrato 
atendendo quaisquer diligências que o projeto venha a receber;

b)    Acompanhar a execução do projeto em epígrafe conforme planilha orçamentária aprovada, visando o pleno cumprimento do plano de trabalho previsto 
supervisionando todas as prestações de serviços necessárias a tal realização;

c)   Produzir relatórios de produção que servirão de base para a prestação de contas final do projeto;
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d)    Realizar tomada de preços de todos os serviços que constam na planilha orçamentária, produzir contratos para pessoas �sicas e jurídicas prestadoras d
serviços e efe�var o pagamento de cada fornecedor mediante a comprovação integral dos serviços prestados e apresentação de nota fiscal válida;

e)    A par�r da estratégia de divulgação montada para o evento, acompanhar todas as ações gráficas e veículos de comunicação contratada, avaliar junto à equip
do projeto a repercussão da assessoria de imprensa, visando potencializar a geração de mídia espontânea. Ao final de cada etapa avaliar a clipagem e devida
mensurações geradas pela assessoria de comunicação e;

f)    Elaborar o relatório final do projeto, separando fotos e registros que comprovem a execução de todo o plano de trabalho em cada etapa executada do projeto
além de providenciar declarações e demais documentações necessárias para a prestação de contas.

 

2.3 - Iden�ficação do Objeto

 

A proposta trata da realização da  4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura, que ocorrerá no período de 18 a 26 de agosto de 2018, no Centro de Convenções Ulysse
Guimarães (CCUG) em Brasília-DF, com uma programação que contemplará a par�cipação de grandes escritores, nacionais e internacionais, refle�ndo e debatend
sobre temas que dialogam com a realidade co�diana de nossa sociedade contemporânea, além de homenagens, lançamentos de livros, exposições, oficina
apresentações musicais, ar�s�cas e cinematográficas, proporcionando o acesso dos cidadãos de Brasília e de outras regiões do país ao melhor da literatura atual 
suas mais diversas formas de expressão cultural.

 

2.4 – Jus�fica�va

     

Em 2018, Brasília torna-se novamente palco privilegiado na agenda dos grandes eventos literários do país. Comprome�da com o obje�vo de incen�var 
democra�zar o acesso ao livro e à leitura, em especial no Distrito Federal, a Bienal Brasil do Livro e da Leitura realizará a sua 4ª edição no período de 18 a 26 d
agosto de 2018, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (CCUG). Com entrada franca, o evento oferecerá, novamente, a oportunidade de acesso ao melhor d
literatura produzida no Brasil e no exterior, com temas que dialogam diretamente com nossa sociedade contemporânea.

      Durante seus nove dias de realização, a par�r de uma rica e variada programação, composta por palestras, debates, sessões de autógrafos de renomado
escritores nacionais e internacionais, apresentações musicais, ar�s�cas e cinematográficas, exposições de arte e fotografia, espaços infan�l e juvenil, praça d
alimentação e extensa feira de livros, composta por aproximadamente 140 estandes de comerciantes locais e nacionais, que ofertarão suas obras por preço
acessíveis, es�ma-se a�ngir um total de 250 mil visitantes, composto por educadores, estudantes, escritores, jornalistas, crí�cos, acadêmicos e público em geral. 

      Em suas edições anteriores, realizadas em 2012, 2014 e 2016, o projeto recebeu, no total, mais de 830 mil visitantes, dentre os quais cerca de 140 mil eram
estudantes das redes pública e par�cular de ensino do Distrito Federal, comprovando o forte compromisso das ins�tuições de ensino e compa�bilidade do projet
com o público estudan�l.

      Seu público teve a oportunidade de assis�r palestras e debates de mais de 470 escritores, brasileiros e estrangeiros. Foram lançados 500 livros, representante
de mais de 60 países, com cerca de 120 seminários e debates, além de apresentações ar�s�cas de aproximadamente 161 ar�stas e grupos de todo o Brasil.

     A Bienal Brasil do Livro e da Leitura notabilizou-se por homenagear grandes escritores nacionais e internacionais. Em sua primeira edição, realizada em 2012
destacou os trabalhos do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1986, o nigeriano Wole Soyinka, e do brasileiro, cartunista, ar�sta gráfico e dramaturgo Ziraldo
Na segunda edição, em 2014, homenageou o romancista e poeta brasileiro Ariano Suassuna, além do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Em 2016, na terceir
edição, ressaltou a poe�sa mineira Adélia Prado e o cien�sta social português Boaventura de Sousa Santos.

A Bienal e o Turismo Cria�vo

A 4ª BIENAL BRASIL DO LIVRO E DA LEITURA é um evento que, desde sua primeira edição, contribuiu para o desenvolvimento do turismo em Brasília com a inserçã
do Distrito Federal na rota dos grandes eventos de visibilidade e reconhecimento internacional, por sua contribuição para o desenvolvimento do segmento n
Capital Federal.

 A 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura alinha-se diretamente ao Plano de Turismo Cria�vo de Brasília, que advém do compromisso de realizar uma gestão focad
em resultados e com o estabelecimento de metas e indicadores de processos e impactos para os próximos quatro anos, na perspec�va de uma economia ma
compe��va com vistas a consolidar Brasília como polo turís�co nacionalmente atra�vo, tendo como obje�vo estratégico a u�lização do turismo como element
integrador de diferentes polí�cas públicas para o desenvolvimento de Brasília, a par�r da ar�culação com as diferentes áreas do governo, evidenciando Brasíli
como um des�no com áreas urbanas revitalizadas, polo atra�vo também por seu desenvolvimento nos campos das artes, da cultura, da economia cria�va como um
todo.

O Turismo Cria�vo se traduz, na atualidade, como tendência do mercado mundial e como uma necessidade para diversificar os segmentos que compõem 
economia do turismo para o enfrentamento dos desafios da compe��vidade. Nesta perspec�va, faz-se necessário promover o debate, mobilizar, mo�var e es�mula
a adoção dos valores e estratégias requeridos na inovação, bem como adaptar a oferta turís�ca a essa demanda de mercado.

Brasília propõe conceito mais ampliado para a economia do turismo cria�vo e diversificação econômica, devido ao seu ponto estratégico na configuraçã
geopolí�ca, provocando o sen�do de conec�vidade e integração com dis�ntos territórios. Dessa forma, gera abrangência de oportunidades de negócios em
inúmeras áreas que compõem o setor turís�co e sua transversalidade, como música, artes, artesanato, fes�vais, literatura, religiosidade e espiritualidade, negócio
esportes, gastronomia, moda, audiovisual, design e tecnologia. A direção vai além das experiências cole�vas de vivências orientadas: consiste em estruturar 
possibilitar roteiros em que a dinâmica da aproximação com o território e pessoas se dá em decorrência dos produtos e serviços turís�cos qualificados e inovado
no conjunto dos setores que compõem a oferta turís�ca.

Brasília desponta no cenário nacional como uma cidade culturalmente par�cular, refle�da no conceito urbanís�co e arquitetônico, na sua forma de apropriação do
espaços públicos e, principalmente, no movimento empreendedor que se construiu, ao longo dos úl�mos anos, num terreno fér�l e extremamente propício para 
realização e aplicação do conceito de turismo cria�vo.

A 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura se alinha com as premissas do Plano de Turismo Cria�vo. Tais como: Aumentar a qualidade de vida e reduzir a desigualdad
social; Tornar Brasília modelo de sustentabilidade; promover ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios e à geração de emprego e renda; valorizar 
cultura como instrumento de desenvolvimento econômico e social. Dotar o governo de mecanismos que ampliem a capacidade de execução e de gestão par
resultado.

Também está dentro dos segmentos priorizados do Plano de Turismo Cria�vo destacando-se como: Eventos (feiras, congressos e espor�vos); Negócios; Cultural.

A 4ª BIENAL BRASIL DO LIVRO E DA LEITURA terá desdobramentos importantes para a cadeia econômica e produ�va do Distrito Federal e par�cularmente para 
Turismo, tais como:

Convite a agentes literários e mercado literário nacional;

Convite a grupos musicais e performances ar�s�cas de vários segmentos com intuito do es�mulo a ações transversais de linguagens e segmentos culturais;

Acordo com hotelaria local para acomodação dos convidados e empresas expositoras incrementando também os serviços além dos serviços ligados 
transporte alimentação e comércio;
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No que se refere a atração de público de fora de Brasília um evento com a dimensão da bienal que conta com assessoria de imprensa nacional 
impulsionamento direcionado de divulgação nas capitais do centro oeste e minas gerais, a bienal pretende atrair aproximadamente 2 mil pessoas par
par�ciparem de sua vasta programação.

 

A Literatura

No fragmentado panorama da sociedade atual, os livros ainda nos permitem mergulhar na experiência alheia e sen�r suas dores e seus desejos, são um porto nad
seguro, mas envolvente, de conhecimento e expansão do entendimento. A boa literatura nos permite descobrir a humanidade nos monstros, e a monstruosidad
nos heróis, ter empa�a com o diferente e estranheza com o familiar.

Literatura é uma palavra com origem no termo em la�m “li�era”, que significa letra. 

A Literatura pode ser abordada por uma diversidade de acepções, tais como: forma de expressão escrita com mérito esté�co ou es�lís�co, arte literária, conjunto d
obras literárias de um país, conjunto de escritores e poetas de determinada sociedade, conjunto de textos ou obras sobre determinado assunto, literatura ora
dentre outras abordagens[1].

No con�nente europeu, até o século XVIII, quando se tratava de “literatura” ou do termo “letras”, reme�a-se ao conhecimento, independente se como referênci
aos poetas, oradores, gramá�cos, filósofos ou matemá�cos. 

Nos primeiros séculos do cris�anismo, há notável presença de religiosos envolvidos com os estudos culturais voltados para a Filologia e para a interpretação d
textos. Entre eles estão Tertuliano (155-220) e São Jerônimo (347-420) fazendo uma divisão dos textos em sagrados e profanos. Aos textos sagrados, considerado
de inspiração divina, chamaram de escritura, dando origem à expressão “Escritura Sagrada”. Enquanto aos textos profanos, os nomearam de literatura.

Nesse curso, a literatura abrangia qualquer texto voltado para a poesia ou gramá�ca, de tal modo que o literato (na cultura la�na) e o gramá�co (na cultura grega
eram profissionais do mesmo o�cio, ambos se des�navam ao ensino da leitura e da escrita. Somente no século XVIII a literatura recebeu as bases conceituais que 
sustentam e difundem até os dias atuais.

Desde sua origem, a literatura atravessou séculos, conceitos e conquistou nações, refle�ndo momentos das organizações sociais pelos diversos períodos da história
desde a memória oral, das grafias em cavernas, até a atualidade, era da globalização, da comunicação intercon�nental imediata e dos livros digitais.

Angel Rama, renomado escritor uruguaio, autor do livro Cidade das Letras (1984), analisou profundamente o processo de formação de centros urbanos la�no
americanos e as relações entre os letrados e as estruturas de poder, concluindo que o conhecimento adquirido através da literatura, está direta e intrinsecament
ligado ao poder e as estruturas sociais.

Resta por indiscu�vel a relevância da literatura na formação de culturas e difusão da informação. Consumir literatura é acessar o instrumento imaterial d
conhecimento, que permite a prá�ca da cidadania através do acesso às mais diferentes sociedades e costumes. Consumir literatura é necessário para alimenta
transformações e evoluções nas sociedades.

A 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura tem, como um de seus principais fundamentos, apresentar ao público a pluralidade e a diversidade da literatura, trazida d
diversas partes do Brasil e do mundo, proporcionando o acesso a abundante variedade cultural, onde o valor se expressa exatamente nas diferenças. É a par�r d
reconhecimento do outro, seus costumes e conhecimentos, que nossa evolução e crescimento tornam-se possíveis.

O Livro

Nos úl�mos anos, o Brasil tem nos apresentando significa�vos avanços na formação do leitor e difusão do hábito da leitura. Contudo, ações de fomento e incen�v
ainda são necessárias para melhorar a realidade. Em 2015, o Centro Regional de Fomento ao Livro na América La�na e no Caribe (Cerlalc), da Unesco, relatou que 
índice de livros lidos pelos brasileiros foi igual a 4,7 por ano, superando países como a Argen�na e Colômbia, que alcançaram os índices de 3 e 2, respec�vamente. 
pesquisa considerou como leitores pessoas que leram ao menos uma obra nos úl�mos 12 meses. Desse modo, 85% dos argen�nos, 78% dos brasileiros e 77% do
colombianos são leitores.

De acordo com o Ins�tuto Pró-Livro (IPL), a par�r da pesquisa denominada “Retratos da Leitura”, que considera leitores aqueles que leram ao menos um livro no
úl�mos três meses, 56% dos brasileiros se encaixam nessa categoria e a média de livros lidos por ano é de 4,96. Tal pesquisa ainda expôs que 42% dos leitore
moram na região Sudeste, enquanto na região Centro-Oeste, o resultado auferido foi de apenas 8%. Ainda mais alarmantes são os 44% da população do Brasil qu
não lê e os 30% que nunca comprou um livro.

O Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) demonstrou, através do Painel de Venda de Livros no Brasil, que o preço médio do livro tem aumentado a cad
ano e que foram vendidos em 2016 no Brasil 4.467.016 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e sete mil e dezesseis), sendo 23,03% dos gêneros infan�l, juvenil 
educacional.

Nas três úl�mas décadas foi percep�vel o crescimento do interesse da sociedade e dos governos nas esferas municipal, estadual e federal em promover programa
de es�mulo à difusão do livro e do hábito da leitura no Brasil. Considerando que historicamente a maioria da população brasileira foi excluída do processo d
educação formal e da fruição das diversas linguagens da cultura, o passivo criado é de di�cil superação, representando um grande desafio para as polí�cas pública
que se propõem a superar tal déficit cultural.

Conclusão

Diante de tais fatos e cenários, entende-se por necessário o inves�mento em múl�plas ações e projetos voltados à difusão do livro e do hábito da leitura no paí
buscando ao máximo despertar o interesse da sociedade na educação e no conhecimento.

Consoante aos demais fes�vais literários de grande porte, a Bienal oferece momentos de confluência entre escritores, ar�stas, agentes públicos e privado
relacionados ao setor, ampliando o contato dos cidadãos com livro e com a linguagem literária em suas diversas expressões.

Ante o exposto, compreende-se por imprescindível a realização da 4ª edição da Bienal Brasil do Livro e da Leitura, tendo em vista seu considerável impacto social 
sua relevante par�cipação estratégica nas polí�cas, turís�cas, culturais e educacionais do Brasil.

 

2.5 – Histórico da BBLL

 

A Bienal Brasil do Livro e da Leitura surgiu em 2012 e teve sua primeira edição realizada no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, mesm
local onde ocorreu a segunda, em 2014. No mais recente capítulo de sua trajetória, em 2016, o fes�val aconteceu no Estádio Nacional de Brasília – Mané Garrincha
Os números a�ngidos nas três primeiras edições, além de significa�vos e impactantes, comprovam os bene�cios culturais resultantes do projeto, que restam po
plenamente compa�veis às polí�cas públicas federais e distritais acerca da difusão da literatura e do conhecimento:

 

Capitulo 1 – 1ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura – 2012 (Esplanada dos Ministérios)

    Área total do evento: 14 mil m²;

    Visitantes (durante os 10 dias): 300 mil, sendo 60 mil estudantes da Rede Pública de Ensino do DF;

    Estandes: 158;

    Editoras representadas: 350;



09/08/2018 SEI/GDF - 11081257 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13847022&infra_siste… 4/36

    Títulos Expostos: 80 mil;

    Livros Comercializados: 340 mil;

    Recursos movimentados com venda de livros: R$7.000.000;

    Recursos movimentados com vales-livro proporcionados pelo GDF à professores e estudantes da Rede Pública de Ensino do DF: R$3.000.000;

    Homenageados: Internacional: Wole Soyinka (Nigéria); e nacional: Ziraldo;

    Escritores convidados: 160 locais, nacionais e internacionais;  

    Apresentações Teatrais: 20; 

    Exibições Cinematográficas: 20;

    Lançamentos de livros: 200;

    Shows musicais: 17;

    Exposições de artes: 3;

    Seminários: 10;

 

Capitulo 2 – 2ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura – 2014 (Esplanada dos Ministérios)

    Área total do evento: 16 mil m²;

    Visitantes (durante os 10 dias): 350 mil, sendo 70 mil estudantes da Rede Pública de Ensino do DF;

    Estandes: 170;

    Editoras representadas: 400;

    Títulos Expostos: 85 mil;

    Livros Comercializados: 445 mil;

    Recursos movimentados com venda de livros: R$ 9.000.000;

    Recursos movimentados com vales-livro proporcionados pelo GDF à professores e estudantes da Rede Pública de Ensino do DF: R$4.000.000;

    Homenageados: Internacional: Eduardo Galeano (Uruguai) e nacional: Ariano Suassuna;

    Escritores convidados: 180 locais, nacionais e internacionais; 

    Apresentações Teatrais: 20;

    Exibições Cinematográficas: 20;

    Lançamentos de livros: 200;

    Shows musicais: 20;

    Exposições de artes: 3;

    Seminários: 30;

    Debates: 20;

 

Capitulo 3 – 3ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura – 2016 (Estádio Nacional)

    Área total do evento: 4 mil m².

    Visitantes (durante os 10 dias): 180 mil, sendo 30 mil estudantes da Rede Pública de Ensino do DF;

    Estandes: 129;

    Editoras representadas: 320;

    Títulos Expostos: 60 mil;

    Livros Comercializados: 165 mil;

    Recursos movimentados com venda de livros: R$2.600.000;

    Homenageados: Internacional: Boaventura de Sousa (Portugal); e nacional: Adélia Prado;

    Escritores convidados: 130 locais, nacionais e internacionais;

    Apresentações teatrais: 20;

    Exibições cinematográficas: 10;

    Lançamentos de livros: 100;

    Shows musicais: 6;

    Exposições de artes: 2;

    Seminários: 20;

    Debates: 20;

 

2.6 – A 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

 

Conceito ‘OS OUTROS SOMOS NÓS”

O escritor Umberto Eco, ao acusar as redes sociais de promover “o idiota da aldeia a portador da verdade”, comparou a cacofonia do mundo atual ao “rabárbaro”, 
vocábulo entoado repe�damente e sem pausa pelos coros, na Ópera, para representar a balbúrdia indis�nguível da mul�dão. Sob essa onda sonora que cresc
murmurando “rabárbarorabárbarorabárbaro”, muitos falam, poucos entendem e o mal-estar da cultura contemporânea é geral: as mudanças tecnológicas abalam
certezas, fragmentam mercados de trabalho e acabam com zonas de conforto; a desigualdade é crescente e o futuro incerto.

A sociedade global está “fraturada” e precisa urgentemente de um novo “contrato social” para garan�r um futuro compar�lhado e lidar com o aumento d
desigualdade, defendeu o economista e engenheiro Klaus Schwab, criador e promotor do Fórum Econômico Mundial que, há quase 50 anos, leva à cidade suíça d
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Davos parte da elite econômica de execu�vos financeiros, empresários, altos dirigentes mundiais, reunida para trocar ideias e projetos de negócios. Semanas ante
um dos economistas criadores do Plano Real, André Lara Resende, lamentava, em um ar�go no jornal Valor, o “desalento” com a crise das democracias em plena er
das redes sociais, e a destruição do “capital cívico”, que permite às pessoas confiarem umas nas outras, sem a obrigação de um contrato assinado. À esquerda, em
ar�go com crí�cas ainda mais duras, este na Folha de S. Paulo, o cien�sta polí�co César Benjamin acusava o Brasil de ser um país de “vontade fraca”, e lamentava 
frustração das promessas de transformação que anunciaram um outro mundo possível e mais justo.

Para enfrentar a perda de referências e de uma é�ca assentada na estabilidade das relações sociais e de trabalho, fenômeno que um teórico chamou de “corrosã
do caráter”, a população procura respostas na religião, em líderes carismá�cos ou simplesmente midiá�cos, ou na formação de bolhas de opinião reitera�va
homogênea e dogmá�ca na modernidade liquida das redes sociais. O medo ao estrangeiro e ao diferente torna-se arma polí�ca e ponto de encontro e iden�dad
para grupos raivosos.

A literatura, não só na preferência de muitos autores pela auto ficção, também parece ter abandonado há bastante tempo a pretensão a criar um quadro totalizado
da experiência humana ou do espírito do tempo. Con�nua valendo, porém, uma outra frase, o�mista, de Eco: “o livro ainda é o meio ideal para aprender”.

No fragmentado panorama da sociedade atual, os livros ainda nos permitem mergulhar na experiência alheia e sen�r suas dores e seus desejos; são um porto nad
seguro, mas envolvente, de conhecimento e expansão do entendimento. A boa literatura nos permite descobrir a humanidade nos monstros, e a monstruosidad
nos heróis, ter empa�a com o diferente e estranheza com o familiar.

É ela que nos permite constatar, às vezes com espanto, que os “outros” somos nós.

Esse poder do encontro e da compreensão é nossa inspiração para a IV Bienal de Literatura de Brasília.

 

2.6.1– Eixos temá�cos

 

Assim como nas primeiras três edições da Bienal, as a�vidades se agruparão nos eixos temá�cos que nortearão os seminários, debates, palestras e demais ações d
programação da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura. Os eixos apresentados �veram como ponto de par�da a ideia principal do projeto representada no conceit
¨Os outros somos nós¨. A Bienal será dividida em quatro eixos principais:

Eixo 1 – Mul�culturalismos, questões iden�tárias e sociedade no século XXI.

A emergência de teóricos e organizações em defesa de grupos antes marginalizados ou prejudicados pelas estruturas patriarcais e coloniais que entraram em cris
no século XX deu maior visibilidade aos problemas e reivindicações desses segmentos da sociedade. Em seus temas e em suas prá�cas, a literatura tem refle�d
esse movimento, que vai além das evidentes disputas iden�tárias que agitam as redes sociais e os meios de comunicação tradicionais.

Eixo 2 – Comunicação e organização social: veículos de massa, internet e tecnologias digitais e seus efeitos na vida co�diana.

Com a popularização dos aparelhos digitais e do consumo por demanda, os hábitos de fruição dos objetos culturais vêm mudando e a tecnologia envolvida n
produção e recepção de literatura também sofre transformações. Das ameaças às oportunidades. Vamos trazer esse universo para a Bienal.

Eixo 3 – A vizinha literatura de língua hispânica

Aos poucos, chegam ao Brasil novas ondas da produção literária das novas gerações de autores la�no-americanos -- escritores e escritoras independentes da fort
influência da literatura tradicional associada ao realismo mágico, de ícones como Borges ou mesmo Cortázar.  Recebê-los no Brasil é uma forma de perceber 
quanto essa literatura se aproxima dos contemporâneos brasileiros, e em que, apesar de experiências muitas vezes semelhantes, têm uma dicção que lhes é própria

Eixo 4 – Biografias do Brasil: recortes, personagens e páginas da nossa história

A rica história nacional tem inspirado um número cada vez maior de obras de ficção e não ficção, baseadas em pesquisas consistentes e voltadas a trazer nova
interpretações sobre o passado. Essa riqueza ficcional e documental estará representada da Bienal. Como disse o filósofo George Santayanna, aqueles que nã
conhecem o passado estão condenados a repe�-lo.

 

2.7– Programação Geral

 

Uma das caracterís�cas da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura é o seu poder agregador por gerar e garan�r ao público diversas a�vidades ligadas ao universo d
livro e da literatura.

A quarta edição da Bienal, proporcionará nos nove dias de evento, contato com grandes nomes de escritores nacionais e internacionais por meio de palestra
seminários, debates, lançamentos de livros e homenagens. Tendo em vista que a literatura dialoga com diversas linguagens ar�s�cas, também serão oferecido
espetáculos teatrais, shows musicais, exposições, mostras de cinema, intervenções e feira de livro com a par�cipação de editoras e livrarias oriundas de várias parte
deste país, com a proposta de venderem a preços, de modo geral, mais acessíveis aos pra�cados no mercado.

Buscando inovação, na perspec�va de potencializar a par�cipação do público – sem, contudo, abrir mão da qualidade das a�vidades sedimentadas da Bienal –, 
proposta da quarta edição trará novidades e incluirá na programação experiências, interações e novas linguagens. A 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura oferecer
ao público de todas as faixas etárias e de forma gratuita.

1. Mercado Literário

Extensa exposição de livros com a par�cipação de editoras e livrarias oriundas de várias partes do país, com a fundamental proposta de venda a preços ma
acessíveis.

a. Principais editoras e livrarias do país

b. Mais de 400 editoras representadas

2. A�vidades forma�vas

Grandes nomes da literatura nacional e internacional se revezarão entre a�vidades que têm como obje�vo proporcionar a troca de conhecimento e o contato deste
escritores com o público.

a. Seminários

b. Palestras

c. Debates

d. Oficinas

3. Pequenos leitores – Infanto-juvenil

A 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura tem como missão a formação de novos leitores. Nesta perspec�va desenvolvemos ambientes especiais – no espaço �sico 
na programação – para atrair os pequenos leitores.

a. Mercado literário

b. Contação de histórias
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c. Espetáculos

d. Biblioteca

e. Brinquedoteca

4. Café literário

Será o ambiente ideal para network e encontros, além daquele café especial. Debates mais in�mistas e apresentações de música instrumental complementarão ess
charmoso espaço da BBLL.

a. Música

b. Debates

5. Cine bienal

Complementares, as linguagens do cinema e da literatura se encontram nesse tradicional espaço da Bienal. Informação, reflexão e entretenimento comporão 
programação.

a. Exibição de longas e curtas metragens;

b. Bate-papos com realizados;

6. Espaço HQ

Na atualidade, poucos segmentos da literatura têm tanta presença em todas as gerações quanto as histórias em quadrinhos. Na BBLL, esse mercado contará com
espaço e programações especiais.

a. Mercado literário setorizado

b. Oficinas

c. Encontro com players

d. Bate papos

7. Bienal Digital

Espaço tecnológico onde o público da Bienal é convidado a par�cipar de experiências intera�vas, onde a arte-tecnologia se converte em ferramenta de es�mulo 
leitura.

a. Instalações

b. Mural Intera�vo

c. Audiobooks e e-books

d. Exposição sensorial com tecnologia VR

8. Lançamentos

A Bienal se converte numa oportunidade de encontro entre leitores e escritores consagrados. Nos lançamentos de obras com presença de autores este encontro s
materializa.

a. Lançamentos diários

b. Sessões de autógrafos

c. Loja pop-up da bienal – nacional e internacional

9. Espaço Z

As novas gerações criaram formas de se relacionarem com a leitura, tendo as plataformas digitais como principal meio de compar�lhar ideias e conhecimento.

a. Debates

b. A�vidades intera�vas

10. Eventos Especiais

Momentos onde a Bienal homenageia dois grandes escritores, um nacional e outro internacional, e proporciona espaço de fala para patrocinadores e realizadores;

a. Cerimonias de abertura e encerramento

b. Master class

11. Shows Musicais

Espaço dedicado a produção musical da cidade e convidados nacionais que engradeceram a programação ar�s�ca da BBLL.

a. Músicos nacionais e locais

b. Bate-papo com compositores

12. Difusão Bienal

Ferramentas de comunicação com alimentação real �me durante o evento, com diferentes suportes e funções, proporcionando ao público presente ou extern
informações quen�nhas sobre a BBLL.

a. Rádio

b. TV Web

c. Jornal Bienal

d. Catálogo

13. Área de Convivência e Alimentação

Ambiente com cenografia especial em área a céu aberto no espaço da Bienal. Gastronomia diversificada e programação cultural serão os principais atra�vos.

a. Restaurantes

b. Lounges

c. Apresentações musicais e performance de grupos ar�s�cos

14. Visitação Escolar

No sen�do de despertar o gosto pela leitura de crianças e jovens alunos da rede pública e par�cular de ensino do DF, a BBLL em parceria promove a visitaçã
escolar. Para essa edição é esperado mais de 40.000 alunos, dos quais, 5.000 receberão toda a assistência do projeto (mobilização, transporte, monitoria) por serem
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escolas que se encontram em áreas de grande vulnerabilidade social, promovendo assim a inclusão desses alunos no universo do livro e da leitura.

a. Contação de histórias

b. Espetáculos teatrais

 

Programação detalhada:

 

Sábado 18/08

10h00 às 22h00 – Abertura e encerramento - Feira de Livros – Editoras, Livrarias e Distribuidoras

10h00 às 00h00 – Abertura e encerramento - Praça de Alimentação

10h00 às 22h00 – Bienal Digital – Visitação Público

10h00 às 11h00 - Espetáculo Infan�l

10h00 às 12h00 – Bosque da Leitura – Contação de Histórias

10h00 às 12h00 – Cine Bienal Infan�l

10h00 às 12h00 – Mesa 01 - Jessé Souza e Mano Brown (Mediação: Gog)

12h00 às 13h00 – Oficina Infan�l - Quadrinhos

14h00 às 15h00 - Espetáculo Infan�l

14h00 às 16h00 – Mesa 02 - Clara Averbuck e Alice Oseman (Mediação: Paulliny Gualberto Tort)

15h00 às 17h00 – Espaço HQ – Tarde de autógrafos

17h00 às 18h00 -  Oficina Espaço HQ

15h00 às 17h00 - Bosque da Leitura – Contação de Histórias

15h00 às 17h00 – Cine Bienal Infantojuvenil

16h00 às 18h00 – 02 Lançamento de Livros – Autores de Brasília – Banca da Conceição

16h30 às 18h30 - Mesa 03 - José Almeida Junior e Selva Almada (Mediação: Conceição Freitas)

17h30 às 20h00 – Espaço Z – Palestra Vloguer

20h00 as 21h00 – Oficina Espaço Z

18h30 às 20h30 – Café Literário - Duo 01 - Happy Jazz

19h00 às 21h00 - Homenagem Nacional - Professora Gina Vieira

20h00 às 00h00 - Palco Musical – Praça de Alimentação - Programação Musical 01 + DJ 01

21h30 às 23h30 – Palco Show (Auditório Master) – Ar�sta Nacional Consagrado 01

 

Domingo 19/08

010h00 às 22h00 – Abertura e encerramento - Feira de Livros – Editoras, Livrarias e Distribuidoras

10h00 às 00h00 – Abertura e encerramento - Praça de Alimentação

10h00 às 22h00 – Bienal Digital – Visitação Público

10h00 às 11h00 - Espetáculo Infan�l

10h00 às 12h00 – Bosque da Leitura – Contação de Histórias

10h00 às 12h00 – Cine Bienal Infan�l

10h00 às 12h00 - Mesa 04 - Ronaldo Bressane e Lourenço Mutareli (Jéferson Assumção)

12h00 às 13h00 – Oficina Infan�l – Papel Machê

14h00 às 15h00 - Espetáculo Infan�l

14h00 às 16h00 - Mesa 05 - Daniel Munduruku e Marco Aurelio Cremasco (Luis Turiba)

15h00 às 17h00 – Espaço HQ – Tarde de autógrafos

17h00 às 18h00 -  Oficina Espaço HQ

15h00 às 17h00 - Bosque da Leitura – Contação de Histórias

15h00 às 17h00 – Cine Bienal Infantojuvenil

16h00 às 18h00 – 02 Lançamento de Livros – Autores de Brasília – Banca da Conceição

16h30 às 18h30 - Mesa 06 - João Trevisan, Alexandre Vidal e Ta�ana Nascimento (Mediação: Regina Dalcastagnè)

17h30 às 20h00 – Espaço Z – Palestra Vloguer

20h00 as 21h00 – Oficina Espaço Z

18h30 às 20h30 – Café Literário - Duo 02 - Happy Choro

19h00 às 21h00 - Mesa 07 - Diego Matos e Cildo Meireles (Ralph Gehre)

20h30 às 23h30 – Palco Musical – Praça de Alimentação – Programação Musical 02 + DJ 02

 

Segunda 20/08

10h00 às 22h00 – Abertura e encerramento - Feira de Livros – Editoras, Livrarias e Distribuidoras

10h00 às 00h00 – Abertura e encerramento - Praça de Alimentação

09h00 às 10h00 – Oficina Infan�l - Quadrinhos

09h30 às 10h30 – Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 01
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09h30 às 10h30 – Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/01

09h30 às 10h30 – Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/01

10h00 às 22h00 – Bienal Digital – Visitação Público

10h00 às 12h00 – Seminário de Educação

10h00 às 12h00 – Bosque da Leitura – Contação de Histórias

11h00 às 12h00 – Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 02

11h00 às 12h00 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/02

11h00 às 12h00 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/02

14h00 às 16h00 – Seminário de Educação

15h00 às 17h00 -  Oficina de Vídeo Mapping

16h30 às 18h30 – Seminário de Educação

14h00 às 15h30 - Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 03

14h30 às 15h30 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/03

14h30 às 15h30 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/03

15h00 às 17h00 - Bosque da Leitura – Contação de Histórias

16h00 às 17h00 - Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 04

16h00 às 17h00 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/04

16h00 às 17h00 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/04

17h00 às 19h00 – Espaço Z - Roda de Conversa Tema 01

18h30 às 20h30 – Café Literário - Duo 03 - Happy Jazz

18h30 às 20h30 – Oficina de Roteiro

19h00 às 21h00 – Espaço HQ – Bate-papo Tema 01

19h00 às 21h00 - Mesa 08 - Ana Paula Maia e Micheliny Verunschk (Mediação: Paulo Paniago)

19h00 às 21h00 – 01 Lançamento de Livros – Autores de Brasília – Banca da Conceição

20h30 às 23h30 – Palco Musical – Praça de Alimentação – Programação Musical 03 +

DJ 03

21h00 às 23h00 – Cine Bienal – Sessão 01

 

Terça 21/08

10h00 às 22h00 – Abertura e encerramento - Feira de Livros – Editoras, Livrarias e Distribuidoras

10h00 às 00h00 – Abertura e encerramento - Praça de Alimentação

09h00 às 10h00 – Oficina Infan�l – Papel Machê

09h30 às 10h30 – Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 01

09h30 às 10h30 – Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/01

09h30 às 10h30 – Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/01

10h00 às 12h00 – Bosque da Leitura – Contação de Histórias

10h00 às 22h00 – Bienal Digital – Visitação Público

10h00 às 12h00 – Seminário de Educação

11h00 às 12h00 – Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 02

11h00 às 12h00 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/02

11h00 às 12h00 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/02

14h00 às 15h30 - Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 03

14h30 às 15h30 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/03

14h30 às 15h30 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/03

15h00 às 17h00 -  Oficina de Vídeo Mapping

15h00 às 17h00 - Bosque da Leitura – Contação de Histórias

14h00 às 16h00 – Seminário de Educação

16h30 às 18h30 – Seminário de Educação

16h00 às 17h00 - Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 04

16h00 às 17h00 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/04

16h00 às 17h00 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/04

17h00 às 19h00 – Espaço Z - Roda de Conversa - Tema 02

18h30 às 20h30 – Café Literário - Duo 04 - Happy Choro

18h30 às 20h30 – Oficina de Roteiro

19h00 às 21h00 – Espaço HQ – Bate-papo Tema 02

19h00 às 21h00 - Mesa 09 - Alison Entrekin e Jorio Dauster (Mediação: Robson Tinoco)

19h00 às 21h00 – 01 Lançamento de Livros – Autores de Brasília – Banca da Conceição

20h30 às 23h30 – Palco Musical – Praça de Alimentação – Programação Musical 04 + DJ 04
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21h00 às 23h00 – Cine Bienal – Sessão 02

 

Quarta 22/08

10h00 às 22h00 – Abertura e encerramento - Feira de Livros – Editoras, Livrarias e Distribuidoras

10h00 às 00h00 – Abertura e encerramento - Praça de Alimentação

09h30 às 10h30 – Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 01

09h30 às 10h30 – Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/01

09h30 às 10h30 – Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/01

10h00 às 22h00 – Bienal Digital – Visitação Público

10h00 às 12h00 – Bosque da Leitura – Contação de Histórias

11h00 às 12h00 – Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 02

11h00 às 12h00 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/02

11h00 às 12h00 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/02

14h00 às 15h00 - Oficina Infan�l - Quadrinhos

14h30 às 15h30 - Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 03

14h30 às 15h30 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/03

14h30 às 15h30 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/03

15h00 às 17h00 - Bosque da Leitura – Contação de Histórias

15h00 às 17h00 -  Oficina de Vídeo Mapping

16h00 às 17h00 - Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 04

16h00 às 17h00 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/04

16h00 às 17h00 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/04

17h00 às 19h00 – Espaço Z - Roda de Conversa - Tema 03

18h30 às 20h30 – Café Literário - Duo 05 - Happy Jazz

18h30 às 20h30 – Oficina de Roteiro

19h00 às 21h00 - Mesa 10 - Revistas literárias (Mediação: Maurício Mello Jr)

19h00 às 21h00 - Espaço HQ – Bate-papo Tema 03

19h00 às 21h00 – 01 Lançamento de Livros – Autores de Brasília – Banca da Conceição

20h30 às 23h30 – Palco Musical – Praça de Alimentação – Programação Musical 05 + DJ 05

21h00 às 23h00 – Cine Bienal – Sessão 03

 

Quinta 23/08

10h00 às 22h00 – Abertura e encerramento - Feira de Livros – Editoras, Livrarias e Distribuidoras

10h00 às 00h00 – Abertura e encerramento - Praça de Alimentação

09h30 às 10h30 – Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 01

09h30 às 10h30 – Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/01

09h30 às 10h30 – Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/01

10h00 às 22h00 – Bienal Digital – Visitação Público

10h00 às 12h00 – Bosque da Leitura – Contação de Histórias

10h00 às 12h00 – Seminário de Serviço Social

11h00 às 12h00 – Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 02

11h00 às 12h00 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/02

11h00 às 12h00 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/02

14h00 às 16h00 – Seminário de Serviço Social

14h00 às 15h30 - Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 03

14h30 às 15h30 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/03

14h30 às 15h30 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/03

15h00 às 17h00 -  Oficina de Vídeo Mapping

15h00 às 17h00 - Bosque da Leitura – Contação de Histórias

16h00 às 17h00 - Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 04

16h00 às 17h00 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/04

16h00 às 17h00 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/04

14h30 às 16h30 – Seminário de Serviço Social

17h00 às 19h00 – Espaço Z - Roda de Conversa - Tema 04

18h30 às 20h30 – Café Literário - Duo 06 - Happy Choro

18h30 às 20h30 – Oficina de Roteiro

19h00 às 21h00 - Mesa 11 - Lina Meruane e Inês Bortagaray (Mediação: Nahima Maciel)

19h00 às 21h00 - Espaço HQ – Bate-papo Tema 04
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19h00 às 21h00 – 01 Lançamento de Livros – Autores de Brasília – Banca da Conceição

20h30 às 23h00 – Palco Musical – Praça de Alimentação – Programação Musical 06 + DJ 6

21h00 às 23h00 – Cine Bienal – Sessão 04

 

Sexta 24/08

10h00 às 22h00 – Abertura e encerramento - Feira de Livros – Editoras, Livrarias e Distribuidoras

10h00 às 00h00 – Abertura e encerramento - Praça de Alimentação

09h00 às 10h00 – Oficina Infan�l - Quadrinhos

09h30 às 10h30 – Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 01

09h30 às 10h30 – Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/01

09h30 às 10h20 – Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/01

10h00 às 22h00 – Bienal Digital – Visitação Público

10h00 às 12h00 – Bosque da Leitura – Contação de Histórias

11h00 às 12h00 – Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 02

11h00 às 12h00 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/02

11h00 às 12h00 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/02

14h30 às 15h30 - Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 03

14h30 às 15h30 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/03

14h30 às 15h30 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/03

15h00 às 17h00 -  Oficina de Vídeo Mapping

15h00 às 17h00 - Bosque da Leitura – Contação de Histórias

16h00 às 17h00 - Auditório Planalto - Espetáculo Infan�l 04

16h00 às 17h00 - Auditório Alvorada - Espetáculo Infanto-Juvenil 01/04

16h00 às 17h00 - Auditório Águas Claras - Espetáculo Infanto-Juvenil 02/04

17h00 às 19h00 – Espaço Z - Roda de Conversa Tema 05

18h30 às 20h30 – Café Literário - Duo 07 - Happy Jazz

18h30 às 20h30 – Oficina de Roteiro

19h00 às 21h00 – Espaço HQ – Bate-papo Tema 05

19h00 às 21h00 - Mesa 12 - Patricio Pron e Juan Vasquez (Mediação: Sergio Leo)

19h00 às 21h00 – 01 Lançamento de Livros – Autores de Brasília – Banca da Conceição

20h30 às 23h50 – Palco Musical – Praça de Alimentação – Programação Musical 07 + DJ 07

21h00 às 23h00 – Cine Bienal – Sessão 05

21h30 às 23h30 – Palco Show (Auditório Master) – Ar�sta Nacional Consagrado 02

 

Sábado 25/08

10h00 às 22h00 – Abertura e encerramento - Feira de Livros – Editoras, Livrarias e Distribuidoras

10h00 às 00h00 – Abertura e encerramento - Praça de Alimentação

10h00 às 22h00 – Bienal Digital – Visitação Público

10h00 às 11h00 - Espetáculo Infan�l

10h00 às 12h00 – Cine Bienal Infan�l

10h00 às 12h00 – Bosque da Leitura – Contação de Histórias

10h00 às 12h00 – Mesa 13 - Miriam Alves e GOG (mediador será escolhido pelo Gog)

12h00 às 13h00 – Oficina Infan�l – Papel Mache

14h00 às 15h00 - Espetáculo Infan�l

14h00 às 16h00 – Mesa 14 - Chigozie Obioma

15h00 às 17h00 – Espaço HQ – Palestra Autor 01

17h00 às 18h00 -  Oficina Espaço HQ

15h00 às 17h00 – Cine Bienal Infantojuvenil

15h00 às 17h00 - Bosque da Leitura – Contação de Histórias

16h00 às 18h00 – 02 Lançamento de Livros – Autores de Brasília – Banca da Conceição

16h30 às 18h30 - Mesa 15 - Maria V. Rezende e Luiz Ruffato (José Rezende Jr.)

17h30 às 20h00 – Espaço Z – Palestra Vloguer

20h00 as 21h00 – Oficina Espaço Z

18h30 às 20h30 – Café Literário - Duo 08 - Happy Jazz

19h00 às 21h00 – Homenagem Internacional

20h00 às 00h00 - Palco Musical – Praça de Alimentação – Grupo Musical + DJ 08

 

Domingo 26/08
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10h00 às 22h00 – Abertura e encerramento - Feira de Livros – Editoras, Livrarias e Distribuidoras

10h00 às 00h00 – Abertura e encerramento - Praça de Alimentação

10h00 às 22h00 – Bienal Digital – Visitação Público

10h00 às 11h00 - Espetáculo Infan�l

10h00 às 12h00 – Cine Bienal Infan�l

10h00 às 12h00 – Bosque da Leitura – Contação de Histórias

10h00 às 12h00 - Mesa 16 - Zeca Camargo e Josélia Aguiar (Mediação: Sylvia Cyntrão)

12h00 às 13h00 – Oficina Infan�l – Quadrinhos

14h00 às 15h00 - Espetáculo Infan�l

14h00 às 16h00 - Mesa 17 - Aline Valek e Ana Maria Gonçalves (Graça Ramos)

15h00 às 17h00 – Espaço HQ – Palestra Autor 02

17h00 às 18h00 -  Oficina Espaço HQ

15h00 às 17h00 - Bosque da Leitura – Contação de Histórias

15h00 às 17h00 – Cine Bienal Infanto  juvenil

16h00 às 18h00 – 02 Lançamento de Livros – Autores de Brasília – Banca da Conceição

16h30 às 18h30 - Mesa 18 - Rubens Valente, Mateus Leitão, Bety Almeida, Eumano Silva (Beth Cataldo)

17h00 às 20h00 – Espaço Z – Palestra Vloguer

20h00 as 21h00 – Oficina Espaço Z

18h30 às 20h30 – Café Literário - Duo 09 - Happy Choro

19h00 às 21h00 - Mesa 19 - Pedro Dória, Eliane Alves Cruz e Lucas Figueiredo (Mediação: Nicolas Behr)

20h00 às 00h00 – Palco Musical – Praça de Alimentação – Programação Musical 09 + DJ 09

 

2.8 – Ações Estratégicas 

 

Democra�zação

A escolha do Centro de Convenções Ulysses de Guimarães para sediar a 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura se deu face às suas amplas e completas estrutura
composta por instalações com cobertura, banheiros, clima�zação, auditórios mobiliados, pisos, estruturas elétricas e hidráulicas, amplo estacionamento 
acessibilidade em todos os espaços. Outro fator de exímia importância é sua ó�ma localização, no Eixo Monumental, na área central de Brasília, a apenas 2.500 m
da Rodoviária do Plano Piloto, promovendo o acesso ao evento pelos mais diversos meios de transporte.

Dessa forma, estão previstas no projeto arquitetônico do evento, inúmeras soluções de acessibilidade, sinalização, informação e acompanhamento de Pessoas com
Necessidades Especiais – PNE, visando oportunizar o acesso e par�cipação de todos, sem quaisquer impedimentos.

 

Parceria com associações, escolas públicas e privadas e embaixadas

A 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura buscará a parceria com:

Associações e representantes do mercado literário, em busca de parcerias visando fortalecer a par�cipação e comunicação dos expositores e editoras com 
projeto;

Escolas Públicas e privadas, no intuito de majorar o interesse dos alunos no projeto, além de promover visitas escolares;

Embaixadas, buscando apoio ins�tucional em divulgação e auxílio no convite de escritores estrangeiros;

Coopera�vas de coleta sele�va de lixo, visando diminuir ao máximo os impactos do projeto ao meio-ambiente;

 

Visibilidade

Um elemento fundamental para o sucesso do projeto é sua campanha de divulgação. A par�r de seu robusto plano de comunicação, que prevê consideráve
aproveitamento das ferramentas de comunicação digitais (mídias sociais, website), dos meios convencionais, e igualmente eficientes, como rádio, jornal e materia
gráfico distribuídos em pontos estratégicos de grande circulação do DF, além de assessoria de imprensa.

As fortes caracterís�cas sociais e culturais da Bienal, por si só, geram forte mídia espontânea, com repercussão posi�va à imagem do projeto e, consequentemente
associada aos seus patrocinadores e apoiadores.

 

 2.9 - Público Alvo

O projeto será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (CCUG), com entrada franca e com proposta de a�vidades des�nadas a abranger públic
amplo, das mais variadas faixas etárias, de todas as classes socioeconômicas. Haverá notadamente um esforço direcionado na promoção da Bienal junto à
ins�tuições de ensino e aos estudantes das redes públicas e privadas.

A divulgação da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura será realizada por meio de veículos de abrangência regional e nacional, de forma a garan�r a publicidad
necessária que resulte na presença de 250 mil pessoas. Destes pretende-se que 50 mil sejam de estudantes e professores da rede de ensino público e privada.

Além disso o evento busca a�ngir alguns segmentos de público previsto no Plano de Turismo Cria�vo a�ngindo: Brasília e RIDE, Região Centro-Oeste Ins�tuições d
ensino técnico e superior; Empresários e lideranças dos setores da economia cria�va; Empresários e lideranças das áreas da produção associadas ao turismo
culturais, ar�s�cas; Representações e lideranças da hotelaria, recep�vo turís�co e segmentos turís�cos; Guias de turismo; Ar�stas; População; Turistas.

 

FAIXAS ETÁRIAS E SOCIAIS

RECORTE ETÁRIO

Crianças entre 2 e 6 anos 3,00%
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Crianças entre 7 e 11 anos 8,00%

Adolescentes 12 - 17 anos 12,00%

Jovens 18 - 25 anos 27,00%

Adultos 26 - 40 anos 30,00%

Adultos acima 41 anos 20,00%

RECORTE SÓCIO-ECONÔMICO

Classes A e B 40,00%

Classe C 32,00%

Classe D e E 28,00%

RECORTE DE GÊNERO:

Masculino 46,00%

Feminino 54,00%

PÚBLICO PREVISTO:  250.000 PESSOAS 100%

2.10 - Resultados esperados

1. A 4ª Bienal Brasil do Livro do Livro e da Leitura – BBLL tem, por principal obje�vo, causar impactos sociais posi�vos aos seus visitantes e à população d
Distrito Federal, através do fomento ao turismo e a cultura bem como a da difusão do hábito da leitura. Além de difundir ideologias e conceitos posi�vo
correlatos a polí�cas de inclusão social, proteção ao meio-ambiente e equidade de gêneros;

2. A par�r de sua rica e variada programação, ampla feira literária e vultuosa estrutura, espera-se a�ngir um público total de 250 mil pessoas durante seus 0
dias de realização;

3. Pretende-se movimentar a comercialização de livros a par�r de 100 estandes com editoras, livrarias e distribuidoras do país todo, expondo diversos �tulos;

4. Fortalecer o mercado da cadeia produ�va do turismo cria�vo local e regional;

5. Geração de emprego e renda através de contratações aproximadamente 150 empregos diretos e 300 empregos indiretos.

 

3.Obje�vos

3.1 - Obje�vo Geral

Realizar a 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura, no período de 18 a 26 de agosto de 2018, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (CCUG) em Brasília-DF, com
uma programação que contemplará a par�cipação de grandes escritores, nacionais e internacionais, refle�ndo e debatendo sobre temas que dialogam com
realidade co�diana de nossa sociedade contemporânea, além de homenagens, lançamentos de livros, exposições, oficinas, apresentações musicais, ar�s�cas e
cinematográficas, proporcionando o acesso dos cidadãos de Brasília e de outras regiões do país ao melhor da literatura atual e suas mais diversas formas de
expressão cultural.

3. - Obje�vos Específicos

1. Realizar extensa exposição de livros com a par�cipação de editoras e livrarias oriundas de várias partes do país, com a fundamental proposta de venda a
preços mais acessíveis;

2. Proporcionar a troca de conhecimento e contato do público com grandes nomes da literatura nacional e internacional através de a�vidades forma�vas;

3. Es�mular o hábito e o gosto pela leitura em crianças, através de a�vidades ar�s�cas e culturais;

4. Garan�r o encontro de autores da cidade com o público através de um espaço des�nado a boa culinária será o ambiente ideal para network e encontros
além daquele café especial. Debates mais in�mistas e apresentações de música instrumental complementarão esse charmoso espaço da BBLL;

5. Proporcionar ações complementares de cinema como ação transversal, visando a aproximação do universo do audiovisual com a literatura despertando
consciência crí�ca e reflexiva;

6. Aproximar o segmento de quadrinhos como linguagem literária de forte adesão do público jovem e adulto, bem como unificação do universo de nova
linguagens eletrônicas e do universo Geek como tendências de forte es�mulo a leitura;

7. Proporcionar as novas gerações formas de se relacionarem com a leitura, tendo as plataformas digitais e tendências atuais como principal meio de
compar�lhar ideias e conhecimento;

8. Apresentar novas linguagens tecnológicas e experiências intera�vas convergindo como ferramenta para o es�mulo a leitura;

9. Oportunizar ao público conteúdos com leitores e escritores consagrados em mesas redondas e debates;

10. Realizar shows musicais como a�vidades como a�vidades complementares e transversais, inserindo a bienal em um contexto de plataforma mul�cultural;

11. Desenvolver ferramentas de comunicação com alimentação real �me durante o evento, com diferentes suportes e funções, proporcionando ao público
presente ou externo informações em tempo real sobre o evento;

12. Ofertar ambiente com cenografia especial em área a céu aberto no espaço da Bienal compondo um espaço onde ocorrem ações de gastronomia diversificad
e programação cultural serão os principais atra�vos;

13. Proporcionar as escolas públicas e par�culares do DF a visitação de alunos na feira e par�cipação nas a�vidades do projeto.

 

3. - Cronograma de Trabalho
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De acordo com a Planilha GLOBAL apresentada, o projeto prevê outras fontes de recursos. As etapas e itens selecionadas para serem custeadas com os recurso
provindos da celebração do Termo de fomento estão diretamente ligados a Execução do projeto. 

Meta 01 - Pré-produção das a�vidades da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

Período de Execução da Meta 01: 08/08/2018 à 17/08/2018

Etapa 1.2 - Comunicação / Material Gráfico / Material Específico / Audiovisual

 

As etapas 1.1 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 serão custeadas com outras fontes de recursos de acordo com a Planilha GLOBAL.

Meta 02 - Produção / Execução das a�vidades da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

Período de Execução da Meta 02: 18/08/2018 à 26/08/2018

Etapa 2.1 - Infraestrutura e Execução das Ações do Projeto

Etapa 2.2 – Equipamentos

Etapa 2.3 – Energia, hidráulica e clima�zação

Etapa 2.4 – Montagem de Espaços

Etapa 2.5 – Serviços Gerais

Etapa 2.6 – Comunicação / Audiovisual

Etapa 2.7 – Alimentação / Logís�ca

 

Meta 03 - Pós-produção da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

Período de Execução da Meta 03: 27/08/2018 à 27/09/2018

As etapas 3.1 / 3.2 serão custeadas com outras fontes de recursos de acordo com a Planilha GLOBAL.

 

3.4 - Indicadores de monitoramento

 

Metas Indicadores de monitoramento Meios de verificação

Meta 01 – Etapas 1.2:  Contratação de serviços
necessários para a formatação do projeto,
planejamento e execução. A meta 01 tem como
obje�vo planejamento da programação e todas as
ações relacionadas para o empenho do plano de
trabalho.

- Divulgação das a�vidades da programação na
imprensa;

- Aplicação da arte no material (site, mídias
sociais, material gráfico e lonas);

- Monitoramento das a�vidades.

- Cópia de documentação de licenças e alvarás

- Comprovação das Mídias

- Relação da equipe;

- Registros fotográficos

- Comprovação da documentação das licenças
emi�das.

Meta 02 – Etapas 2.1 a 2.7:

Contratação de serviços necessários para a montagem,
estrutura e logís�ca do projeto. A meta 02 tem como
obje�vo a produção e execução de todas as ações
relacionadas para o empenho do plano de trabalho.

- Montagem da estrutura do evento conforme
projeto;

- Realização das a�vidades da programação;

- Registro fotográfico e videográfico das ações da
programação;

- Relatórios de produção.

- Fotos das equipes;

- Lista de presença das equipes.

Meta 03

Pós-produção

 

- Prestação de contas;

- Confecção de relatórios de registros fotográficos e
videográficos;

- Levantamento de valoração de mídia, clipagem do
evento;

- Prestação de contas final a correalizadores
patrocinadores e apoiadores;

 

3.5 - Responsabilidades do Ins�tuto Levanta Brasil

 

1. Inserção da marca e as logomarcas da SETUL/DF e do GDF em todo e qualquer material de divulgação do evento, seja impresso ou online, desde o início da
promoção do evento;

2. Divulgação compar�lhada do plano de mídia do evento, com a equipe da Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria Adjunta de Turismo, visando à
divulgação simultânea nas redes sociais;

3. Cessão de espaço para a�vidades propostas pela SETUL/DF;

4. Cessão de espaço para o Artesanato, como produto associado ao Turismo, alinhado a polí�ca da Unidade de Gestão do Artesanato da Subsecretaria de Produto
e Polí�cas de Turismo da Secretaria Adjunta de Turismo;

5. Realizar pesquisa de sa�sfação quan�ta�va e qualita�va junto ao público do projeto;

6. Divulgação em telões, projetores e demais canais de comunicação disponíveis no evento – intervalos, início ou final das a�vidades – vídeos que promovam o
Des�no Brasília, fornecido pela equipe da Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria Adjunta de Turismo;

7. Credenciamento da equipe indicada pela SUPROM – da Secretaria Adjunta de Turismo visando à gestão da parceria, o acompanhamento, fiscalização
monitoramento e avaliação, com acesso irrestrito as áreas do evento por todo o período de ação;

8. Em todos os eventos ar�s�cos, culturais e espor�vos promovidos diretamente ou patrocinados com dinheiro público, sejam inseridas placas informa�vas no
local, contendo, de forma visível e compreensível a todos, os dados rela�vos ao uso de tais recursos, em especial o órgão responsável pela contratação, a pessoa
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�sica e/ou jurídica contratada, bem como os respec�vos valores empenhados ou liquidados, se o caso. Tal responsabilidade visa atender a recomendação conjunta
Termo de Recomendação Conjunta nº 03/2017 – 6ª PRODEP/PROREGs do MINISTÉRIO Público do Distrito Federal e Territórios e que precisa ser acatada:

link: h�p://www.mpd�.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf

 

EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DO 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, informamos que não apresentamos rubrica de encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da
execução do projeto.  Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de dezembro de 2016 e em
hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento de encargo.

No que refere-se aos itens V e VI do referido Ar�go, enfa�zamos:

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhum
responsabilidade sobre os valores de tributos e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não exis�r contratação via CLT e RPA não temos previsão de
encargos e tributos sociais e trabalhistas.

VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum �po de valor rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto.

 

4. Demonstra�vo de Despesas – TERMO DE FOMENTO

Descrição Unid Ocor Quant Valor Unitário Valor Total

Front Light - Locação de Espaço para mídia exterior em vias de grande
circulação no Distrito Federal. (06 paineis 01 meses) 01/08 a 26/08. Unidade/Mês 1 6 R$3.500,00 R$21.000,00

Assessoria de imprensa - Contratação de empresa de releases e matérias de
projetos culturais; Requerimento de inserções e pautas em diversos veículos
de comunicação, para fins de divulgação. Emissão de relatórios e mensuração
de alcance da mídias, clipagem. Experiência comprovada em projetos
culturais e eventos de grande porte, de alcance nacional.

Serviço 1 1 R$25.000,00 R$25.000,00

Livreto - Impressão de livreto com informações e programação do projeto,
com 08 páginas 27x31cm em papel LWC 4 cores.

 

 

Unidade

 

 

1

 

 

10.000

 

 

R$2,80

 

 

R$28.000,00

Banner/Adesivo - Serviço de Impressão, instalação, manutenção e
desinstalação de lona vinílica ou adesivo vinílico 4 cores; Reves�mento
Entrada Principal 410m2, Reves�mento Entrada Infanto-Juvenil 204m2,
Painéis Fundo Área Externa (07 painéis 10 x 04m) 280m2, Containeres
Alimentação 36 m2, Painél Espaço HQ 100 m2, Espaço Z (frente e verso)
150m2, Fachada Centro de Convenções 235m2, Mezanino 100 m2, Café
Literário 28m2.

m² 1 1800 R$52,50 R$94.500,00

Credencial de veículo - produção e Impressão de adesivo colorido, 15x20cm,
para controle de acesso. Unidade 1 400 R$3,00 R$1.200,00

Crachás - Impressão de crachás com 10x15cm em PVC com impressão frente
e verso 4 cores com cordão. Para equipe e convidados. Unidade 1 1200 R$7,00 R$8.400,00

Total da ETAPA 1.2 R$ 178.100,00

Total META 01 R$ 178.100,00

Tenda 10x10m - Locação, montagem e desmontagem de tenda 10x10, �po
chapéu de bruxa, calhada com fechamento lateral. Incluso ART. (setor: Praça
de Alimentação) Período de 03 dias.

Unidade/Período 3 1 R$800,00 R$2.400,00

Tenda 5x5m - Locação, montagem e desmontagem de tenda 5x5, �po chapéu
de bruxa, calhada com fechamento lateral. Incluso ART.  Período de 09 dias.
(5 serviços, 1 credenciamento, 1 cozinha restaurante, 1 bicicletário)

Unidade/Período 3 8  R$700,00 R$16.800,00

Tenda 4x4m - Locação, montagem e desmontagem de tenda 4x4, com
fechamento lateral. Incluso ART.  Período de 09 dias. (01 estacionamento de
público, 01 estacionamento escolar, 01 estacionamento de serviço/produção)

Unidade/Período 3 3  R$600,00  R$5.400,00

Palco (mini-palco) - Montagem de palco em estrutura de ferro metal
modular soldada medindo 3x4m, com piso estruturado em madeira nivelado,
forrado com carpete ou material similar sendo 04 palcos, totalizando 48m2
(áreas: Infanto-Juvenil, Espaço HQ, Espaço Z e Café Literário). Período de 03
dias.

m²/Período 4 48 R$40,00 R$7.680,00

Estrutura de Piso Elevado em Ferro Com acabamento em maderite área de
aliemntação 24x16 e 16x16  = 640 m2 / arquibancada área externa 18 x 6,5 =
121 m2. Período de 03 dias.

m²/período 3 761 R$30,00 R$68.490,00

Piso Palet com carpete para entradas; Túnel infanto juvenil 42 m2, cobertura
entrada principal 160m2. Período de 03 dias. m²/período 3 202 R$30,00 R$18.180,00

Estruturas em Octanorm - Montagem e desmontagem de estruturas em
painéis TS dupla face branca estruturada por perfis e travessas de alumínios

Período / Metro
Linear

1 300 R$95,00 R$28.500,00

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf
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anodizado. Montagem de espaços ins�tucionais e divisórias em salas de
produção.

Estrutura Box Truss Q30 -  Locação, montagem e desmontagem de estrutura
Q30 para sustentação de equipamentos, sinalização e outros estruturas:
coberturas área externa entrada principal 150m/L, cobertura curva área
externa infanto juvenil 90 m/L, cenografias reves�das laterais do palco 312
m/L, painel lateral espaço HQ 100 m/L, painel lateral espaço Z 45 m/L,
coberturas praça de alimentação A. 260m/L e B 230 m/L, suporte tela Cine
Bienal 32 m/L, suporte painel LED 4 faces 52m/L, Backdrop infanto juvenil 30
m/L. suporte sinalização 300m/L.

Período / Metro
Linear 3 1601 R$28,00 R$134.484,00

Estação de banheiros - Montagem, manutenção e desmontagem de
estrutura de conteiners, com 04 módulos de sanitários com 6 vasos e 02 pias
cada e 01 módulo para PNE;  incluso vasos, pias, iluminação. Incluso ART.
(setor: Praça de Alimentação). Período de 09  dias.

unidade/diária 3 9 R$600,00 R$16.200,00

Total ETAPA 2.1 R$ 298.134,00

Par Led 64 - Locação, instalação e manutenção de Refletor Par Led 64 Rgbw,
com no mínimo 54 Leds e 3w. Incluso cabemento. (setor: Praça de
Alimentação)

Diária 9 120 R$40,00 R$43.200,00

Sistema de Iluminação Médio Porte - Locação, instalação e manutenção de
sistema composto por: 10 movies, 18 par led RGBW, 12 ribaltas cores
diversas, 2 bruts de iluminação, dimmer, 2 maquinas de fumaça. Inclusos
estrutura box truss, cabeamento e técnico operador.   (setor: praça de
alimentação)

Diária 9 1 R$3.500,00 R$31.500,00

Projetor 01 - Locação, instalação e manutenção de sistema composto por:
Projetor de no mínimo 5000 ansilummens, suporte e tela 2x3m. Inclusos
cabemento e operador técnico.

Diária 9 2 R$550,00 R$9.900,00

Painel de Led - Locação, instalação e manutenção de painel de led central de
4 mm, tamanho 6x4m, com sistema de projeção e gerenciamento de telas
telas individuais e ou conjunto, u�lizando o so�ware Arena ou sistema
triplered ou superior; Inclusos estrutura box truss, cabeamento e técnico
operador. (setor: palco cultural) - Período de 03 dias

m²/período 3 20 R$450,00 R$27.000,00

Painel de Led - Locação, instalação e manutenção de painel de led central de
4 mm, tamanho 8x3m, com sistema de projeção e gerenciamento de telas 
telas individuais e ou conjunto, u�lizando o so�ware Arena ou sistema
triplered ou superior; Inclusos estrutura box truss, cabeamento e técnico
operador. (Setor: a�vidades forma�vas)  Período de 03 dias

m²/período 3 24 R$450,00 R$32.400,00

Painel de Led - Locação, instalação e manutenção de 4 paineis de led de 4
mm, tamanho 4x2,5m. Inclusos estrutura box truss, cabeamento e técnico
operador. (Setor: Ala Sul/Mercado Literário) Período de 03 dias

m²/período 3 40 R$450,00 R$54.000,00

Internet - (Pontos de acesso) Disponibilização de rede de dados wifi de no
mínimo 30 MB de download e 10MB de upload, incluindo toda parte lógica e
�sica (cabos, equipamentos, roteadores) garan�ndo total acesso, com
segurança e confiabilidade, sem limite de conexões. A empresa deverá
manter um técnico especializado durante todo o período de prestação dos
serviços. Período 09 (nove) dias  (12 credenciamento / 30 sala de produção  /
20 sala de imprensa, 50  Espaço Z, 30 bienal digital).

Unidade 1 142 R$120,00 R$17.040,00

Sistema informa�zado de ingressos (credenciamento) - Locação, instalação
e operacionalização de credenciamento, para cadastro e controle de
colaboradores, fornecedores e público, coleta e gerenciamento de dados
(conforme definição da Diretoria de Produção),  convidados e par�cipantes,
com criação de planilhas e relatórios. A empresa deverá promover o
treinamento dos atendentes e manter um técnico especializado durante todo
o periodo de prestação dos serviços.

Diária 14 1 R$1.500,00 R$21.000,00

Sistema de tradução simultânea - Serviços de Locação e montagem de
sistema de tradução simultânea, composto de transmissor, 800 rádios
receptores com fones de ouvido, 01 operador técnico e 02 recepcionistas
para distribuição e controle dos fones. Inclusos cabine central acús�ca de
intérprete, 02 microfones e 02 fones de ouvido para os intérpretes. As
estruturas podem ser trocadas de ambiente a critério da Direção de
Produção. (A�vidades forma�vas)

Diária 1 4 R$2.400,00 R$9.600,00

Notebook: Locação de Notebooks com configuração mínima: Intel Core I7 ou
superior, 4 GB de memória RAM, disco rígido de 1Tb GB, teclado, mouse sem
fio, com mouse pad, leitor/gravador de cd/dvd, placa de rede,  vídeo on
board e placa de wireless; Monitor LCD de 14” ou superior; So�wares -
Windows 10 e 0ffice2013 completo, aplica�vos ZIP, Acrobat Reader, Flash
Reader. Word, Power Point, drivers dos equipamentos e acessórios
disponíveis para reinstalação em caso de problemas. (02 unid. a�vidades
forma�vas / 04 sala de produção / Total: 06 unid.)

Diária 9 6 R$80,00 R$4.320,00

Computador: Locação de Computadores com configuração mínima: Intel Diária 1 126 R$60,00 R$7.560,00
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Core2 Duo , 04 GB de Ram, HD de 500GB, Wi-fi e Rede 10/100/1000Mbps,
DVD- RW, 06 USB Windows 7 Ul�mate 64 bits, Office 2010 (credenciamentos)
.

Impressora Térmica: Locação deImpressora Térmica com sensor de e�queta
9x4cm - (credenciamento) Diária 1 126 R$70,00 R$8.820,00

Impressora mul�funcional Colorida - Locação, instalação e manutenção de
impressora mul�funcional colorida laserjet ou ecotank, com funções de
fotocópia, impressão, scanner, fax. Franquia de 1000 impressões por dia.
Inclusos tonners ou �ntas, e instalação em rede. (setor: Sala de Produção).

Diária 9 1 R$400,00 R$3.600,00

Leitor de QR Code Mobile - Locação, instalação e manutenção de aparelhos
celulares com leitores eletrônicos de códigos de barra e QR Code para
controle de acessos. Período de execução do evento - 18 a 26/08. (18, 19, 25
e 26/08 - 10 unidades;  20 a 24/08 - 06 unidades)

Diária 1 102 R$120,00 R$12.240,00

Totem Credenciamento - Totem eletrônico com tablet ou TV com sistema de
autocredenciamento para o público (setor: área de credenciamento) Diária 9 5 R$300,00 R$13.500,00

Total ETAPA 2.2 R$ 295.680,00

Rede Hidráulica: Material complementar necessário para montagem das
áreas acima mencionadas. Observando que não necessariamente serão
usados todos os itens listados. Reservatório para água potável; Reservatórios
para dejetos; pressurizador para água potável de ó cv; Bomba de ó cv para
água servida; Bomba de 1 cv para detritos; Mangueira 250 libras ½” água
potável; Mangueira 250 libras ¾” água potável; Mangueira 250 libras ¾” água
servida; Mangueira Chata 2’’ dejetos; Registros esfera (½”,¾” e 2’’); Conexões
(½”,¾” e 2’’); Válvulas de retenção (½”,¾” e 2’’); Tubulação de 40 mm de
esgoto; Tubulação de 50 mm de esgoto; Tubulação 10mm de esgoto;
conexões (40, 50 e 100mm); Registros.

Serviço 1 1 R$15.000,00 R$15.000,00

Sistema de clima�zação com 08 ven�ladores �po breesty, incluso instalação
e manutenção. diária 9 1 R$950,00 R$8.550,00

Total ETAPA 2.3 R$ 23.550,00

Unifilas com fita retrá�l de até 2m Unidade 9 50 R$25,00 R$11.250,00

Bebedouros: Instalação e manutenção de bebedor elétrico para galão (20L),
água natural e gelada, com suporte de chão e dispenser de copos
descartáveis.  01 unid. - Sala de Produção / 01 unid. - Credenciamento de
público / 01 unid. Espaço Info Point / 1 unid. Camarin / 1 unid.
credenciamento de staff / 02 unid. doca (serviço) Total = 07 unid.)

Diária 10 7 R$30,00 R$2.100,00

Vasos de Plantas Grandes: Arranjos de plantas em vasos decora�vos grandes
com 120 cm de altura. Pelo período de 09 dias.Sujeito a aprovação da
Diretoria de Produção. (02 unid. - Auditório 01 A�vidades Forma�vas / 02
unid. - Auditório 02 A�vidades Forma�vas / 10 unid. - Café Literário / 20 unid.
- Áreas de Circulação / Total = 44 unid.)

Período 3 44 R$180,00 R$23.760,00

Vasos de Plantas Pequenos:  Arranjos de plantas em vasos decora�vos
pequenos com 60cm de altura. Pelo período de 09 dias. Sujeito a aprovação
da Diretoria de Produção. (10 unid. - Café Literário / 20 unid. - Áreas de
Circulação / Total = 20 und. 

Período 3 20 R$120,00 R$7.200,00

Tecido: Locação e instalação de tecido (cor a definir) para redução da
inserção de luz solar. (setores: mercado literário; bienal digital e; pavilhão
infan�l).  600 m2

m2 Período 2 600 R$14,00 R$16.800,00

Carpete - Passadeira - Instalação e manutenção de carpete nas cores
vermelha e azul nas áreas de circulação e corredores,  para servir como piso
em toda a'rea interna (Ala Sul, Oeste e Norte)

m² 1 4850 R$16,00 R$77.600,00

Total ETAPA 2.4 R$ 138.710,00

Seguranças evento: Profissional com cer�ficado válido e experiência
comprovada, incluso uniforme e rádio comunicador. A empresa deverá estar
regular junto aos órgãos de segurança pública estaduais e federais. (Diária
12h).

Diária 1 300 R$160,00 R$48.000,00

Seguranças patrimonial: Profissional com cer�ficado válido e experiência
comprovada, incluso uniforme e rádio comunicador. A empresa deverá estar
regular junto aos órgãos de segurança pública estaduais e federais. (Diária
12h).

Diária 1 550 R$160,00 R$88.000,00

Brigadistas: Profissional com cer�ficado válido e experiência comprovada em
serviços de brigada, incluso uniforme e rádio comunicador.  empresa deverá
estar regular junto aos órgãos de segurança pública estaduais e federais.
(Diária 12h).

Diária 1 130 R$145,00 R$18.850,00

Serviço de UTE móvel - Serviço de primeiros socorros para emergências e Diária 10 2 R$800,00 R$16.000,00
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urgências médicas aos par�cipantes do evento, contendo UTE móvel
avançada, completa com equipamentos para doenças cardíacas e recursos
humanos necessários. (carga horária: 10 horas)

Serviço de Limpeza: Profissional de limpeza, uniformizado e experiente, para
a limpeza e manutenção integral de toda a área do evento, incluindo todo o
material e equipamentos de limpeza, lixeiras em 02 cores, sacos de Lixo em
02 (duas) cores (lixo seco e orgânico) equipamentos necessários, todos os
materiais de higiene (sabonete líquido, papel higiênico de qualidade, papel
toalha).

Diária 1 400 R$140,00 R$56.000,00

Lixeiras: Distribuição de 160  lixeiras de 50L, dividias em 02 (duas) cores, 
para lixo seco e orgânico:  40 Mercado Literário, 08 a�vidades forma�vas
Auditórios 01 e 02; 24 Pavilhão Infan�l; 12 Café Literário; 08 Espaço HQ; 06
Espaço Z; 40 Praça de Alimentação; 06 Credenciamento; 02 Sala de Produção;
02  Copa, 30 áreas de circulação), locação de uma caçamba de lixo de 30m3,
recolhimento e des�nação dos resíduos.

Serviço 12 160 R$4,00 R$7.680,00

Carregadores: Profissional capacitado para transportar materiais diversos,
mobiliários, estruturas, equipamentos e insumos. (Diária 12h). Diária 9 6 R$140,00 R$7.560,00

Tradutor Simultâneo - Profissional capacitado e com experiência na
prestação de serviços de interpretação simultânea. Idiomas: inglês, espanhol.
Diária de 6h.

Diária 4 1 R$800,00 R$3.200,00

Total ETAPA 2.5 R$ 245.290,00

Transmissão em tempo real (Streaming) - Serviço de transmissão ao vivo
pela internet, inclusos equipamentos, servidor em tempo real e sem a
necessidade do download e técnico operador.

Diária 9 1 R$1.000,00 R$9.000,00

Total ETAPA 2.6 R$ 9.000,00

Ônibus - 45 lugares - ar condicionado, combus�vel, km livre, motorista
uniformizado com rádio comunicador de longa distância ou celular para
contato com a organização do evento. Um dos veículos deverá ser adaptado
para portadores de necessidades especiais. (Diária 12h)

Diária 5 28 R$795,00 R$111.300,00

      

Total ETAPA 2.7 R$ 111.300,00

TOTAL GERAL R$ 1.299.764,00

 

 

5. Físico Financeiro

Meta Etapa Descrição CONCEDENTE CONVENENTE

 

 

 

 

1

Meta 01 - Pré-produção das a�vidades da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

1.1 Recursos Humanos R$0,00 R$0,00

1.2 Comunicação / Material Gráfico / Material Específico / Audiovisual R$178.100,00 R$ 0,00

1.3 Cachês R$0,00 R$ 0,00

1.4
Logís�ca (Transporte, Hospedagem e Alimentação).

 
R$0,00 R$ 0,00

1.5
Liberação de Licenças e Alvarás

 
R$0,00 R$ 0,00

1.6 Despesas Administra�vas R$0,00 R$0,00

 Meta 02 - Produção / Execução das a�vidades da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

 

2

2.1 Infraestruturas  R$298.134,00 R$ 0,00

2.2 Equipamentos R$295.680,00 R$ 0,00

2.3 Energia, hidráulica e clima�zação R$23.550,00 R$ 0,00

2.4 Montagem de Espaços - Espaços especiais, estandes, sinalização, mobiliários e cenografia R$138.710,00 R$ 0,00

2.5 Serviços gerais, serviços especializados e acessibilidade R$245.290,00 R$ 0,00

2.6 Comunicação / Audiovisual R$9.000,00 R$ 0,00

2.7 Alimentação e Logís�ca R$111.300,00 R$ 0,00
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Meta 03 - Pós-Execução das a�vidades da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

3
3.1 Despesas Administra�vas R$0,00 R$ 0,00

3.2 Comunicação / Audiovisual R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 1.299.764,00 R$ 0,00

 

 

 

6. Plano de Aplicação

Código Especificação Total

Meta 01 - Pré-produção das a�vidades da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

 Recursos Humanos R$0,00

335041 Comunicação / Material Gráfico / Material Específico / Audiovisual R$178.100,00

 Cachês R$0,00

 
Logís�ca (Transporte, Hospedagem e Alimentação).

 
R$0,00

335041
Liberação de Licenças e Alvarás

 
R$0,00

 Despesas Administra�vas R$0,00

Meta 02 - Produção / Execução das a�vidades da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

335041 Infraestruturas  R$298.134,00

335041 Equipamentos R$295.680,00

335041 Energia, hidráulica e clima�zação R$23.550,00

335041 Montagem de Espaços - Espaços especiais, estandes, sinalização, mobiliários e cenografia R$138.710,00

335041 Serviços gerais, serviços especializados e acessibilidade R$245.290,00

335041 Comunicação / Audiovisual R$9.000,00

335041 Alimentação e Logís�ca R$111.300,00

Meta 03 - Pós-Execução das a�vidades da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

 Despesas Administra�vas R$0,00

 Comunicação / Audiovisual R$ 0,00

TOTAL GERAL R$ 1.299.764,00

 

7. Cronograma de Desembolso

Meta Etapa Descrição AGOSTO/2018 SETEMBRO/2018

 

 

 

 

1

Meta 01 - Pré-produção das a�vidades da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

1.1 Recursos Humanos R$0,00 R$0,00

1.2 Comunicação / Material Gráfico / Material Específico / Audiovisual R$178.100,00 R$ 0,00

1.3 Cachês R$0,00 R$ 0,00

1.4
Logís�ca (Transporte, Hospedagem e Alimentação).

 
R$0,00 R$ 0,00

1.5
Liberação de Licenças e Alvarás

 
R$0,00 R$ 0,00

1.6 Despesas Administra�vas R$0,00 R$0,00

 Meta 02 - Produção / Execução das a�vidades da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

 

2

2.1 Infraestruturas  R$298.134,00 R$ 0,00

2.2 Equipamentos R$295.680,00 R$ 0,00
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2.3 Energia, hidráulica e clima�zação R$23.550,00 R$ 0,00

2.4 Montagem de Espaços - Espaços especiais, estandes, sinalização, mobiliários e cenografia R$138.710,00 R$ 0,00

2.5 Serviços gerais, serviços especializados e acessibilidade R$245.290,00 R$ 0,00

2.6 Comunicação / Audiovisual R$9.000,00 R$ 0,00

2.7 Alimentação e Logís�ca R$111.300,00 R$ 0,00

Meta 03 - Pós-Execução das a�vidades da 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura

3
3.1 Despesas Administra�vas R$0,00 R$ 0,00

3.2 Comunicação / Audiovisual R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 1.299.764,00 R$ 0,00

 

 

8. PLANILHA GLOBAL / RECEITAS DESPESAS

 

META  01 - PRÉ-PRODUÇÃO

DESCRITIVO DA META 01: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A FORMATAÇÃO DO PROJETO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO. A META 01 TEM
COMO OBJETIVO PLANEJAMENTO DA PROGRAMAÇÃO E TODAS AS AÇÕES RELACIONADAS PARA O EMPENHO DO PLANO DE TRABALHO. (EQUIPE DE
PRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO, CACHÊS E LOGÍSTICA)

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE OCOR. QTD. VL. UNITÁRIO VALOR TOTAL FONTE

ETAPA 1.1 - RECURSOS HUMANOS 

1.1.1

Direção Geral - profissional responsável por idealizar
e orientar a direção de todos os produtos
relacionados a bienal, responsável por delegar tarefas
e a�vidades a todas as coordenações.

Semana 11 1 R$2.618,20 R$28.800,20 LIC

1.1.2

Produção Execu�va: Contratação de profissional
responsável pela aplicação dos cronogramas e planos
de trabalho estabelecidos junto ao diretor geral,
comunicação com fornecedores e profissionais
envolvidos, coordenação da relatoria e centralização
das demandas de serviços.

Semana 2 1 R$15.000,00 R$30.000,00 LR

1.1.3

Coordenador Administra�vo - Contratação de
profissional responsável pela gestão financeira e
negocial do projeto,  efetuar pagamentos e fluxos
financeiros, bem como cumprimento de prazos
determinados contratos de fornecedores, execução
dos cronogramas de pagamento, arquivamento e
controle de comprovantes, relacionamento com
fornecedores e demais funções per�nentes as
a�vidades em questão.

Mês 3 1 R$7.150,00 R$21.450,00 LIC

1.1.4

Gestão financeira: Contratação de profissional
responsável pela administração do projeto,
organizando planilhas administra�vas e financeiras,
arquivamento e controle de comprovantes,
relacionamento com fornecedores e demais funções
per�nentes as a�vidades em questão.

Serviço 1 1 R$35.000,00 R$35.000,00 OF

1.1.5

Coordenador de Produção - Contratação de
Profissional responsável pela coordenação  (ume
direção de todas as operações relacionadas a todos os
eixos de produção e coordenações do projeto do
projeto, acompanhando de direcionando as
a�vidades para equipes de coordenação e
secundárias diretamente (carga horária: 12 horas)

Semana 20 1 R$3.000,00 R$60.000,00 LR

1.1.6

Coordenação de produção/comunicação -
Contratação profissional responsável por toda área de
comunicação do projeto, execução dos planos de
comunicação e mídia, relacionamento com
colaboradores e fornecedores da área, abrangendo
propaganda e publicidade.

Semana 9 1 R$2.507,00 R$22.563,00 LIC

1.1.7 Coordenação de produção/Mobilização Escolar e
coordenação educa�va - Profissional responsável
pela mobilização de alunos das Redes de Ensino para

Semana 7 1 R$910,00 R$6.370,00 LIC
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visitas no ambito da bienal, convite e relacionamento
junto às ins�tuições de ensino, planejamento e
operacionalização das visitas.

1.1.8

Coordenação Editorial - Profissional responsavel pela
geração de todos os textos necessários a provisão de
conteúdos, tais como catálogo, redes sociais,
materiais diversos de comunicação e divulgação.

Mês 2 1 R$5.000,00 R$10.000,00 LIC

1.1.9

Coordenador de Logís�ca - Profissional responsável
pelo planejamento e operacionalização da logís�ca do
projeto: Alimentação, hospedagem e trasnportes
aéreo e terrestre. (carga horária: 12 horas)

Semana 8 1 R$1.500,00 R$12.000,00 LIC

1.1.10

Coordenação de A�vidades Forma�vas e
pedagógicas- Profissional responsável pelo
planejamento e operacionalização da programação
das a�vidades forma�vas do projeto.

Semana 8 1 R$1.500,00 R$12.000,00 LIC

1.1.11

Coordenação de montagem e desmontagem -
Profissional responsável pelo planejamento e
operacionalização da execução do projeto
arquitetônico, controle de montagem e desmontagem
de todas as estruturas que compõem o evento,
cronograma de montagem e coordenação de equipe
de montagem. Experiência comprovada na realização
de eventos de grande porte.

Diária 16 1 R$500,00 R$8.000,00 LIC

1.1.12

Coordenação de produção de Operações - 
Profissional responsável pelo planejamento, acesso,
operações, acompanhamento e fiscalização dos
diversos serviços de apoio, tais como segurança,
carregadores, recep�vo, limpeza, etc .

Semana 8 1 R$1.500,00 R$12.000,00 LIC

1.1.13

Coordenação de produção de Credenciamento -
Profissional responsável pelo planejamento,
organização e acompanhamento dos serviços
relacionados ao credenciamento do evento.

Semana 3 1 R$800,00 R$2.400,00 LIC

1.1.14

Coordenador A&B - Contratação de profissional para
a organização, operacionalização e controle da
alimentação dos colaboradores; Caterings dos
convidados, palestrantes e escritores.

Semana 4 1 R$720,00 R$2.880,00 LIC

1.1.15
Coordenador de Sustentabilidade - Contratação de
profissional para a organização, operacionalização e
controle das ações de sustentabilidade do projeto.

Semanas 6 1 R$1.200,00 R$7.200,00 LR

1.1.16

Direção de Arte - Desenvolvimento de direção
ar�s�ca presentes na bienal, coordenacao das
curadorias musiciais, artes cenicas, e contacao de
historias, direcao do processo de iden�dade visual e
conográfico.

Serviço 1 1 R$40.000,00 R$40.000,00 OF

1.1.17

Curadoria literária INTERNACIONAL - Profissional
responsável pela seleção e convite de escritores
internacionais, que tenham obras alinhadas ao
conteúdo das áreas temá�cas do projeto. Foi
contratada especialista em curadoria internacional
para seleção de escritores e palestrantes
internacional para compor a programação do evento.
Sendo de grande relevância para a consolidação do
projeto a par�cipação do profissional.

Mês 3 1 R$10.000,00 R$30.000,00 LR

1.1.18

Curadoria literária NACIONAL - Profissional (is)
responsável (is) pela seleção e convite de escritores
nacionais, que tenham obras alinhadas ao conteúdo
das áreas temá�cas do projeto.

Semana 7 1 R$2.145,00 R$15.015,00 LIC

1.1.19

Curadoria literária REGIONAL - Profissional (is)
responsável (is) pela seleção e convite de escritores
regional, que tenham obras alinhadas ao conteúdo
das áreas temá�cas do projeto.

Semana 7 1 R$2.145,00 R$15.015,00 LIC

1.1.20
Curadoria Cine bienal - Profissional responsável pela
apreciação e seleção de obras cinematográficas para
compor programação geral do Cine Bienal

Semana 7 1 R$715,00 R$5.005,00 LIC

1.1.21

Curadoria HQS - Profissional responsável pela seleção
e convite de autores e ar�stas relacionados ao
mercado HQ para compor programação do Espaço
HQ.

Semana 7 1 R$1.145,00 R$8.015,00 LIC
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1.1.22 Curadoria Espetaculos - Profissional responsável pela
seleção e convite de espetaculos para compor as
a�vidades infan�l e infanto juvenil.

serviço 1 1 R$7.000,00 R$7.000,00 LR

1.1.23
Curadoria Arte Urbana - Profissional responsável pela
seleção e convite de espetaculos para compor as
a�vidades da programação com tema arte urbana

serviço 1 1 R$10.000,00 R$10.000,00 LR

1.1.24

Arquiteto: Desenvolvimento de projeto arquitetônico
por profissional devidamente registrado junto ao
CAU, responsável pelo desenvolvimento de projeto
arquitetônico, plantas baixa, 2D, 3D, elétrica e
hidráulica do projeto. Acompanhamento da
montagem, execução e desmontagem de todas as
estruturas e espaços.

Hora 100 1 R$99,20 R$9.920,00 LIC

1.1.25

Assessoria da Produção - Profissional responsável
pelo suporte a direção de Produção e sua asssessoria,
suprimento das demandas operacionais relacionadas
à Direção de Produção e ao projeto.(carga horária: 12
horas) (4 x logis�ca 1600 = 6.4k / Operações 2.5k /
mul�setor 5x1600=8k / HQ e Z 2k / Externa 1600k /
Café e Digital 2k / Dir geral 10.5k / Prod art 2.5k / tecn
aud 2x2k / ofici 2x1600 / debat e semin 1600k / cine
bienal 1600k / creden 2400k / risco e segurança 3k /
Assist. Direção Geral 8k / Ass Programação 10k

Semana 1 1 R$69.700,00 R$69.700,00 LR

1.1.26
Assistência de Produção (PCD) - Profissional
responsável por atuar na assistência de produção do
projeto - Pessoa com deficiência.

Semana 1 2 R$1.100,00 R$2.200,00 LIC

SUBTOTAL ETAPA 1.1 R$482.533,20

ETAPA 1.2 -  COMUNICAÇÃO / MATERIAL GRÁFICO / MATERIAL ESPECÍFICO / AUDIOVISUAL

1.2.1

Agencia de publicidade: criação e desenvolvimento
de campanhas, live marke�ng,  estratégias de
gerenciamento de redes sociais, de aplicação de plano
global de comunicação, em concordância com o
planejamento das coordenações do projeto: cria
todas referências para as unidades operacionais
ecarregadas na execuç±ao do Plano de Comunicação.

Serviço 1 1 R$48.000,00 R$48.000,00 OF

1.2.2

Cenotécnicos - Profissionais responsáveis por montar
e desmontar toda cenografia da Bienal: Entradas,
Painéis, Palco, Livros e Peças Cenográfica 3D,
revesitmentos de tecido, motagens de peças de
madeira, acabemntos de todas as áres e peças
cenográficas. Realizam a manuntenção de toda
cenografia durante o período completo da Bienal.
Montagem 5 dias, evento 09 dias, desmontagem 3
dias = 17 dias

Semana 6 3 R$1.000,00 R$18.000,00 OF

1.2.3
Site internet: desenvolvimento e Implementação de
site na internet para divulgação das a�vidades,
informações e materiais do projeto.

Serviço 1 1 R$10.500,00 R$10.500,00 LR

1.2.4 Site Hospedagem - Hospedagem de site na web serviço 1 1 R$503,90 R$503,90 OF

1.2.5
Inves�mentos em Mídias Sociais: Patrocínio em
anúncios e difusão de páginas em redes sociais tais
como: Facebook, Instagram, Google e Youtube.

Anúncio 1 1 R$8.000,00 R$8.000,00 OF

1.2.6 Front Light - Locação de Espaço para mídia exterior
em vias de grande circulação no Distrito Federal. Unidade/Mês 1 6 R$3.500,00 R$21.000,00 TF

1.2.7
Inserções de rádio de 30" - Contratação de serviços
de veiculação de spot de 30" em emissora de rádio de
alta abrangência.

Unidade 1 72 R$180,00 R$12.960,00 OF

1.2.8

Book de Captação - Criação e Produção de Material
de Captação - Composto por Caixa em MDF
personalizada em formato de livro, conjunto de mini
cartões postais personalizados, caderneta
personalizada A6, marca página personalizado, lápis,
frasco de vidro e pílulas com mensagens poé�cas.

serviço 1 1 R$3.394,00 R$3.394,00 OF

1.2.9 Cartazes - Confecção/impressão de cartazes em
formato A3 Unidade 300 1 R$3,80 R$1.140,00 LIC

1.2.10 Front Light Impressão - Impressão e Instalação de
Lona Vinílica Adesiva formato 9x3,6m para outdoors. m² 1 194 R$55,00 R$10.670,00 LIC
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1.2.11 Assessoria de imprensa - Contratação de empresa de
releases e matérias de projetos culturais;
Requerimento de inserções e pautas em diversos
veículos de comunicação, para fins de divulgação.
Emissão de relatórios e mensuração de alcance da
mídias, clipagem. Experiência comprovada em
projetos culturais e eventos de grande porte, de
alcance nacional.

Serviço 1 1 R$25.000,00 R$25.000,00 TF

1.2.12

Aplica�vo mobile: Desenvolvimento de aplica�vo
para celular nas plataformar IOS e Android com
funções de acesso a programação, agendamento de
a�vidades, credenciamento, roteiros turís�cos com
georreferenciamento, inserção de conteúdo e
atualizações.

Serviço 1 1 R$15.000,00 R$15.000,00 LR

1.2.13
Livreto - Impressão de livreto com informações e
programação do projeto, com 08 páginas 27x31cm
em papel LWC 4 cores.

Unidade 1 10.000 R$2,80 R$28.000,00 TF

1.2.14

Banner/Adesivo - Serviço de Impressão, instalação,
manutenção e desinstalação de lona vinílica ou
adesivo vinílico 4 cores; Reves�mento Entrada
Principal 410m2, Reves�mento Entrada Infanto-
Juvenil 204m2, Painéis Fundo Área Externa (07
painéis 10 x 04m) 280m2, Containeres Alimentação
36 m2, Painél Espaço HQ 100 m2, Espaço Z (frente e
verso) 150m2, Fachada Centro de Convenções 235m2,
Mezanino 100 m2, Café Literário 28m2.

m² 1 1800 R$52,50 R$94.500,00 TF

1.2.15

Catálogo - Impressão de catálogo no formato
210x250mm fechado, com 100 páginas, capa em
papel supremo 300g, 4/4 e miolo 4/4 cores com
laminação fosca, com miolo em papel couche fosco,
lombada quadrada vincado colado a quente.

Unidade 1 500 R$38,00 R$19.000,00 OF

1.2.16
Marcador de Página - Impressão de marca páginas
em papel couché fosco 300g, 4/4 cores, tamanho
5x18cm, impressão frente e verso.

Unidade 1 3000 R$0,53 R$1.590,00 OF

1.2.17 Credencial de veículo - produção e Impressão de
adesivo colorido, 15x20cm, para controle de acesso. Unidade 1 400 R$3,00 R$1.200,00 TF

1.2.18 Pulseiras - Confecção de pulseira em vinil para
iden�ficação e acesso, com fecho de lacre Unidade 1 600 R$1,20 R$720,00 LR

1.2.19

Material de Apoio - Bloco de notas - produção e
impressão de bloco de notas personalizado com a
logomarca do projeto, tamanho A5, 30 páginas, papel
Offset 90g, ou superior. (setor: A�vidades Forma�vas)

Unidade 1 500 R$2,50 R$1.250,00 LR

1.2.20

Canetas - Produção de canetas personalizadas
esferográficas carga azul, com aplicação da iden�dade
visual do projeto até 03 cores, acionamento push
bo�om. (setor: A�vidades Forma�vas)

Unidade 1 500 R$1,80 R$900,00 LR

1.2.21
Bo�ons Personalizados - Produção de bo�ons
personalizados redondos niquelado, resinado, com
1,5cm de diâmetro.

Unidade 1 200 R$6,20 R$1.240,00 OF

1.2.22 Vinheta 01 - Criação e gravação de vinheta com
duração de 30" Serviço 1 1 R$650,00 R$650,00 LIC

1.2.23 Vinheta 01 - Criação e gravação de vinheta com
duração de 60" Serviço 1 1 R$1.150,00 R$1.150,00 LIC

1.2.24
Crachás - Impressão de crachás com 10x15cm em PVC
com impressão frente e verso 4 cores com cordão.
Para equipe e convidados.

Unidade 1 1200  R$           
7,00 R$8.400,00 TF

1.2.26

Sacolas �po Ecobag - Produção de bolsas
personalizadas �po ecobag, em lona de algodão cru
40x30cm com alça de ombro dupla, feiche com imã,
impressão 4 cores frente e verso. Sujeito à aprovação
da Diretoria de Produção.

Unidade 1 500 R$16,00 R$8.000,00 OF

1.2.27

Camiseta - Produção de camiseta de manga curta,
gola redonda, malha confeccionada em tecido 100%
algodão Fio 30/1, em cores diversas com estampa
conforme iden�dade visual do projeto na frente e
costas, aprox. 30x30cm em serigrafia silk screen
eletrônica.

Unidade 1 600 R$25,00 R$15.000,00 LR



09/08/2018 SEI/GDF - 11081257 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13847022&infra_sist… 23/36

1.2.28 Filmagem - Filmagem 01 Profissional responsável pela
captação de imagens para a criação de vídeos para
divulgação do projeto. Inclusos equipamentos. Com
experiência comprovada. Filmagem 02 Profissionais
com experiência em filmagem de eventos, para fazer
a cobertura de vídeo do projeto. Registro de takes
gerais, a�vidades e etrevistas. 02 câmeras com
operador por dia. Filmagem 03 Profissionais com
experiência em filmagem de eventos, para fazer a
cobertura videográfica integral das palestras e
(Filmagem-1 18k / 2 - 10.8k / 11.7k)

Semana 1 1 R$40.500,00 R$40.500,00 LR

1.2.29 Editor de Vídeos 01  - Profissional responsável pela
edição de vídeos para divulgação do projeto. Mês 2 1 R$5.500,00 R$11.000,00 LR

1.2.30
Studio de gravação audiovisual: locação de sala de
studio de gravação audiovisual para gravação de
vídeos previstos no plano de comunicação

Serviço 1 1 R$700,00 R$700,00 OF

SUBTOTAL ETAPA 1.2 R$407.967,90

ETAPA 1.3 -  CONTRATAÇÕES ARTÍSTICAS

1.3.1

Homenageado Nacional - Escritor de renome
nacional, com vasto número de �tulos publicados;
com premiações nacionais, com obra relacionada a
um dos temas associados  aos eixos temá�cos do
projeto para apresentação / palestra na programação
da bienal.

Cachê 1 1 R$4.000,00 R$4.000,00 OF

1.3.2

Autores Convidados Internacional  Escritor de
renome internacional; reconhecido pela crí�ca
internacional, com �tulo publicado no Brasil, com
obra relacionada a um dos temas associados aos eixos
temá�cos do projeto para apresentação / palestra na
programação da bienal

Cachê 1 1 R$55.100,00 R$55.100,00 OF

1.3.3

Autores Convidados Nacional - Escritor nacional;
reconhecido pela crí�ca nacional, com vasto número
de �tulos publicados, com obra relacionada a um dos
temas associados aos eixos temá�cos do projeto para
apresentação / palestra na programação da bienal

Cachê 1 1 R$68.500,00 R$68.500,00 OF

1.3.4

Mediador/Monitor - Profissional responsável pelo
acompanhamento e mediação de a�vidades
relacionadas as áreas de desenvolvimento de
conteúdo, a�vidades forma�vas, mesas de debates,
oficinas (carga horária: 12 horas)

Diária 1 17 R$500,00 R$8.500,00 LR

1.3.5

Mediador/Monitor - Profissional responsável pelo
acompanhamento e mediação de a�vidades
relacionadas as áreas de desenvolvimento de
conteúdo, a�vidades forma�vas, mesas de debates,
oficinas (carga horária: 12 horas)

Diária 1 15 R$500,00 R$7.500,00 OF

1.3.6

Contação de Histórias - Profissional com experiência
comprovada para atuar como contador de histórias
para compor a programação do projeto. (setor:
Bosque da Leitura)

Cachê 1 36 R$330,00 R$11.880,00 LR

1.3.7

Espetáculo Teatral Infanto juvenil - Contratação de
grupo de teatro para apresentação de espetáculos e
compor a programação infanto juvenil (por
apresentação)

Cachê 1 64 R$1.500,00 R$96.000,00 LR

1.3.8
Apresentações Musicais Regional 01 – Contratação
de ar�sta / grupo musical de reconhecimento regional
para compor a programação (por apresentação)

Cachê 1 5 R$3.000,00 R$15.000,00 LIC

1.3.9
Apresentações Musicais Regional 02 – Contratação
de ar�sta / grupo regional para compor a
programação musical (por apresentação)

Cachê 1 4 R$2.000,00 R$8.000,00 LIC

1.3.10
DJ - Contratação de profissional com experiência, para
apresentação em som mecânico para compor a
programação musical

Cachê 1 17 R$500,00 R$8.500,00 LIC

1.3.11
Cessão de Direitos de Exibição - Cessão de direitos de
exibição de sobre obras cinematográficas para
transmissão no projeto. (setor: Cine Bienal)

Unidade 1 5 R$1.500,00 R$7.500,00 LR

1.3.12 Atores: contratação de atores profissionais para
gravação de vídeos promocionais de campanha de

cachê 1 10 R$500,00 R$5.000,00 OF
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comunicação

1.3.13

Arte educador 2 - Profissional com experiência em
transmissao de conhecimento pela Web, para atuar
como minstrantes de palestras em seminãrios para o
público Infanto Juvenil na semana da Bienal.  (Setor:
A�vidades forma�vas)

cachê 1 18 R$1.000,00 R$18.000,00 OF

SUBTOTAL ETAPA 1.3 R$313.480,00

ETAPA 1.4 -  LOGÍSTICA / TRANSPORTE

1.4.1

Hospedagem Apartamento SGL Autores Nacionais e
Internacionais - Hospedagem com café da manhã, em
UH individual, com ar condicionado e cofre. O
estabelecimento deverá ter 04 estrelas ou mais,
oferecer recepção 24 horas, restaurante com almoço
e jantar, serviços de alimentação no quarto e
unidades para PNE. Taxas inclusas. Check in 14h e
check out 12h. (37 escritores convidados; 02
homenageados).

Diária 2 39 R$210,00 R$16.380,00 LR

1.4.2

Passagem Aérea Vôo domés�co - TRECHO (74 unid. -
escritores nacionais;  02 unid. Homenageado
Nacional, 40 unid. - ar�stas / grupos musicais e
teatrais / 10 unid. Convidados imprensa nacional / 10
unid. Colaboradores de outros estados).

Unidade 1 42 R$500,00 R$21.000,00 LR

1.4.3 Passagem Aérea Vôo Internacional Classe econômica
- TRECHO (12 unid. - escritores internacionais) PAX 1 9 R$5.104,93 R$45.944,39 OF

SUBTOTAL ETAPA 1.4 R$83.324,39

ETAPA 1.5 -  LIBERAÇÃO DO EVENTO

1.5.1

Despachante - Profissional responsável por todo
trâmite de re�rada de alvarás, documentos e
acompanhamento de re�rada de licenças junto aos
orgãos públicos

Serviço 1 1 R$4.000,00 R$4.000,00 OF

1.5.2 TAXAS LICENCAS E LIBERACOES (AGEFIS, ADM) Taxas 1 1 R$800,00 R$800,00 OF

1.5.3 ECAD Taxas 1 1 R$10.000,00 R$10.000,00 OF

1.5.4 Seguro -  Contratação de apólice de seguro de
responsabilidade civil Serviços 1 1 R$1.300,00 R$1.300,00 OF

SUBTOTAL ETAPA 1.5 R$16.100,00

ETAPA 1.6 -  DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.6.2

Captação de recursos - profissional responsável pela
relação com entes públicos e privados para captação
de recursos financeiros para o desenvolvimento do
projeto

Serviço 1 1 R$150.000,00 R$150.000,00 LR

1.6.3

Captação de recursos - profissional responsável pela
relação com entes públicos e privados para captação
de recursos financeiros para o desenvolvimento do
projeto

Serviço 1 1 R$25.000,00 R$25.000,00 LIC

1.6.4
Aluguel de sede de produção: Locação de escritório
sede de produção para alocar equipes de trabalho do
projeto.

Mês 1 1 R$2.400,00 R$2.400,00 LR

1.6.5

Material de escritório - Insumos de escritórios
necessários à produção do evento, inclusos canetas,
papel A4, envelopes A4, envelopes o�cio, tonners de
impressoras PB e colorido, grampeadores, grampos,
etc

Insumo 1 1 R$4.000,00 R$4.000,00 OF

SUBTOTAL ETAPA 1.6 R$181.400,00

TOTAL GLOBAL META 01 R$1.484.805,49

 

Fontes de Recurso Total Meta 01

Lei de Incen�vo à Cultura LIC R$263.743,20

Lei Rouanet - LR R$622.430,00
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Termo de Fomento - TF R$178.100,00

Patrocínio Privado / Outras Fontes - OF R$420.532,29

 

META  02 - EXECUÇÃO

DESCRITIVO DA META 02:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PROJETO E A EXECUÇÃO DE TODA A PROGRAMAÇÃO E PLANEJAMENTO.       

ETAPA 2.1 - INFRAESTRUTURAS  

 ESTRUTURAS - COBERTURAS

2.1.1

COBERTURA TIPO CAIXA CÊNICA – Montagem de
Estrutura em Q30, em formado de retângulo medindo
16,00m X 12,00m X 8,00m, que servirá como
cobertura para área decredenciamento da Bienal.
Q30, Lona impressa, tecido, e estruturas 3D em
Madeira

Metro Linear 1 192 R$120,00 R$23.040,00 OF

2.1.2

Tenda 10x10m - Locação, montagem e desmontagem
de tenda 10x10,  �po chapéu de bruxa, calhada com
fechamento lateral. Incluso ART. (setor: Praça de
Alimentação) Período de 03 dias.

Unidade/Período 3 1 R$800,00 R$2.400,00 TF

2.1.3

Tenda 5x5m - Locação, montagem e desmontagem de
tenda 5x5,  �po chapéu de bruxa, calhada com
fechamento lateral. Incluso ART.  Período de 09 dias.
(5 serviço, 1 credenciamento, 1 cozinha restaurante, 1
bicicletário)

Unidade/Período 3 8 R$700,00 R$16.800,00 TF

2.1.4

Tenda 4x4m - Locação, montagem e desmontagem de
tenda 4x4, com fechamento lateral. Incluso ART. 
Período de 09 dias. (01 estacionamento de público, 01
estacionamento escolar, 01 estacionamento de
serviço/produção)

Unidade/Período 3 3 R$600,00 R$5.400,00 TF

SUBTOTAL R$47.640,00

 ESTRUTURAS DE PALCO E PISO

2.1.5

Palco (mini-palco) - Montagem de palco em estrutura
de ferro metal modular soldada medindo 3x4m, com
piso estruturado em madeira nivelado, forrado com
carpete ou material similar sendo 04 palcos,
totalizando 48m2 (áreas: Infanto-Juvenil, Espaço HQ,
Espaço Z e Café Literário). Período de 03 dias.

m²/Período 4 48 R$40,00 R$7.680,00 TF

2.1.6

Estrutura de Piso Elevado em Ferro Com acabamento
em maderite área de aliemntação 24x16 e 16x16  =
640 m2 / arquibancada área externa 18 x 6,5 = 121
m2. Período de 03 dias.

m²/período 3 761 R$ 30,00 R$68.490,00 TF

2.1.7
Piso Palet com carpete para entradas; Túnel infanto
juvenil 42 m2, cobertura entrada principal 160m2.
Período de 03 dias.

m²/período 3 202 R$30,00 R$18.180,00 TF

2.1.8

Pra�cável - Locação, montagem, manutenção de
pra�cável pantográfico, módulo 2x1m, com piso
nivelado em madeira, forrado com carpete (cor a
defirnir) ou madeira branca e acabamento nos
rodapés, com rampa e escada. Incluso ART. (Setor: 04
unid./dia, por 09 dias - Café Literário / 08 unid./dia,
por 02 dias - Eventos Especiais - Total = 52 diárias).

Unidade/ diária 1 52 R$100,00 R$5.200,00 OF

2.1.9

Palco 10x6m - Montagem de palco em estrutura de
ferro metal modular soldada, de 10x6m, com piso
estruturado em madeira nivelado, forrado com
carpete ou material similar, com cobertura
estruturada em Q30, 01 escada e 01 rampa com
protetores laterais ou corrimão. Inscluso ART. (setor:
Praça de Alimentação)

m² 9 60 R$55,00 R$29.700,00 LIC

SUBTOTAL R$129.250,00

 ESTRUTURAS DE FECHAMENTO, OCTANORM E SUPORTE

2.1.10 Fechamento CEGO: placa de fechamento cego e
isolamento de área Metro Linear 9 100 R$7,00 R$6.300,00 LIC

2.1.11 Alambrado: Grade para controle de público, com pés
e pinos metálicos para encaixe e fixação. Período de

Metro Linear /
Período

3 800 R$4,20 R$10.080,00 LIC
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03 dias.

2.1.12

Estruturas em Octanorm - Montagem e
desmontagem de estruturas em  em painéis TS dupla
face branca estruturada por perfis e travessas de
alumínios anodizado. Montagem de espaços
ins�tucionais e divisórias em salas de produção.

Período / Metro
Linear 1 300 R$95,00 R$28.500,00 TF

2.1.13

Estrutura Box Truss Q30 -  Locação, montagem e
desmontagem de estrutura Q30 para sustentação de
equipamentos, sinalização e outros estruturas:
coberturas área externa entrada principal 150m/L,
cobertura curva área externa infanto juvenil 90 m/L,
cenografias reves�das laterais do palco 312 m/L,
painel lateral espaço HQ 100 m/L, painel lateral
espaço Z 45 m/L, coberturas praça de alimentação A.
260m/L e B 230 m/L, suporte tela Cine Bienal 32 m/L,
suporte painel LED 4 faces 52m/L, Backdrop infanto
juvenil 30 m/L. suporte sinalização 300m/L.

Período / Metro
Linear 3 1601 R$28,00 R$134.484,00 TF

SUBTOTAL R$179.364,00

 BANHEIROS

2.1.14

Estação de banheiros - Montagem, manutenção e
desmontagem de estrutura de conteiners, com 04
módulos de sanitários com 6 vasos e 02 pias cada e 01
módulo para PNE;  incluso vasos, pias, iluminação.
Incluso ART. (setor: Praça de Alimentação). Período de
09  dias.

unidade/diária 3 9 R$600,00 R$16.200,00 TF

SUBTOTAL R$16.200,00

Total Etapa 2.1 R$372.454,00

ETAPA 2.2 - EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS - SONORIZAÇÃO

2.2.1

Sistema de Sonorização Pequeno Porte -  Locação,
instalação e manutenção de sistema composto por:4
caixas amplificadas QSC K12 ou similar, 2 subs QSC ou
similar, mesa de 8 canais, 4 microfones sem fio, 3
retornos. Inclusos cabemento e operador técnico.
(distribuição por setor: 01 Espaço HQ; Espaço Z; 01
Café Literário, 01 mercado literário, 01 a�vidades
forma�vas)

Diária 9 5 R$1.300,00 R$58.500,00 LIC

2.2.2 Sistema de sonorização 5.1 pequeno porte bose ou
similar (setor: Cine Bienal) Diária 5 1 R$1.500,00 R$7.500,00 LIC

2.2.3

Sistema de sonorização Médio Porte -  Locação,
instalação e manutenção de sistema composto por:
PA de 8 x 2, 4 subs, backline para grupo musical de 6
integrantes com bateria pearl ou similar, retornos e
cabeamento, caixas amplificadas para baixo e guitarra
e microfonação de todo o sistema. Inclusos
cabemento e operador técnico. (02 diárias abertura -
e fechamento do setor: eventos Especiais e 09 diárias
Praça  de Alimentação)

Diária 11 1 R$4.000,00 R$44.000,00 LIC

2.2.4

Sistema de Sonorização Ambiente  -  Locação,
instalação e manutenção de sistema composto por:
14 caixas a�vas, de 2500WRS, mesa de som com 16
canais, 02 microfones.  Inclusos cabemento, operador
técnico e suportes.  Distribuição por todo o mercado
literário (exposição sul e oeste).

Diária 9 1 R$6.000,00 R$54.000,00 OF

SUBTOTAL R$164.000,00

EQUIPAMENTOS - ILUMINAÇÃO

2.2.5

Sistema de transmissão e distribuição de Imagens - 
Locação, instalação e manutenção de sistema
composto por: Mesa de corte (switcher de vídeo Full-
HD com no mínimo 04 entradas de vídeo em SDI e/ou
HDMI), pool de mídia para inserção de vinhetas e
legendas, para edição em tempo real (streaming).
Inclusos cabeamento e técnico operador.

Diária 9 1 R$800,00 R$7.200,00 OF

2.2.6 Par Led 64 - Locação, instalação e manutenção de
Refletor Par Led 64 Rgbw, com no mínimo 54 Leds e
3w. Incluso cabemento. (setor: Praça de Alimentação)

Diária 9 120 R$40,00 R$43.200,00 TF
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2.2.8

Sistema de iluminação Mini Porte - Locação,
instalação e manutenção de sistema composto por no
mínimo: 2 movies, 04 par led RGBW, 04 ribaltas, 01
dimmer.  Inclusos estrutura box truss, cabeamento e
técnico operador. (setor: Café Literário)

Diária 9 1 R$700,00 R$6.300,00 LIC

2.2.9

Sistema de Iluminação Médio Porte - Locação,
instalação e manutenção de sistema composto por:
10 movies, 18 par led RGBW, 12 ribaltas cores
diversas, 2 bruts de iluminação, dimmer, 2 maquinas
de fumaça. Inclusos estrutura box truss, cabeamento
e técnico operador.   (setor: eventos Especiais)

Diária 2 1 R$4.000,00 R$8.000,00 LIC

2.2.10

Sistema de Iluminação Médio Porte - Locação,
instalação e manutenção de sistema composto por:
10 movies, 18 par led RGBW, 12 ribaltas cores
diversas, 2 bruts de iluminação, dimmer, 2 maquinas
de fumaça. Inclusos estrutura box truss, cabeamento
e técnico operador.   (setor: praça de alimentação)

Diária 9 1 R$3.500,00 R$31.500,00 TF

SUBTOTAL R$96.200,00

EQUIPAMENTOS - VÍDEO E LED

2.2.11

Projetor 01 - Locação, instalação e manutenção de
sistema composto por: Projetor de no mínimo 5000
ansilummens, suporte e tela 2x3m. Inclusos
cabemento e operador técnico.

Diária 9 2 R$550,00 R$9.900,00 TF

2.2.12

Projetor 02 - Locação, instalação e manutenção de
sistema de projeção para cinema composto por:
Projetor de no mínimo 10000 ansilummens,
tecnologia FULL HD, suporte e tela 4x2,8m. Inclusos
cabemento e operador técnico. (setor: Cine Bienal).

Diária 5 1 R$800,00 R$4.000,00 LR

2.2.13

Painel de Led - Locação, instalação e manutenção de
painel de led central de 4 mm, tamanho 6x4m, com
sistema de projeção e gerenciamento de telas telas
individuais e ou conjunto, u�lizando o so�ware
Arena ou sistema triplered ou superior; Inclusos
estrutura box truss, cabeamento e técnico operador.
(setor: palco cultural) - Período de 03 dias

m²/período 3 20 R$450,00 R$27.000,00 TF

2.2.14

Painel de Led - Locação, instalação e manutenção de
painel de led central de 4 mm, tamanho 8x3m, com
sistema de projeção e gerenciamento de telas  telas
individuais e ou conjunto, u�lizando o so�ware
Arena ou sistema triplered ou superior; Inclusos
estrutura box truss, cabeamento e técnico operador.
(Setor: a�vidades forma�vas)  Período de 03 dias

m²/período 3 24 R$450,00 R$32.400,00 TF

2.2.15

Painel de Led - Locação, instalação e manutenção de
4 paineis de led de 4 mm, tamanho 4x2,5m. Inclusos
estrutura box truss, cabeamento e técnico operador.
(Setor: Ala Sul/Mercado Literário)  Período de 03 dias

m²/período 3 40 R$450,00 R$54.000,00 TF

2.2.16

Painel de Led - Locação, instalação e manutenção de
painel de led de 4 mm, tamanho 4x3m. Inclusos
estrutura box truss, cabeamento e técnico operador.
(Setor: Espaço Z)  Período de 03 dias

m²/período 3 12 R$450,00 R$16.200,00 OF

SUBTOTAL R$143.500,00

EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA, INTERNET E SISTEMAS

2.2.17

Internet - (Pontos de acesso) Disponibilização de rede
de dados wifi de no mínimo 30 MB de download e
10MB de upload, incluindo toda parte lógica e �sica
(cabos, equipamentos, roteadores) garan�ndo total
acesso, com segurança e confiabilidade, sem limite de
conexões. A empresa deverá manter um técnico
especializado durante todo o período de prestação
dos serviços. Período 09 (nove) dias  (12
credenciamento / 30 sala de produção  / 20 sala de
imprensa, 50  Espaço Z, 30 bienal digital).

Unidade 1 142 R$120,00 R$17.040,00 TF

2.2.18 Internet (Link dedicado) - Disponibilização de rede de
dados através de link dedicado para transmissão em
tempo real/transmissão ao vivo (streaming), de no
mínimo 10 MB de download e 05 de upload. incluindo
toda parte lógica e �sica (cabos, equipamentos,
roteadores). A empresa deverá manter um técnico

Diária 9 1 R$800,00 R$7.200,00 OF
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especializado durante todo o período de prestação
dos serviços.  Período 09 (nove) dias. 

2.2.19

Sistema informa�zado de ingressos
(credenciamento) - Locação, instalação e
operacionalização de credenciamento, para cadastro
e controle de colaboradores, fornecedores e público,
coleta e gerenciamento de dados (conforme definição
da Diretoria de Produção),  convidados e
par�cipantes, com criação de planilhas e relatórios. A
empresa deverá promover o treinamento dos
atendentes e manter um técnico especializado
durante todo o periodo de prestação dos serviços.

Diária 14 1 R$1.500,00 R$21.000,00 TF

2.2.20

Sistema de tradução simultânea - Serviços de
Locação e montagem de sistema de tradução
simultânea, composto de transmissor, 800 rádios
receptores com fones de ouvido, 01 operador técnico
e 02 recepcionistas para distribuição e controle dos
fones. Inclusos cabine central acús�ca de intérprete,
02 microfones e 02 fones de ouvido para os
intérpretes. As estruturas podem ser trocadas de
ambiente a critério da Direção de Produção.
(A�vidades forma�vas)

Diária 1 4 R$2.400,00 R$9.600,00 TF

2.2.21

Notebook: Locação de Notebooks com configuração
mínima: Intel Core I7 ou superior, 4 GB de memória
RAM, disco rígido de 1Tb GB, teclado, mouse sem fio,
com mouse pad, leitor/gravador de cd/dvd, placa de
rede,  vídeo on board e placa de wireless; Monitor
LCD de 14” ou superior; So�wares - Windows 10 e
0ffice2013 completo, aplica�vos ZIP, Acrobat Reader,
Flash Reader. Word, Power Point, drivers dos
equipamentos e acessórios disponíveis para
reinstalação em caso de problemas. (02 unid.
a�vidades forma�vas / 04 sala de produção / Total: 06
unid.)

Diária 9 6 R$80,00 R$4.320,00 TF

2.2.22

Computador: Locação de Computadores com
configuração mínima: Intel Core2 Duo , 04 GB de Ram,
HD de 500GB, Wi-fi e Rede 10/100/1000Mbps, DVD-
RW, 06 USB Windows 7 Ul�mate 64 bits, Office 2010
(credenciamentos) .

Diária 1 126 R$60,00 R$7.560,00 TF

2.2.23

TV de LED 42'' - Locação, instalação e manutenção de
smart TV LED 42" Full HD, com entradas USB e HDMI,
com suporte de chão / parede. (12  mercado literário
/ 01 Espaço HQ / 01 Bienal Digital / 04 Praça de
Alimentação /  01 Espaço Z / 04 Teatros / 01 Café
Literário Total 24 unid. ).

Diária 9 24 R$120,00 R$25.920,00 OF

2.2.24

Impressora mul�funcional PB - Locação, instalação e
manutenção de impressora laserjet mul�funcional
PB,  com funções de fotocópia, impressão, scanner,
fax. Franquia de 1000 impressões por dia. Inclusos
tonner e instalação em rede. (HP-LJM2727-MPS com
postscript ou similar com as mesmas caracterís�cas),
com 1 conjunto de toners. (01 unid. credenciamento /
01 unid. - Sala de Produção)

Diária 9 1 R$150,00 R$1.350,00 LIC

2.2.25 Impressora Térmica: Locação deImpressora Térmica
com sensor de e�queta 9x4cm  - (credenciamento) Diária 1 126 R$70,00 R$8.820,00 TF

2.2.26

Impressora mul�funcional Colorida - Locação,
instalação e manutenção de impressora
mul�funcional colorida laserjet ou ecotank, com
funções de fotocópia, impressão, scanner, fax.
Franquia de 1000 impressões por dia. Inclusos
tonners ou �ntas, e instalação em rede. (setor: Sala
de Produção).

Diária 9 1 R$400,00 R$3.600,00 TF

2.2.27

Leitor de QR Code Mobile -  Locação, instalação e
manutenção de aparelhos celulares com leitores
eletrônicos de códigos de barra e QR Code para
controle de acessos. Período de execução do evento -
18 a 26/08. (18, 19, 25 e 26/08 - 10 undades ;  20 a
24/08 - 06 unidades)

Diária 1 102 R$120,00 R$12.240,00 TF

2.2.28
Totem Credenciamento - Totem eletrônico com tablet
ou TV com sistema de autocredenciamento para o
público (setor: área de credenciamento)

Diária 9 5 R$300,00 R$13.500,00 TF

2.2.29 Rádios HT - Locação de rádio comunicador HT digital Diária 9 30 R$35,00 R$9.450,00 LIC
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06 canais ou mais, com alcance de 5km. Inclusos fone
de ouvido, bateria reserva e carregador.

2.2.30
Rádios HT - Locação de rádio comunicador HT digital
06 canais ou mais, com alcance de 5km. Inclusos fone
de ouvido, bateria reserva e carregador.

Diária 9 40 R$35,00 R$12.600,00 OF

SUBTOTAL R$154.200,00

Total ETAPA 2.2 R$557.900,00

ETAPA 2.3 - ENERGIA, HIDRÁULICA E CLIMATIZAÇÃO

ENERGIA E ELÉTRICA

2.3.1

Distribuição Elétrica – Distribuição Elétrica –
Contratação de serviços especializados de
distriubuição elétrica, inclusos montagem, instalação,
manutenção, desmontagem, todos os cabeamentos e
estruturas necessários. A empresa deverá manter um
técnico disponível durante todo o período do evento.
Insluso ART. Setor de Credenciamento: 10 pontos de
tomada, 2p+t, 16amp, NPB, com steck (110 ou 220V);
Stands 6x6m (Amarelo): 02 pontos de AC, com steck.
Stands 6x4m (Verdes): 28 pontos de AC, com steck.
Stands 5x4m (Rosa): 54 pontos de AC, com steck.
Stands 5x3m (Azul): 22 pontos de AC, com steck.
Stands 6x4m (Laranja): 21 pontos de AC, com steck.
Arena Cultural (04 tendas 10x10m): 08 luminária
prismá�ca, com lâmpada PL 85W; 40 pontos de
tomada, 2p+t, 16amp, NPB, com steck (110 ou 220V);
16 Hastes de aterramentos; 16 Conectores de
aterramento; Terminais de aterramentos; metros de
cabo Nu de aterramento; Teatrinho (02 tendas
10x10m + 02 tendas 5x5m): 04 refletores de HQI
150W vapor metálico, luz branca; 04 luminária
prismá�ca, com lâmpada PL 85W; 20 pontos de
tomada, 2p+t, 16amp, NPB, com steck (110 ou 220V);
10 Hastes de aterramentos; 10 Conectores de
aterramento; Terminais de aterramentos; metros de
cabo Nu de aterramento; Food Trucks (08 unidades):
08 pontos de AC, com steck; Palco Área Externa: 02
refletores de HQI 400W vapor metálico, luz branca; 02
pontos de tomada, 2p+t, 16amp, NPB, com steck (110
ou 220V); 08 Hastes de aterramentos; 08 Conectores
de aterramento; Terminais de aterramentos; metros
de cabo Nu de aterramento; Palco Área Interna: 02
refletores de HQI 400W vapor metálico, luz branca; 02
pontos de tomada, 2p+t, 16amp, NPB, com steck (110
ou 220V); 04 Hastes de aterramentos; 04 Conectores
de aterramento; Terminais de aterramentos; metros
de cabo Nu de aterramento; Secretaria:10 pontos de
tomada, 2p+t, 16amp, NPB, com steck (110 ou 220V);
Complemento: Material complementar necessário
para montagem das áreas acima mencionadas.
Observando que não necessariamente serão usados
todos os itens listados. Cabo 4x16mm para
alimentação de quadros; Cabo singelo 95mmÇ para
alimentação de quadros; Acoplagens com cabo PP
4x2,5mm com steck de 16amp; Acoplagens com cabo
PP 4x10mm com steck de 32amp; Acoplagens com
cabo PP 4x16mm com steck de 63amp; Quadros de
distribuição 16, 32 63amp com sistema Steck;
Suportes para quadros; Fita Hellerman necessária;
Fita Isolante necessária. Documentos: ART de elétrica;
ART de aterramento.

Serviço 1 1 R$20.000,00 R$20.000,00 OF

2.3.2

Gerador 500Kva (setor: Mercado Literário):
contratação de usina de geração de energia com
autonomia de 12 horas por dia, incluindo operação e
combus�vel. Standby.

Diária 9 1 R$2.500,00 R$22.500,00 LIC

2.3.3

Gerador 250Kva (setor: Mercado Literário):
contratação de usina de geração de energia com
autonomia de 12 horas por dia, incluindo operação e
combus�vel. Standby.

Diária 9 1 R$1.800,00 R$16.200,00 LIC

2.3.4

Gerador 180kva - diária de 12h (setor: Praça de
Alimentação): contratação de usina geração de
energia de 180Kva com autonomia de 12 horas por
dia, incluindo operação e combus�vel. (Restaurantes,
Bar e Iluminação Externa)

Diária 9 1 R$1.100,00 R$9.900,00 LIC
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2.3.5 Gerador de 120kva (setor:: Palco Praça Alimentação)
contratação de usina geração de energia de 120Kva
com autonomia de 12 horas por dia, incluindo
operação e combus�vel

Diária 9 1 R$1.400,00 R$12.600,00 LIC

2.3.6

Gerador 180kva - diária de 12h (setor: Praça de
Alimentação): contratação de usina geração de
energia de 180Kva com autonomia de 12 horas por
dia, incluindo operação e combus�vel. (Restaurantes,
Bar e Iluminação Externa)

Diária 2 1 R$1.100,00 R$2.200,00 LIC

2.3.7
Protect cable - Locação, instalação e manutenção de
protect cable.  (setor: praça de alimentação e áreas
externas)

Metro Linear 3 62 R$26,00 R$4.836,00 LIC

SUBTOTAL R$88.236,00

HIDRÁULICA E CLIMATIZAÇÃO

2.3.8

Rede Hidráulica: Material complementar necessário
para montagem das áreas acima mencionadas.
Observando que não necessariamente serão usados
todos os itens listados. Reservatório para água
potável; Reservatórios para dejetos; pressurizador
para água potável de ó cv; Bomba de ó cv para água
servida; Bomba de 1 cv para detritos; Mangueira 250
libras ½” água potável; Mangueira 250 libras ¾” água
potável; Mangueira 250 libras ¾” água servida;
Mangueira Chata 2’’ dejetos; Registros esfera (½”,¾” e
2’’); Conexões (½”,¾” e 2’’); Válvulas de retenção
(½”,¾” e 2’’); Tubulação de 40 mm de esgoto;
Tubulação de 50 mm de esgoto; Tubulação 10mm de
esgoto; conexões (40, 50 e 100mm); Registros.

Serviço 1 1 R$15.000,00 R$15.000,00 TF

2.3.9 Sistema de clima�zação com 08 ven�ladores �po
breesty, incluso instalação e manutenção. diária 9 1 R$950,00 R$8.550,00 TF

SUBTOTAL R$23.550,00

Total ETAPA 2.3 R$111.786,00

ETAPA 2.4 - MONTAGEM DE ESPAÇOS  - ESPAÇOS ESPECIAIS, ESTANDES, SINALIZAÇÃO, MOBILIÁRIOS E CENOGRAFIA

ESPAÇOS ESPECIAIS E ESTANDES

2.4.1

Estruturas em Octanorm - Montagem e
desmontagem de estruturas em  em painéis TS dupla
face branca estruturada por perfis e travessas de
alumínios anodizado, com prateleiras, piso em
carpete, testeira estruturada em madeira com lona
vínilica 4 cores, iluminação e ponto de energia.

m² 1 1500 R$150,00 R$225.000,00 OF

2.4.2

Exposição Intera�va (Bienal Digital) - Criação,
produção, montagem, instalação, operacionalização e
desmontagem de exposição intera�va com
instalações que se u�lizam de arte e tecnologia como
ferramenta de es�mulo e exibição literária.

Cachê 1 1 R$70.000,00 R$70.000,00 OF

SUBTOTAL R$295.000,00

MOBILIÁRIOS

2.4.3

Poltronas - Poltrona estofada em couro ecológico ou
similar, regulável, com braço, cores a definir. (05 unid.
- Auditório 01 - A�vidades forma�vas / 05 unid. -
Auditório 02 - A�vidades forma�vas / 03 unid -
Estúdio Café Literário / 04 unid. - Credenciamento =
Total 17 unid. )

Diária 9 17 R$20,00 R$3.060,00 LR

2.4.4

Mesa Pranchão -  Tampo de maderite e cavaletes de
ferro ou material simila, 2,20 x 0,70m, com toalha de
mesa. Sujeito a aprovação da Direção de Produção.  
(08 unid - A�vidades Forma�vas; 34 unid. - Espaço
HQs / 08 unid. - Copa / 04 unid. - Sala de Produção -
Total: 54 unidades)

Diária 9 54 R$10,00 R$4.860,00 LR

2.4.5 Mesa de Centro - Mesa de centro com tampo de
vidro ou de madeira de demolição, redonda ou
quadrada. Sujeito a aprovação da Direção de
Produção.   (03 unid. - Auditório 01 - A�vidades
forma�vas / 03 unid. - Auditório 02 - A�vidades
forma�vas / 01 unid - Estúdio Café Literário / 02 unid.
Espaço HQ / 02 unid. - Espaço Z /   Total = 11 unid. )

Diária 9 11 R$20,00 R$1.980,00 LR
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2.4.6

Mesa de Apoio - Mesa em madeira ou material
similar, com 1x1m, para apoio de equipamentos e
utensílios. Sujeito a aprovação da Direção de
Produção. (02 unid. - Auditório 01 - A�vidades
forma�vas / 02 unid. - Auditório 02 - A�vidades
forma�vas / 06 unid. - Espaço HQs / 02 Unid. -
Credenciamento / 03 unid. - Sala de Produção / 04
unid. - Copa / Total = 19 unid.)

Diária 9 19 R$6,77 R$1.157,00 LR

2.4.7

Cadeiras Fixas - Cadeira fixa com braço, estofada,
cores a definir. Sujeito a aprovação da Direção de
Produção.  (36 unid. - A�vidades Forma�vas / 60 unid.
- Espaço HQ / 40 unid. - Espaço Z / 14 unid. -
Credenciamento / 10 unid. - Sala de Produção / 20
cadeiras - Copa / Total = 180)

Diária 9 180 R$6,00 R$9.720,00 LR

2.4.8

Jogo de Mesa - Jogo de mesa em madeira de
demolição ou material similar, composto por 01 mesa
e 04 cadeiras. Sujeito a aprovação da Direção de
Produção.  (24 unid. - Café Literário / 80 unid. - Praça
de Aimentação)

Diária 9 104 R$35,00 R$32.760,00 LR

2.4.9

Sofá 02 lugares - Módulo estofado de 2 (dois) lugares,
com forração em couro ecológico, tecido ou similar.
Sujeito a aprovação da Direção de Produção. ( 02
unid. - Espaço HQ / 02 unid. - Espaço Z / 08 unid. -
lounges / 04 unid. - credenciamento / 02 unid. - Sala
de Produção / Total = 16 unid.) 

Diária 9 16 R$30,00 R$4.320,00 LR

2.4.10

Sofá 03 lugares - Módulo estofado de 3 (dois) lugares,
com forração em couro ecológico, tecido ou similar.
Sujeito a aprovação da Direção de Produção. ( 02
unid. - Espaço HQ / 02 unid. - Espaço Z / 02 unid. -
credenciamento / Total = 06 unid.)

Diária 9 6 R$40,00 R$2.160,00 LR

2.4.11

Puff -  Assento individual em courino ou similar,
quadrado ou redondo, aprox. 45x45cm, cores à
definir. Sujeito a aprovação da Direção de Produção.
(10 unid. - biblioteca Setor Infan�l / 08 unid. Espaço
HQs / 20 unid. - Espaço Z / 50 unid. - Lounges / Total =
88 unid.)

Diária 9 88 R$4,00 R$3.168,00 LR

2.4.12

Conjunto Bistrô - Conjunto de mesas com 02
banquetas, es�lo bistrô em madeira rús�ca ou
material similiar. Sujeito a aprovação da Direção de
Produção. (14 unid. - Café Literário / 40 unid. - Praça
de Alimentação / Total = 54 unid.)

Diária 9 54 R$35,00 R$17.010,00 LR

2.4.13

Estante  - Estante em MDF com aprox. 2x2x0,6m.
Sujeito a aprovação da Direção de Produção. (03 unid.
- biblioteca Setor Infan�l / 02 unid. - credenciamento
/ 04 unid. - Copa /  02 unid. - Sala de Produção / Total
= 11 unid.)

Diária 9 11 R$55,00 R$5.445,00 LR

2.4.14

Armário: Armário em MDF, com porta, prateleiras e
chave com 2x2x0,6m. Sujeito a aprovação da Diretoria
de Produção. (01 unid. - credenciamento / 02 unid. -
Sala de Produção / Total = 03 unid.)

Diária 9 3 R$60,00 R$1.620,00 LR

2.4.15

Púlpito:  Púlpito em acrílico, madeira ou material
semelhante. Sujeito a aprovação da Direção de
Produção. (01 unid. - Auditório 1 A�vidades
Forma�vas /  01 unid. - Auditório 2 A�vidades
Forma�vas / Total = 02 unid.)

Diária 2 2 R$100,00 R$400,00 LR

2.4.16

Tapete Decora�vo: Tapete decora�vo 2x4m cor e
modelo de acordo com a cenografia dos ambientes.
Sujeito a aprovação da Diretoria de Produção. (02
unid. - Espaço HQs / 02 unid - biblioteca setor infan�l 
/ 02 unid. - Espaço Z / Total = 06 unid.)

Diária 9 6 R$50,00 R$2.700,00 LR

2.4.17 Unifilas com fita retrá�l de até 2m Unidade 9 50 R$25,00 R$11.250,00 TF

2.4.18

Bebedouros: Instalação e manutenção de bebedor
elétrico para galão (20L), água natural e gelada, com
suporte de chão e dispenser de copos descartáveis. 
01 unid. - Sala de Produção / 01 unid. -
Credenciamento de público / 01 unid. Espaço Info
Point / 1 unid. Camarin / 1 unid. credenciamento de
staff / 02 unid. doca (serviço) Total = 07 unid.)

Diária 10 7 R$30,00 R$2.100,00 TF

2.4.19 Geladeira: Geladeira ver�cal, no mínimo 280 L Diária 9 2 R$200,00 R$3.600,00 OF
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(duzentos e oitenta litros), voltagem de acordo com a
rede local. Sujeito à aprovação da Diretoria de
Produção. (01 unid. - Sala de Produção / 01 unid. -
Copa).

SUBTOTAL R$107.310,00

CENOGRAFIA E PAISAGISMO

2.4.20

Vasos de Plantas Grandes: Arranjos de plantas em
vasos decora�vos grandes com 120 cm de altura. Pelo
período de 09 dias.Sujeito a aprovação da Diretoria de
Produção. (02 unid. - Auditório 01 A�vidades
Forma�vas / 02 unid. - Auditório 02 A�vidades
Forma�vas / 10 unid. - Café Literário / 20 unid. - Áreas
de Circulação / Total = 44 unid.)

Período 3 44 R$180,00 R$23.760,00 TF

2.4.21

Vasos de Plantas Pequenos:  Arranjos de plantas em
vasos decora�vos pequenos com 60cm de altura. Pelo
período de 09 dias. Sujeito a aprovação da Diretoria
de Produção. (10 unid. - Café Literário / 20 unid. -
Áreas de Circulação / Total = 20 und. 

Período 3 20 R$120,00 R$7.200,00 TF

2.4.22

Arranjos de Mesa: Arranjo de mesa com flores
naturais e tropicais. Sujeito a aprovação da Diretoria
de Produção. (03 unid. - Auditório 01 A�vidades
Forma�vas / 03 unid. - Auditório 02 A�vidades
Forma�vas / 02 unid. - Camarins / Total = 08 unid.)

Período 3 8 R$80,00 R$1.920,00 OF

2.4.23

Tecido: Locação e instalação de tecido (cor a definir)
para redução da inserção de luz solar. (setores:
mercado literário; bienal digital e; pavilhão infan�l). 
600 m2

m2 Período 2 600 R$14,00 R$16.800,00 TF

2.4.24

Carpete - Passadeira - Instalação e manutenção de
carpete nas cores vermelha e azul nas áreas de
circulação e corredores,  para servir como piso em
toda a'rea interna (Ala Sul, Oeste e Norte)

m² 1 4850 R$16,00 R$77.600,00 TF

2.4.25

Projeto Cenográfico:  Criação, projeção, montagem,
construção, confecção e desmontagem de projeto
cenográfico específico para o projeto. Inclusos todo o
processo cria�vo, materiais, equipamentos, recursos
humanos, transporte e serviços necessários para a
consecução dos serviços. (Mercado literário e
pavilhão infan�l).

Serviço 1 1 R$70.000,00 R$70.000,00 OF

SUBTOTAL R$197.280,00

Total ETAPA 2.4 R$599.590,00

2.5 SERVIÇOS GERAIS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ACESSIBILIDADE

 SERVIÇOS GERAIS - SEGURANÇA, BRIGADA E UTI

2.5.1

Seguranças evento: Profissional com cer�ficado
válido e experiência comprovada, incluso uniforme e
rádio comunicador. A empresa deverá estar regular
junto aos órgãos de segurança pública estaduais e
federais. (Diária 12h).

Diária 1 300 R$160,00 R$48.000,00 TF

2.5.2

Seguranças patrimonial: Profissional com cer�ficado
válido e experiência comprovada, incluso uniforme e
rádio comunicador. A empresa deverá estar regular
junto aos órgãos de segurança pública estaduais e
federais. (Diária 12h).

Diária 1 550 R$160,00 R$88.000,00 TF

2.5.3

Brigadistas: Profissional com cer�ficado válido e
experiência comprovada em serviços de brigada,
incluso uniforme e rádio comunicador.  empresa
deverá estar regular junto aos órgãos de segurança
pública estaduais e federais. (Diária 12h).

Diária 1 130 R$145,00 R$18.850,00 TF

2.5.4

Serviço de UTE móvel - Serviço de primeiros socorros
para emergências e urgências médicas aos
par�cipantes do evento, contendo UTE móvel
avançada, completa com equipamentos para doenças
cardíacas e recursos humanos necessários.. (carga
horária: 10 horas)

Diária 10 2 R$800,00 R$16.000,00 TF

2.5.5 Ex�ntores: Locação de ex�ntores �po A, B e C, com
suporte.  12 unid - Mercado Literário; 06 Unid. Praça
de Alimentação; 02 unid. Café Literário; 08 Unid.

Diária 9 40 R$22,00 R$7.920,00 LIC
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Pavilhão Infan�l; 01 unid. Espaço HQ; 01 unid. Espaço
Z;

SUBTOTAL R$178.770,00

 SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA, CARREGADORES, REPAROS E MANUTENÇÃO

2.5.6

Serviço de Limpeza: Profissional de limpeza,
uniformizado e experiente, para a limpeza e
manutenção integral de toda a área do evento,
incluindo todo o material e equipamentos de
limpeza,  lixeiras em 02 cores, sacos de Lixo em 02
(duas) cores (lixo seco e orgânico) equipamentos
necessários, todos os materiais de higiene (sabonete
líquido, papel higiênico de qualidade, papel toalha).

Diária 1 400 R$140,00 R$56.000,00 TF

2.5.7

Lixeiras: Distribuição de 160  lixeiras de 50L, dividias
em 02 (duas) cores,  para lixo seco e orgânico:  40
Mercado Literário, 08 a�vidades forma�vas
Auditórios 01 e 02; 24 Pavilhão Infan�l; 12 Café
Literário; 08 Espaço HQ; 06 Espaço Z; 40 Praça de
Alimentação; 06 Credenciamento; 02 Sala de
Produção; 02  Copa, 30 áreas de circulação), locação
de uma caçamba de lixo de 30m3, recolhimento e
des�nação dos resíduos.

Serviço 12 160 R$4,00 R$7.680,00 TF

2.5.8
Carregadores: Profissional capacitado para
transportar materiais diversos,  mobiliários,
estruturas, equipamentos e insumos. (Diária 12h).

Diária 9 6 R$140,00 R$7.560,00 TF

2.5.9

Reparos e serviços gerais: Contratação de serviços
para reparos gerais, tais como pintura, consertos e
reparos nas estruturas do local de realização do
evento. Jardinagem - Contratação de serviços de
jardinagem nas mediações do local de realização do
evento.

Serviço 1 1 R$6.000,00 R$6.000,00 OF

SUBTOTAL R$77.240,00

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

2.5.10

Diretor de palco (abertura e encerramento): 
profissional responsável pelo acompanhamento das
a�vidades de passagem de som, controle de horários,
aplicação e marcação de mapa de palco, controle de
horários e relação com ar�stas no backstage

Diária 2 1 R$1.500,00 R$3.000,00 LIC

2.5.11

Diretor de palco - Praça de alimentação:  profissional
responsável pelo acompanhamento das a�vidades de
passagem de som, controle de horários, aplicação e
marcação de mapa de palco, controle de horários e
relação com ar�stas no backstage

Diária 9 1 R$500,00 R$4.500,00 LIC

2.5.12
Roadie - profissional responsável pela assistência de
direção de palco, montagem e posicionamento de
equipamentos

Diária 9 2 R$250,00 R$4.500,00 LIC

2.5.13

Apresentador - Profissional responsável pela
apresentação de a�vidades da programação, com
experiência comprovada em evento de grande porte e
autoridades. Incluso produção de roteiros. (carga
horária: 06 horas)

Diária 2 1 R$500,00 R$1.000,00 LR

2.5.14

Recepcionista - Profissional com experiência
comprovada, responsável pelo atendimento ao
público e recepção de convidados.  a�vidade de
recep�vo e pelo atendimento ao público (carga
horária: 6 horas - escala 10h as 16h e 16 as 22h)

Diária 9 30 R$130,00 R$35.100,00 LIC

2.5.15

Recepcionista Bilingue - Profissional Bilíngue com
experiência comprovadaresponsável pelo
atendimento ao público e recepção de convidados. 
a�vidade de recep�vo e pelo atendimento ao público
(carga horária: 6 horas - Escala 10h às 16h / 16 às 22h)

Diária 9 6 R$150,00 R$8.100,00 OF

2.5.16
Tradutor Simultâneo - Profissional capacitado e com
experiência na prestação de serviços de interpretação
simultânea. Idiomas: inglês,  espanhol. Diária de 6h.

Diária 4 1 R$800,00 R$3.200,00 TF

SUBTOTAL R$59.400,00

 ACESSIBILIDADE
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2.5.17 Impressões em Braile - Impressão de documentos e
materiais de divulgação em Braile

Folha 1 500 R$4,00 R$2.000,00 LIC

2.5.18
Intérprete de LIBRAS - Profissional capacitado com
cer�ficação em libras avançadas (carga horária: 06
horas)

Diária 9 4 R$375,00 R$13.500,00 LIC

2.5.19
Monitor de libras - Profissional com experiência
comprovada e  cer�ficação em libras avançada,
responsável pelo acompanhamento de público PCD;

Diária 9 4 R$180,00 R$6.480,00 LIC

2.5.20 Cardápio com impressão em Braile para Praça de
Alimentação Unidade 1 20 R$6,00 R$120,00 LIC

SUBTOTAL R$22.100,00

Total ETAPA 2.5 R$337.510,00

ETAPA 2.6 - COMUNICAÇÃO / AUDIOVISUAL

2.6.1

Transmissão em tempo real (Streaming) - Serviço de
transmissão ao vivo pela internet, inclusos
equipamentos, servidorem tempo real e sem a
necessidade do download e técnico operador.

Diária 9 1 R$1.000,00 R$9.000,00 TF

2.6.2 Fotógrafo: profissional responsável pela cobertura e
registro fotográfico do evento (diária 12 h) Diária 9 2 R$400,00 R$7.200,00 LIC

Total ETAPA 2.6 R$16.200,00

ETAPA 2.7 - ALIMENTAÇÃO E LOGÍSITCA

ALIMENTAÇÃO

2.7.1 Galão de água 20 L - Fornecimento e reabastecimento
de galões de água 20L Unidade 9 30 R$15,00 R$4.050,00 OF

2.7.2
Água 500ml - Fornecimento de água mineral 500ml
para convidados, equipe de produção e prestadores
de serviços

Unidade 1 2500 R$1,50 R$3.750,00 OF

2.7.3

Refeição Pronta - (Almoço ou Jantar) acondicionada
em recipiente descartável individual devidamente
lacrada; composta por no mínimo:   arroz, feijão,
macarrão, 02 (dois) �pos de carne (bovina, frango,
linguiça, suína); saladas diversas (acondicionada
Separadamente); Oferecer opções vegetarianas e sem
lactose; Incluso refrigerante lata ou suco 200ml e
sobremesa individual. Para alimentação da equipe de
produção.

Unidade 9 200 R$15,00 R$27.000,00 LR

2.7.4

Coffee Break - Serviço de fornecimento e montagem
de coffee break composto por: Água, Café, Leite, Chá,
Chocolate Quente, Suco (2 sabores),  04 �pos de
salgado, tábua de frios, bolo, cesta de pães, torradas,
cesta de frutas; Com todos os materiais e equipe
necessários (pratos, copos, taças, talheres, bandejas,
guardanapos, mobiliário, toalhas). O cardápio deverá
ser aprovado pela Diretoria de Produção.

PAX 1 400 R$16,50 R$6.600,00 LR

2.7.5

Fornecimento de Refeição (almoço ou jantar) em
ambiente hoteleiro: Cardápio mínimo: duas entradas,
saladas variadas, dois �pos de carne, três guarnições,
uma sobremesa e uma bebida não alcoólica (água,
suco ou refrigerante). Com todos os materiais
necessários (pratos, copos, taças, talheres, bandejas,
guardanapos, rechauds, mobiliário e pessoal
necessário.)

PAX 2 236 R$50,00 R$23.600,00 OF

SUBTOTAL R$65.000,00

LOGÍSITICA

2.7.6

Van - Locação de van, 15 lugares, ar condicionado,
combus�vel, com franquia de 100km, motorista
uniformizado com rádio comunicador de longa
distância ou celular para contato com a organização
do evento. . Um dos veículos deverá ser adaptado
para portadores de necessidades especiais. (Diária
12h)

Diária 9 4 R$600,00 R$21.600,00 OF

2.7.7 Ônibus - 45 lugares - ar condicionado, combus�vel,
km livre, motorista uniformizado com rádio

Diária 5 28 R$795,00 R$111.300,00 TF
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comunicador de longa distância ou celular para
contato com a organização do evento. . Um dos
veículos deverá ser adaptado para portadores de
necessidades especiais. (Diária 12h)

2.7.8

Carro Execu�vo - Carro execu�vo, 4 portas, com ar
condicionado, km livre e motorista uniformizado. O
motorista deverá ter rádio comunicador de longa
distância ou celular para contato com a organização
do evento.  (Diária 12h)

Diária 9 2 R$350,00 R$6.300,00 OF

2.7.9 Transporte Voluntários - Custos com passagens de
ônibus dos colaboradores voluntários Serviço 9 40 R$5,00 R$1.800,00 OF

SUBTOTAL R$141.000,00

Total ETAPA 2.7 R$206.000,00

TOTAL GERAL META 02 R$2.201.440,00

 

Fontes de Recurso Total Meta 02

Lei de Incen�vo à Cultura LIC R$333.736,00

Lei Rouanet - LR R$128.960,00

Termo de Fomento - TF R$1.121.664,00

Patrocínio Privado / Outras Fontes - OF R$617.080,00

 

META  03 - PÓS-EXECUÇÃO

ETAPA 3.1 -  DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3.1.1

Assessoria jurídica - Profissional devidamente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil, responsável pelo
acompanhamento a�vidades de natureza judídica,
análise e confecção de contratos e representação do
projeto quando necessário (carga horária: 12 horas)

Semana 20 1 R$600,00 R$12.000,00 LR

3.1.2

Contador - Profissional devidamente registrado junto
ao CRC, responsável por pelo acompanhamento de
processos administra�vos contáveis do projeto (carga
horária: 12 horas)

Mês 3 1 R$500,00 R$1.500,00 OF

SUBTOTAL ETAPA 3.1 R$13.500,00

ETAPA 3.2 -  COMUNICAÇÃO / AUDIOVISUAL

3.2.1
Editor de Vídeos 02  - Profissional responsável pela
edição de vídeo documentário de até 05 minutos com
os melhores momentos do projeto. 

Serviço 1 2 R$5.000,00 R$10.000,00 OF

SUBTOTAL ETAPA 3.2 R$10.000,00

TOTAL GERAL META 03 R$23.500,00

TOTAL GERAL 4BBLL R$3.709.905,49

Fontes de Recurso Meta 01 Meta 02 Meta 03 Total

Lei de Incen�vo à Cultura LIC R$263.743,20 R$333.736,00 R$0,00 R$597.479,20

Lei Rouanet - LR R$622.430,00 R$128.960,00 R$12.000,00 R$763.390,00

Termo de Fomento - TF R$178.100,00 R$1.121.664,00 R$0,00 R$1.299.764,00

Patrocínio Privado / Outras Fontes - OF R$420.532,29 R$617.080,00 R$11.500,00 R$1.049.112,29

 

 

 

 

 

Conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas todas as receitas do projeto serão integralmente des�nadas ao custeio da 4ª BIENAL BRASIL DO LIVRO E
DA LEITURA demonstrando um bene�cio para o Estado, pois não haverá lucro algum para o  INSTITUTO LEVANTA BRASIL, com a organização do evento, ocasião em
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que, havendo recursos excedentes, esses serão transpassados aos cofres do Distrito Federal, em sua integralidade.

 
 

9. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

 

Na qualidade de representante legal, declaramos, para fins de prova junto á Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, para efeitos e sob
as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou en�dade da
administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma
deste Plano de Trabalho.

 

Pede deferimento,

 

Brasília, 07 de Agosto de 2018.

Wesley dos Santos Araújo Silva

Presidente

INSTITUTO LEVANTA BRASIL

 

 

10. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

 

Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

 

Brasília, 07 de Agosto de 2018.

 

SANDRO BERNARDO DA CUNHA CASTELLO BRANCO

   Subsecretário de Promoção e Marke�ng

 

 

[1] "literatura", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, h�ps://www.priberam.pt/dlpo/literatura [consultado em 31-01-2018].
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