
       ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES - ABRASEL 

CNPJ:29.363.868/0001-38 

Endereço: Rua Bambui Número 20 Sala 102 

Cidade: Belo Horizonte Bairro: Serra UF:MG CEP:30.210-490 

E-mail da OSC:ger.financeirobr@abrasel.com.br Site da OSC: https://congressoabrasel.com.br/ 

Representante Legal (Dirigente): Antônio Paulo Solmucci Júnior 

Cargo do Representante Legal: Presidente Executivo Nacional 

CPF:555.422.806-25 RG/Órgão Expedidor: MG 1238731 SSP/MG 

Endereço do Representante Legal: Rua Prof. Estevão Pinto, 350, apto 601, Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 

30.220‐060. 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Juliana Moreno Fagundes 

Função na parceria: Coordenação da Execução 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:2715012 SSP/DF CPF: 782.328.211-91 

Telefone (DDD): 61 98169-4721 Telefone (DDD): 

E-mail do Responsável: juliana.mmbf@gmail.com 

 1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: 34° EDIÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL – ABRASEL 2022 

Valor do Global do Projeto: R$ 668.749,05 

Valor de Emendas: R$ 400.000,00 

Valor de Patrocínio em Captação:  R$ 253.749,05 

Valor de Comercialização de Ações:  R$ 15.000,00 

Local de realização: Complexo Brasil 21, IESB Asa Sul e Ambiente Virtual 

Período de Execução: Início: 06/08/2022 Término: 06/11/2022 

Enquadramento:        Educacional (   )                       Participativo ( X )                     Auto Rendimento (   ) 

Previsão de Atendimento: 50.000 inscritos no on line, entre empresários, comunicadores, formadores de 

opinião, apaixonados pela gastronomia, estudantes, expositores e especialistas do Brasil e do mundo que estão 

relacionados ao único ramo que existe em todas as partes do mundo, que é a GASTRONOMIA.  

Previsão de público direto: 2.000 sendo do TRADE ligado aos Bares, Restaurantes e Receptivos 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 52.000 (profissionais contratados e demais participantes devido a 

solenidade de abertura e ações de engajamento previstas 

 1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores) 

A Abrasel - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes é uma organização de direito privado sem fins lucrativos, 

criada em 1986, que tem como missão representar e desenvolver o setor AFL Alimentação Fora do Lar no Brasil. 

 

Reconhecidamente, tem atuado em projetos e ações que promovam a troca de experiências e informações, 

fomentando o desenvolvimento e o incremento da atividade econômica do segmento representado, que é a 

gastronomia. 

 

Neste sentido, a ABRASEL tem colaborado com o desenvolvimento nacional e do DF atuando há anos em parceria 

com diversas entidades públicas e privadas para a consolidação das principais ações gastronômicas. São 27 

Seccionais, 18 Regionais, 6 mil associados aproximadamente. Tem em seu Estatuto, Artigo 3 -  inciso XVI, que diz: 



 

XVI. Colaborar para o desenvolvimento sustentável do turismo nacional. 

 

 

Dentre os mais recentes projetos realizados pela ABRASEL, encontram-se: 

 

 AVA: Projeto pioneiro e premiado da Abrasel, com o objetivo de compartilhar conhecimento para ganhar 

produtividade. 

 

 Conexão: Plataforma de conhecimento e informação para aumentar a produtividade de quem trabalha e 

empreende no Setor de Alimentação Fora do Lar: abrasel.com.br/conexao 

 

 Revista Bares & Restaurantes: Digital ou impressa, a mais completa publicação do gênero no Brasil. São 23 

anos de história, com periodicidade bimestral, sendo 10 mil exemplares em cada publicação, com 

distribuição dirigida e 

 Segmentada. 

 

 Festival Brasil Sabor: Mais de 600 restaurantes em46 cidades de 16 estados. O maior festival gastronômico 

do planeta valoriza a “comida do lugar” e movimenta milhares fãs da gastronomia brasileira. Possibilidades 

de participação comercial em cotas de patrocínio e ações de ponto de venda com os consumidores, nos 

restaurantes. 

 

 13º Encontro de Talentos Abrasel 

 

 35º Encontro Nacional Cariri Abrasel 

 

 National Restaurante Association Show 

 

 ABF: Franchising Expo 

 

 Encontro Nacional São Paulo Abrasel 

 

 FispalFood Service 

 

 Em 2020 e 2021 o Congresso Nacional Abrasel e Mesa ao Vivo, foi realizado parceria com o IDHEIAS, que 

é o evento mais importante de conhecimento e relacionamento para o setor de bares e restaurantes no Brasil. 

 

 Equipotel 

 

 O Quilo é Nosso, que é um concurso que evidencia e valoriza os restaurantes de comida a quilo: uma criação 

originalmente brasileira. Milhares de pessoas se alimentam todos os dias nos restaurantes quilo – um tipo de 

serviço que alia praticidade e conveniência, criado no Brasil na década de 80. Em 2021 foram 204 

restaurantes, em 23 cidades e 16 estados, com grande engajamento de público votante no site do concurso. 

 

 Semana da Criança: a Abrasel oportuniza que crianças em situação de vulnerabilidade social provenientes 

de escolas, creches, abrigos e orfanatos públicos visitem os restaurantes, conheçam as estruturasse equipes 

e tenham um dia inesquecível com refeição especialmente preparada para elas, além de diversas atividades 

de lazer. Nos 15 anos de projeto já foram atendidas mais de 120 mil crianças. O projeto da Abrasel que 

reforça o compromisso dos bares e restaurantes com as crianças, futuros atores de nossa sociedade. 

 

 Festival de Bares: O movimento de valorização dos bares que celebra a alegria, a descontração, a 

gastronomia e a convivência em harmonia com a vizinhança. O festival já envolveu mais de 500 bares em 

91 cidades, circulou mais de 2 milhões de bolachas de chope e gerou mais de 4 milhões em mídia espontânea. 



 

REALIZAÇÃO DE DESTAQUE EM 2020:  

 

Termo de Fomento (MROSC) N. º 01/2020 celebrado entre o IDHEIAS (parceira da ABRASEL) e a Secretaria de 

Estado de Turismo do Distrito Federal, quanto à realização da 32ª Edição do Congresso Nacional – Abrasel de 2020 

–Edição Digital, referente ao processo 04009-00000852/2020-93. 

 

REALIZAÇÃO DE DESTAQUE EM 2021:  

 

Termo de Fomento (MROSC) N. º 14/2021 celebrado entre o IDHEIAS (parceira da ABRASEL) e a Secretaria de 

Estado de Turismo do Distrito Federal, quanto a realização do 33ª Edição do Congresso Nacional Abrasel – Digital, 

referente ao processo 04009-00000535/2021-58.  
 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Realizar o 34ª Edição do Congresso Nacional ABRASEL, com o tema em 2022: Evolução – O Amanhã 

já começou. entre os dias 09 a 11 de agosto, o projeto visa fortalecer o setor de alimentação fora do lar, irá reunir 

empresários, profissionais de bares e restaurantes, líderes políticos e empresariais, entusiastas da gastronomia e 

turismo no Brasil. 

O projeto visa o apoio quanto a realização do Congresso e por meio da página do evento conectar os 

participantes a um fórum de palestras, com conteúdo, além de navegar pelo ambiente virtual, com serviços e 

produtos que farão a diferença para a produtividade dos negócios, e conferir aulas-show do Mesa ao Vivo Brasília. 

Além disso, os inscritos poderão contemplar e desfrutar de informações sobre o destino Brasília. 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

 Para alcançar um patamar mais elevado em competitividade no setor de turismo, se faz necessário a 

implementação de políticas públicas voltadas à melhoria do desempenho deste setor, neste sentido a ABRASEL é a 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – que tem a missão de representar e desenvolver o setor de 

alimentação fora do lar (AFL), facilitando o empreender e melhorando a qualidade de vida no País, buscando assim 

potencializar o turismo de negócios da Capital e de todo o País. 

A economia e a sociedade têm se transformado a velocidades exponenciais, impactadas, principalmente, 

pelo advento de novas tecnologias de informação e comunicação. Processos têm se digitalizado, mudando a 

interação entre usuários e provedores de serviços, entre clientes e empresas. Com a transformação digital dos 

serviços, a cada dia surgem novas oportunidades de negócio, assim o Congresso se torna o maior evento de 

conhecimento e informação para quem trabalha e empreende no setor de alimentação fora do lar, com uma 

programação de palestras, aulas-show de gastronomia e feira de negócios com descontos e promoções exclusivas e 

limitadas durante todo evento. 

Serão ofertadas mais de 40 palestrantes, com mais de 20 horas de conteúdos disponíveis, com o Fórum 

apresentaremos palestras, painéis e debates com os principais líderes empresariais e da gastronomia do nosso país 

compartilhando suas trajetórias e conhecimento para você e sua equipe produzirem mais e melhor. O Mesa ao Vivo 

com aulas-show com grandes chefs da nossa gastronomia que vão ensinar, de forma simples e rápida, técnicas e 

receitas deliciosas e dividir com você suas histórias de sucesso. E a Vitrine Abrasel que é a feira digital que 

apresentará as melhores oportunidades comerciais para bares e restaurantes. Neste espaço você terá acesso às ofertas 

de produtos e serviços de diversas empresas do setor com ofertas especiais e exclusivas para o período do evento. 

Brasília é o destino convidado, de destaque. 



É tempo de criatividade e diversificação, é para isso é fundamental o foco na visibilidade da ação que 

apresentamos e no alcance do público interessado pelo segmento da gastronomia. 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

          O Turismo de eventos é praticado com interesse profissional e cultural por meio de congressos, convenções, 

simpósios, feiras, encontros culturais, reuniões internacionais, entre outros, e é uma das atividades econômicas que 

mais crescem no mundo atual. 

Realizado há mais de 30 anos, o CONGRESSO NACIONAL DA ABRASEL atualmente é o maior encontro 

de conhecimento e inteligência do setor da Alimentação Fora do Lar (AFL). Contando com a participação dos 

principais líderes empresariais do setor de AFL; Presidentes e executivos ABRASEL; Patrocinadores e participantes 

da feira de negócios; Empresários e profissionais do setor associados e não associados; Potenciais empresários; 

Estudantes; Usuários Conexão e Rede ABRASEL; Universitários e profissionais do Setor de Turismo e de 

Tecnologia; Expositores e especialistas do Brasil e do mundo que estão relacionados ao único ramo que existe em 

todas as partes do mundo, que é a GASTRONOMIA.  

O evento acontece sempre em Brasília, e devido ao sucesso do formato híbrido (presencial e digital) adotado 

em 2021, em 2022 o evento volta em formato parecido.  

No ano passado a execução do 33º Edição do Congresso Nacional – ABRASEL – Edição Digital, foi possível 

potencializar o segmento gastronômico, aumentando o interesse do público, assim como a plataforma de 

transmissão. Divulgamos o segmento gastronômico onde a ideia central foi discutir os desafios e apresentação de 

propostas para o avanço da alimentação fora do lar no Brasil e, de maneira mais ampla, melhorar cada vez mais o 

ambiente empreendedor e, consequentemente, a qualidade de vida do consumidor brasileiro e do público 

participante de Brasília. 

O Projeto atende os dispositivos previstos nas Políticas Públicas de Turismo do Distrito Federal no que tange 

a Lei 4.883/2012, constante no item XII e XIV do art. 2º, a saber: 

 

(...) 

XIII – eventos de apoio à comercialização: aqueles que têm como objeto 

ações relacionadas à articulação, à mobilização e à sensibilização, além 

da promoção e comercialização dos roteiros, produtos e serviços 

turísticos do destino Brasília em âmbito local, regional, nacional e 

internacional;  

XIV – eventos de promoção e geradores de fluxo turístico: aqueles que 

efetivamente contribuam para a movimentação de fluxos regionais, 

nacionais e internacionais de turistas no destino Brasília, como também 

para a propagação da imagem positiva do destino, interna e 

externamente;  

Bem como atender o Decreto nº 39/2019, no Art. 38, que institui as atribuições da SETUR:  

(...)  

Art. 38. A Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal tem 

atuação e competência nas áreas seguintes:  

I - turismo;  

II - eventos e espetáculos;  

III - hotelaria e gastronomia;  



Assim como visa atender também as ações do Plano Nacional de Turismo – PNT 2018-2022, quanto ao item “4.5.1 

Iniciativa: Promover, em âmbito nacional e internacional, os destinos e produtos turísticos brasileiros”, 

especificamente a Incentivar eventos geradores de fluxo turístico. Descreve:  

Os eventos podem se constituir como uma das principais motivações de 

viagens para os destinos brasileiros, gerando atratividade para períodos 

específicos e contribuindo para a diminuição da sazonalidade. Ademais, 

são fontes de geração de emprego e de distribuição de renda, além de 

auxiliarem na valorização do patrimônio cultural e imaterial do destino. 

Desde a sua criação, o Ministério do Turismo apoiar eventos geradores 

de fluxos turísticos, impactando positivamente no desenvolvimento de 

um destino.  

Essa ação consiste em apoiar a realização dos eventos de caráter 

tradicional e de notório conhecimento popular, que comprovadamente 

contribuam para a promoção, o posicionamento do destino no mercado 

nacional e o fomento da atividade turística. 

Por se tratar de um evento realizado também em ambiente digital, a quantidade de pessoas beneficiadas / 

alcançadas atingiu as expectativas, com uma plataforma digital de abrangência nacional e internacional.  

Em números gerais, o evento registrou66.000 pessoas nos ambientes mais diversos disponíveis. O interesse 

no evento partiu dos 26 estados e do Distrito Federal. A Feira atingiu 5.4 mil usuários únicos. As pessoas acessaram 

mais de 16 mil vezes o ambiente. Os visitantes entraram num total de 66 mil páginas. Cada visitante ficou no site, 

em média, 3 minutos. 

 



 

Quanto ao destaque dado a Secretaria de Turismo do DF, damos ênfase aos números gerados, são eles: 

 



 

       Na execução do projeto de 2022 a SETUR poderá aproveitar o espaço cedido de promoção e comercialização 

do destino Brasília, para promoção das ações escutada pela Pasta. 

O projeto de 2022 oferece uma experiência híbrida, por meio, também, de plataforma digital. Com 

credenciamento, espaços de publicidade, estandes virtuais, sendo possível apresentações de diversos produtos e 

serviços, palestras, ativação de marca, monitoramento completo da participação de cada visitante com resultados 

quanto a satisfação da participação. Com informações em tempo real. Cada expositor e visitante poderá compartilhar 

seu portfólio com interação.  

A 34ªEdição do Congresso Nacional – ABRASEL de 2022 terá como tema: Evolução - O Amanhã já 

Começou, de 09 a 12 de agosto de 2022, evento hibrido. 

Partimos da premissa de que a gastronomia é um produto turístico. A World Travel Food Association 

(WTFA) define Turismo Culinário como parte de uma experiência turística completa na medida em que a 

Gastronomia representa uma fatia importante do Turismo Cultural e está intimamente ligado ao Turismo Rural pela 

sua relação com as atividades agrícolas que produzem os ingredientes necessários à produção de refeições. 

A Gastronomia tornou-se um importante atrativo turístico, nos dias de hoje, principalmente no que diz 

respeito a atrativo-cultural, tendo em vista que os hábitos alimentares de um povo e os seus “modos de fazer” 

expressam e identificam a identidade não só de uma comunidade, mas também de um local, destino ou atrativo 

turístico. 

É necessário visualizar o quanto a gastronomia vem se transformando, e se tornando atração de milhares de 

turistas no mundo inteiro. Apenas no Brasil existem mais de 2000 festivais gastronômicos e as pessoas estão em 

busca de experiências, novidades, do novo prazer. De acordo com o Ministério do Turismo 89% dos turistas 

brasileiros e 97% dos estrangeiros, citam a gastronomia como muito importante, ou seja, é agregador para o 

Turismo. De acordo com o Observatório do Turismo do Distrito Federal não nos faltam opções para aproveitar o 

que há de melhor na gastronomia da Capital Federal é urgente potencializar o que oferecemos ao Brasil e ao mundo. 



Evidenciamos que em nosso projeto um dos destaques serão as mídias sociais, visto que são importantes 

ferramentas de comunicação. Como a cada dia a internet se torna uma aliada, vamos potencializar a promoção do 

Distrito Federal de forma direta com um estande virtual. 

A gastronomia como um produto, ou mesmo um atrativo de uma determinada localidade, é muito importante 

do ponto de vista turístico, pois apresenta novas possibilidades, na verdade, não tão novas, mas nem sempre bem 

exploradas, que são as diversas formas de turismo voltadas para as características gastronômicas de cada região 

(FURTADO 2004). 

Os desafios do setor são enormes e o empreendedorismo na área gastronômica necessita de engajamento, 

no sentido de planejamento e políticas públicas, bem como um acompanhamento desse crescimento com 

aproveitamento racional e sustentável. Não nos esqueçamos que o turismo é uma atividade dinâmica que impacta 

em cerca de 52 setores da economia e tem tudo para contribuir para o crescimento econômico do DF, por meio da 

geração de empregos e renda, além do impacto em outras cadeias produtivas de bens e serviços. O evento promove 

a sustentabilidade da produção 100% do Distrito Federal. 

Fica evidente que a relação entre gastronomia e turismo decorre das mais variadas formas de atrativos para 

a sua realização, pois a necessidade de se alimentar é básica e indispensável e a busca por novos sabores e cores 

acaba favorecendo a atividade turística. 

O projeto vem com a proposta de destacar Brasília como destino, com foco na promoção e divulgação, 

fortalecendo o processo de retomada das atividades. 

Repetindo o sucesso da edição de 2020 e de 2021, em 2022 Brasília permanece como destino convidado. 

Mais de 95% dos visitantes querem voltar ao Distrito Federal, e cerca de 60% já estiveram na cidade em outra 

ocasião, de acordo com a Secretaria de Turismo do DF.  

A proposta é que nesse espaço virtual Brasília seja mostrada com todo seu potencial turístico para o público. 

A Secretaria de Turismo tem autonomia para elencar os pontos a serem apreciados nos três dias de congresso. Entre 

eles, o enoturismo e as modalidades de turismo cívico, rural, náutico, gastronômico e arquitetônico como elementos 

a caracterizar uma cidade pronta para receber turistas de todo o mundo e durante o ano inteiro. 

Com mais de 30 anos de atuação no setor, a ABRASEL, por meio do Congresso irá possibilitar a conexão 

do destino Brasília com o público participante. 

 Parece simples e óbvia a relação entre a motivação dos turistas para visitar um local e os estímulos 

provocados simplesmente pela comida. Aliás, isso também é evidente em várias pesquisas de demanda turística que 

procuram saber o que motiva a visita ou como o turista tem despertado o interesse em visitar um determinado 

destino. Esta relação entre a gastronomia e o turismo já é uma realidade desenvolvida de maneira estratégica, bem-

sucedida e mensurada em vários outros destinos. 

É notório o conhecimento de que Brasília tem diversidade étnica, atributos culturais e inegável criatividade; 

variedade de locações, clima favorável, ambiente pacífico, livre de catástrofes naturais e de ações terroristas. Essa 

é uma combinação promissora para o Turismo Gastronômico, que pode assumir um papel de destaque como 

ferramenta de desenvolvimento da cadeia produtiva local. O setor pode ser responsável por resultados positivos para 

o futuro e o presente de uma comunidade, gerando empregos e oportunidades, renda e divisas além de impulsionar 

o turismo e o empreendedorismo. 

 



2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

A importância dos eventos de negócios é muito bem definida em um nicho de mercado. Grandes avanços 

para o setor de turismo de negócios vêm sendo realizado no DF, prometendo ter um futuro promissor neste contexto, 

o potencial é imenso, a competição é muito forte e as recompensas em termos de satisfação pessoal e profissional 

são incalculáveis. O DF no que diz respeito a realizações de eventos demostra crescimento e fortalecimento, com 

isso vemos que o turismo de negócios se fortalece a cada dia, vivendo uma de suas melhores fases no segmento de 

eventos, com congressos e feiras que estão sendo realizadas em terras cerratenses.  

Destaque a participação da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, no qual asseguramos na 

plataforma / feira virtual, uma oportunidade de se fazer novos contatos, divulgar e promover o destino Brasília. 

Momento de representar o que Brasília tem de melhor, com a possibilidade de atendimentos focados na promoção 

turística. Momento de estabelecer importantes contatos com profissionais que poderão potencializar a imagem de 

Brasília, aproveitando, principalmente, esse momento de pandemia. 

Acreditamos que buscar um único prato ou técnica que seja a cara de Brasília é uma injustiça com a 

diversidade que temos na cidade. O fato de Brasília ser uma cidade que reúne pessoas de todas as regiões do país 

faz com que a gastronomia da capital também reflita essa mistura. Por tudo isso, pode-se dizer que Brasília — 

embora não tenha ainda um prato típico —, tem sim, uma gastronomia cosmopolita, praticada ao longo de mais de 

60 anos.  

Fórum 

Grandes encontros de conhecimento e informação acontecem no Congresso Abrasel por meio de painéis, 

palestras e debates online contando com a presença de profissionais de referência do setor de alimentação fora do 

lar.  

Mesa ao vivo 

Uma rica experiência que reúne renomados chefs compartilhando suas histórias de sucesso com receitas 

deliciosas e técnicas de um jeito simples e fácil de aprender. 

 

Ambiente virtual 

Os espaços exclusivos de nossos expositores / com destaque ao destino Brasília, empresas que acreditam na 

simplificação do empreender no Brasil e que poderão ofertar e promover seus produtos, além de acesso a chats, 

vídeos, programações ao vivo, e-books e muito mais. Quem imaginou que um dia poderíamos passear por dezenas 

de estandes para conhecer as melhores soluções para o nosso negócio sem sair de casa? Sim, nesse ambiente é 

possível. 

Tal realização é uma oportunidade ímpar de nos depararmos com conteúdo relevantes e o mais atualizado 

possível. Além de ampliar a cultura local e possibilitar que o público participante venha a conhecer Brasília sob um 

novo ângulo. Essa estratégia de união beneficia a todos, tantos empresários e a população, quanto o próprio governo, 

de forma integrada, funciona para salvar empregos, manter negócios e preservar conquistas, já que Brasília é o 

terceiro maior polo gastronômico do país, além de nos preparar para a retomada pós-pandemia. 

É nesse momento que ocorre a oportunidade de apresentar inovações, tendências, criatividade, tecnologia e 

melhorias em diversas frentes com um mesmo objetivo. É uma busca incansável de novos conhecimentos e de boas 



práticas. Manter-se bem informado sobre o tema da alimentação / gastronomia é importante e ainda mais sendo um 

setor que a cada dia vem se destacando, e de relevância para a economia brasileira. Para tanto, congressos são alguns 

dos eventos mais recomendados, onde é possível informar-se com mais precisão sobre assuntos específicos de cada 

área ou setor. 

Como aglomerações se tornaram sinônimo de risco e o distanciamento social se mostrou uma obrigação, o 

mercado de eventos, sejam eles gastronômicos, culturais, esportivos, ou profissionais, foi um dos primeiros 

impactados pela situação, encarando adiamentos, cancelamentos e redução brusca da demanda. Por isso, diante 

deste cenário de isolamento social e poucas possibilidades de conquistar novos negócios, esse projeto hibrido é uma 

alternativa importante para retomar a movimentação no setor.  

A pandemia trouxe uma nova realidade desacostumando as pessoas dos eventos tradicionais e 

proporcionando um novo olhar para os formatos híbridos. Os canais online permitem o uso de ferramentas e 

aplicativos que estimulam a interação e convidam os espectadores a participarem de maneira muito mais fácil e 

intuitiva.  

O Distrito Federal por meio da Secretaria de Turismo entende se sobressai na era da comunicação 

globalizada e conexão imediatista. 

Frente aos nossos levantamentos, pesquisas e estudos, reconhecemos nossa identidade brasiliense e 

cerratense, e corroboramos pontualmente com o tema. Entende-se que a gastronomia e o turismo são vetores para 

promover o uso sustentável da sócio biodiversidade do Cerrado e, ao mesmo tempo, contribui para a valorização 

biológica e cultural do segundo maior bioma brasileiro. E novamente atestamos nosso compromisso com a 

gastronomia como patrimônio local. 

Damos garantia de acesso universal e igualitário. Entendemos que é necessário dar acesso a toda 

programação de forma abrangente, e assim também criar mais empregos e renda e incrementar as cadeias produtivas 

envolvidas. Tornamos dessa forma a produção do Distrito Federal mais competitiva no cenário nacional, e 

fortalecemos o conceito de que a inovação é a chave da competição.   

De tal forma que concluímos com os dados apresentados são de extrema relevância a realização da 34° 

EDIÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL – ABRASEL. 

Resta-se clara a importância da parceria entre o 34ª Edição do Congresso Nacional – Abrasel de 2022, de 

09 a 11 de agosto de 2022, e a Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal, com a formalização do Termo 

de Fomento a ser firmado pretende-se garantir a melhoria na contratação dos serviços necessários para a sua plena 

execução, assim como a participação da Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal que poderá aproveitar 

e divulgar o destino Brasília, assim como os segmentos e nichos aos quais o DF se destaca. 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

 FONTE/ORIGEM VALOR 

Emendas Parlamentares R$ 400.000,00 

Patrocínios em Captação R$ 253.749,05 

Comercialização de Ações R$ 15.000,00 

TOTAL GERAL R$ 668.749,05 

 

 



2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Realização do 34ª Edição do Congresso Nacional – ABRASEL de 2022: Evolução – O Amanhã já 

começou, nos dias 09 a 11 de agosto de 2022. 

Destaque a participação da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, no qual asseguramos 

destaque no ambiente físico e online, uma oportunidade de se fazer novos contatos, divulgar e promover o destino 

Brasília. Momento de representar o que Brasília tem de melhor, com a possibilidade de atendimentos focados na 

promoção turística. Momento de estabelecer importantes contatos com profissionais que poderão potencializar a 

imagem de Brasília. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Fortalecer setores do trade turístico, como a gastronomia; 

• Gerar empregos diretos e indiretos; 

• Oferecer ao público visitante uma programação diversificada e inovadora, com o tema do Congresso; 

• Promover a comercialização do destino Brasília, ressaltando o potencial existente; 

• Realizar pesquisa de satisfação com público durante a realização do evento. 

2.6 e METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS  

METAS QUANTITATIVAS 

 Inscrever até 50 mil pessoas no evento; 

 Gerar até 300 empregos, sendo 100 diretos e 200 indiretos; 

 Dispor de espaço virtual a SETUR para promoção das suas ações.   

 

METAS QUALITATIVAS 

 

 Promoção do Destino Brasília; 

 Movimentar a cadeia da economia local com a valorização do protagonismo local, inclusão social 

e fortalecimento da cidadania;  

 Capacitar o segmento através de Palestras; 

 Incentivar o turismo eventos e negócios, a promoção da produção gastronômica, com valorização de 

recursos humanos e de infraestrutura local;   

 Estimular a Gastronomia local. 

 2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO / CUMPRIMENTO DAS METAS 

METAS QUANTITATIVAS INDICADORES  
PARÂMETRO (S) PARA AFERIÇÃO 

DE CUMPRIMENTOS DAS METAS 

Inscrever cerca de 50 mil pessoas 

no evento (físico e online) 
 

Inscrição no sistema 

Relatório Final de Inscrições dos 

Participantes 

 

 

 

Atingir uma mídia espontânea de 

mais de 50 mil pessoas 
 

 

Monitoramento das redes 

 

Relatório Final de Monitoramento  

 



SITECOMERCIAL 

Proporcionar cerca de 300 postos 

de trabalho por meio do projeto 
 

Contratações diretas por meio do projeto 
Contrato – Notas Fiscais – Comprovantes 

de Pagamento 

METAS QUALITATIVAS INDICADORES 
PARÂMETRO (S) PARA AFERIÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

Realizar um evento 

gastronômico no DF com 

qualidade técnica 

Divulgação do evento por meio dos 

principais veículos de comunicação 
Relatório de mídia e acessos do evento. 

Realizar palestras técnicas para 

o público do evento 

Convidar palestrantes especializados no 

setor 
Prestação de Contas 

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUMPRIMENTO DAS METAS  

Realização da 34ª Edição do Congresso Nacional – ABRASEL de 2022terá como tema: Evolução – O 

Amanhã já começou, nos dias 09 a 11 de agosto de 2022. 

A ideia central é discutir os desafios e apresentar propostas para o avanço da alimentação fora do lar no 

Brasil e, de maneira mais ampla, melhorar cada vez mais o ambiente empreendedor e, consequentemente, a 

qualidade de vida do consumidor brasileiro. Assim como dar a conhecer ao público participante do destino Brasília. 

Com intuito de manter a qualidade e o sucesso de 2021 e potencializar o nosso público, permitindo que mais 

pessoas participem dessa experiência estimamos superar os números. Os participantes terão a oportunidade de 

interagir com outros empresários do setor. Trabalhadores e executivos do mercado de alimentação fora do lar 

também poderão trocar experiências por meio da plataforma e da Rede Abrasel. 

Vamos nos comunicar com o público em geral, com foco em nossas personas, a realização do Congresso, 

destacando nosso formato hibrido. Objetivamos despertar interesse no público, gerar inscrições, promover 

engajamento dos inscritos com o evento, com os canais e produtos da Abrasel (Rede Abrasel, Revista Prazeres da 

Mesa, Revista Bares e Restaurantes) e com os parceiros. 

Nossos canais são: Site institucional Abrasel; Revista Digital; Newsletters; Rede Abrasel; Revista Impressa; 

E-mail Marketing; Webinars; WhatsappBot; Ava; Whatsapp (Pres, exec/parc, líderes,Sec,Reg). 

Mídias Sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube. 

Assessoria de Imprensa 

Anúncio na Revista Prazeres da Mesa  

Anúncio Revista Bares e Restaurantes  

Os conteúdos se subdividem, da seguinte forma: 

Personas  

Os três perfis básicos da audiência em relação à realidade do setor, considerando-se também congressos 

anteriores: 

Reiniciando  



Empreendedor que fechou/suspendeu o negócio e agora quer reavaliar as possibilidades de volta ao mercado 

em novas bases.  

Respirando  

Empresário que conseguiu superar as dificuldades por enquanto e manteve seu negócio, mas precisa se 

reconstruir.  

Prosperando  

Empresário que não só manteve seu negócio, mas conseguiu achar caminhos para prosperar na crise. 

Os eixos de conteúdo adequado às personas básicas e que podem também abarcar outros públicos.  

1. Começar de novo  

Personas: Reiniciando, novos entrantes, estudantes  

Palavras-chave: Reinício, reset, ressuscitar.  

Temas: auxílio, caminhos de resgate, gestão, negociação  

2. Tempo de se adaptar  

Personas: Respirando, pessoal de back office  

Palavras-chave: reconstruir, reformar, fortalecer, restabelecer, pivotar, reinventar  

Temas: Planejamento, marketing e vendas, mercado (delivery, meios de pagamento etc)  

3. Olhar para o futuro  

Personas: Prosperando, pessoal de outros setores  

Palavras-chave: futuro, escolhas, possibilidades, oportunidades  

Temas: Inspiração, tendências, avanço tecnológico 

Programação de pré-produção – produção – pós produção 

Março a julho: Desenvolvimento das ideias e alinhamentos necessário a execução 

06 a 08 de agosto: Montagem nos Espaços 

07 de agosto: Contratações por meio do Termo de Fomento 

09 de agosto – (terça-feira) 

Às 19h30 – Solenidade de Abertura – Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, Salas - Brasil 1,2 e 3. 

Evento exclusivo para convidados do qual participam os presidentes e executivos de S/R. 

10 de agosto - (quarta-feira) 



09h00 às 13h00 - Fórum de palestras, presencial e online, no Brasil 21 - Centro de Eventos e Convenções Brasil 

21, Salas - Brasil 1 e 2. 

13h00 às 14h00 – Almoço 

14h30 às 18h30 - Reunião do Conselho Nacional, Hotel San Marco, em frente ao Brasil 21  

13h00 às 18h00 - Fórum de palestras online 

13h00 às 19h00 - Mesa ao Vivo Brasília, presencial e online (IESB Sul - SGAS Quadra 613/614, Via L2 Sul - Asa 

Sul, Brasília - DF, 70200-730) 

11 de agosto - (quinta-feira) 

Das 9h00 às 13h00 - Visitas técnicas a restaurantes com operações de alta performance, fábricas e outros 

estabelecimentos (locais a definir) 

09h00 às 18h00 - Fórum de palestras online 

13h00 às 19h00 - Mesa ao Vivo Brasília, presencial e online 

Programação em fase de construção: https://congressoabrasel.com.br/  

INGRESSOS 

Mesa ao Vivo - 2 dias 

R$ 170,00  

Mesa ao Vivo - 2 dias (meia-entrada) 

R$ 85,00  

Mesa ao Vivo - 10/08 

R$ 100,00  

Mesa ao Vivo - 10/08 (meia-entrada) 

R$ 50,00  

Mesa ao Vivo - 11/08 

R$ 100,00 

Mesa ao Vivo - 11/08 (meia-entrada) 

R$ 50,00  

Visita Técnica - Fazenda Malunga (11/08) 

R$ 80,00  

Visita Técnica - Casa Baco (11/08) 

https://congressoabrasel.com.br/


R$ 170,00  

Visita Técnica - Dom Francisco (11/08) 

R$ 150,00  

Experiência Brasa Na Mata - Prazeres da Mesa / Abrasel Nacional (12/08) 

R$ 350,00 

Estimamos a venda na totalidade de 120 entradas / ingressos nas diversas ações. 

2.9 PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR 

MESA AO VIVO BRASÍLIA 

Chefs nacionais e internacionais dão um show nas cozinhas. Nomes como Alex Atala, Bela Gil, Léo Paixão, 

Laurent Suaudeau, Carole Crema e Kátia Barbosa já estiveram na lista de convidados da Prazeres da Mesa. Ao 

todo, são mais de 20 chefs disponíveis para compartilhar muito conhecimento. Oportunidade de aprender ao vivo 

com quem faz a gastronomia brasileira, em aulas dinâmicas e interativas. 

Dia 10 (Quarta-feira) 

13h - Paula Labaki 

13h15 - Francisco e GiulianaAnsiliero 

13h30 - Ricardo Arriel 

14h - Léo Paixão 

14h15 - Marcelo Petrarca e SebastiánParasole 

14h45 - Leônidas Neto 

15h - Reserva Swift 

15h15 - Danillo Ramos e Ville Della Penna 

16h - LuiVeronesi e Luiza Jabour 

16h15 - Leo Hamu 

16h30 - Inaiá Sant`Ana e Tatiana Meira 

17h - André Castro 

17h15 - Barbara Bicalho e Mônica Nunes 

18h30 - Melhor das cidades 

Dia 11 (Quinta-feira) 

13h - Saulo Jennings 



13h15 - Claude Capdeville 

13h30 - Duda Patriota 

14h - Ian Baiocchi 

14h15 - Alexandre Aroucha 

14h45 - Eduardo Tavares 

15h - Babi Frazão 

15h15 - Carol Barreto, TRÊS CORAÇÕES 

16h - Ana Paula Jacques e Diego Badra 

16h15 - Agenor Maia 

16h30 - Professor Pablo André IESB 

17h - Reserva Swift 

17h15 - Breno Oliveira 

18h30 - Melhor das cidades 

VISITAS TÉCNICAS 

Em paralelo ao Congresso e Mesa ao Vivo, a Abrasel organiza visitas técnicas a renomados restaurantes de 

Brasília. 

Fazenda Malunga 

Data: 11 de agosto - Quinta-feira 

Horário de saída: 8h do Brasil 21/ 8h10 San Marco 

Duração da visita: 09h às 11h 

Roteiro da visita: Recepção com café da manhã, visita técnica nas instalações + transfer, almoço será em um local 

perto do Iesb Sul ou do Brasil 21/San Marco. 

A Fazenda Malunga atua há mais de 30 anos manejando adequadamente os solos e produzindo alimentos 

certificados e saudáveis. Possui aproximadamente 300 funcionários, trabalhando numa área de mais de 120 

hectares. Produzem alimentos orgânicos frescos, de qualidade e variedade, como hortaliças, legumes e laticínios 

orgânicos certificados. A Malunga hoje atende o DF e já expandiu suas entregas para Goiás e São Paulo. 

Casa Baco 

Data: 11 de agosto - Quinta-feira 

Horário de saída: 10h20 do Brasil 21/ 10h30 San Marco 

Duração da visita: 11h às 12h40 



Roteiro da visita: Visita técnica coordenada pelo Gil Guimarães proprietário da Casa Baco, almoço com entrada, 

prato principal e sobremesa + transfer. 

A Casa Baco do chef e empresário Gil Guimarães que tem mais de 20 anos de experiência no setor apresenta um 

novo conceito de diversão e alimentação com base na cozinha italiana e influências regionais com valorização dos 

pequenos produtores, dos produtos regionais e do bioma Cerrado. 

Dom Francisco 

Data: 11 de agosto - Quinta-feira 

Horário de saída: 10h30 do Brasil 21/ 10h40 San Marco 

Duração da visita: 11h às 12h40 

Roteiro da visita: Visita técnica coordenada pelo Francisco Ansileiro proprietário do restaurante, almoço com 

entrada, prato principal e sobremesa + transfer. 

Inaugurado em 1988 o restaurante Dom Francisco logo se tornou uma referência na capital federal. O restaurante 

possui uma das melhores cartas de vinhos do país com milhares de rótulos diferentes, de todas as principais 

regiões do mundo. 

EXPERIÊNCIA BRASA NA MATA - PRAZERES DA MESA / ABRASEL NACIONAL  

Local do evento: Na Mata - Chapada dos Veadeiros  

Data: 12/08 - sexta feira  

Horário do evento: 13h as 17h 

OBS: Todas as programações estão sujeitas a mudança de horário e/ou a cancelamentos. 

2.10 RESULTADOS ESPERADOS 

Em nosso congresso entendemos a importância de apresentarmos tendências, traçar estratégias e abordar 

temas que estão inseridos no cenário político e quais as perspectivas, comportamento do consumidor, eficiência 

logística, reinvenção de alimentos, aproveitamento de alimentos, conceitos, técnicas, é um momento de se 

reinventar. Além de vivenciar e experimentar o que iremos oferecer em forma de imersão. 

Será aplicado cerca de 60% dos recursos do projeto em mão de obra do Distrito Federal. Pretende-se 

impactar os principais atores do segmento de gastronomia e da cadeia turística. 

 Promover o Destino Brasília;  

 Promover a gastronomia local dando a oportunidade para região; 

 Movimentar a cadeia da economia local com a valorização do protagonismo local, inclusão social 

e fortalecimento da cidadania;  

 Incentivar o turismo eventos, com valorização de recursos humanos e de infraestrutura local; 

 

2.11 PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

Participantes inscritos: 30 mil inscritos dos Distrito Federal, outros estados do Brasil e até mesmo de outros países. 



Público: diversificado sem restrição e com o maior alcance possível. Além de técnicos e interessados no segmento 

gastronômico. 

2.12 CONTRAPARTIDA 

 Aquisição de 300 Itens de Artesanato para entrega no dia da Abertura do Congresso com material 

promocional da SETUR. 

 

Valor estimado total R$ 12.000,00 

2.13 OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO 

1. Inserção da logomarca da SETUR e #, em peças de comunicação do projeto, devendo obrigatoriamente o material 

ser disponibilizado e aprovado pela equipe da SUPROM / Subsecretaria de Promoção e Marketing da SETUR/DF; 

2. Menção ao FOMENTO da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal nas peças promocionais, devendo 

obrigatoriamente o material ser disponibilizado e aprovado pela equipe da SUPROM / Subsecretaria de Promoção 

e Marketing da SETUR/DF; 

3. Plano de Promoção e Comercialização da Secretaria Estado de Turismo do Distrito Federal, por meio da cessão 

de até 4 arquivos para download; E-mail e telefone para contato; Chat online; Videoconferência; Fotos do destino e 

até 3 vídeos de até 5 min; Aplicação da marca da SETUR na página inicial da plataforma da feira (área não logada); 

Relatório ao final do evento de todas as pessoas que visualizaram o estande, devendo obrigatoriamente o material 

ser disponibilizado e aprovado pela equipe da SUPROM / Subsecretaria de Promoção e Marketing da SETUR/DF; 

4. Página da transparência do uso do recurso em aba específica na plataforma, dando a transparência exigida; 

5. Agir de acordo com 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. 

Art. 79. A organização da sociedade civil deverá divulgar na 

internet, em locais visíveis de suas sedes sociais e nos estabelecimentos 

em que exerça suas ações, a relação das parcerias celebradas. 

Art. 80. A divulgação da relação de parcerias deverá ser 

mantida pela administração pública e pela organização da sociedade 

civil até cento e oitenta dias após o término de vigência dos 

instrumentos, incluídas, no mínimo, as seguintes informações: 

I - Data de assinatura, identificação do instrumento e do órgão 

da administração pública responsável; 

II - Nome da organização da sociedade civil e seu número de 

inscrição no CNPJ; 

III - descrição do objeto da parceria; 



IV - Valor total da parceria e valores liberados, quando for o 

caso; 

V - Situação da prestação de contas da parceria, que deverá 

informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi 

apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo; e 

VI - Valor da remuneração da equipe de trabalho vinculada à 

execução do objeto e paga com recursos da parceria, com indicação 

das funções que seus integrantes desempenham e do valor previsto 

para o respectivo exercício. 

Art. 81. A divulgação de campanhas publicitárias e de 

programações desenvolvidas por organizações da sociedade civil no 

âmbito da parceria observará as diretrizes e orientações constantes de 

documentos oficiais elaborados pelo Sistema de Comunicação de 

Governo do Distrito Federal. 

Parágrafo único. Os recursos tecnológicos utilizados e a 

linguagem deverão garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. 

Art. 82. A Administração Pública do Distrito Federal 

fornecerá informações para o Mapa das Organizações da Sociedade 

Civil, que visa consolidar e divulgar informações sobre as 

organizações da sociedade civil e as parcerias. 

2.14 PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Peça de 
divulgação 

 
Formato 

 
Quantidade 

Meio 
utilizado 

Data 
de veiculação 

Local 
de veiculação 

 
Anúncio  

 
06 
COLUNAS 
29,7X26cm 
 

 
1 

 
Jornal  

 
05/08/2022 

 
Correio 
Braziliense 

 
Anúncio 
 

 
4 COLUNAS 
22x28cm 
 

 
1 

 
Jornal 

 
07/08/2022 

 
Correio 
Braziliense 

 
Banner de Site -    

Retângulo 

 
 
300 x 250px 

 
 
100.000 

 
 
Portal  

 
05/08/2022 

À 09/08/2022 

 
Correio 
Braziliense 
 

 
Banner de Site -    

Âncorado 
 

 
Desktop - 728 
x 90px Mobile 
- 320 x 50px 
 

 
 
100.000 

 
 
Portal 

 
05/08/2022 

À 09/08/2022 

 
Correio 
Braziliense 
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Meta Descrição Valor 
Duração 

Início Término 

1 Pré-produção, reuniões e contratações, 

alinhamento com a equipe de RH 
R$ 362.508,00  06/08/2022  06/11/2022 

2  Comunicação /Divulgação /Sinalização R$ 143.980,14  06/08/2022  06/11/2022 

3 Contratação de Serviços / Logística R$ 162.260,91  06/08/2022  06/11/2022 

TOTAL GERAL DOS RECURSOS R$ 668.749,05  

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Especificação Mês Valor 

Meta 1 Desembolso  05/08/2022 R$ 276.508,00 

Meta 2 Desembolso 05/08/2022 R$ 50.871,00 

Meta 3 Desembolso 05/08/2022 R$ 72.621,00 

Total Geral (05/08/2022) 400.000,00 

Devido o Congresso acontecer no mês de agosto de 2022, o desembolso será em parcela única, por tratarmos de 

itens inerentes a realização direta do projeto e em função do curto prazo de execução do mesmo. (3 dias de 

Congresso) 

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 

 FONTE/ORIGEM VALOR 

Emendas Parlamentares R$ 400.000,00 

Patrocínio em Captação R$ 253.749,05 

Comercialização de Ações R$ 15.000,00 

TOTAL GERAL R$ 668.749,05 

5.1 Planilha Global 

5.2 Planilha Termo de Fomento 

*Anexos 

* Usamos como referência a valores praticados no mercado do DF. 



* Todos os serviços serão contratados via prestação de serviços, através de contrato para execução e emissão de 

nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e encargos cobrados para a 

ABRASEL. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos previsão de encargos e tributos sociais e 

trabalhistas. Por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor rescisório e trabalhista a 

ser pago no final do projeto. 

5.3 Previsão de Receitas/Despesas 

Recursos provenientes de Emenda Parlamentar. É importante considerar que a diversidade de 

profissionais convidados, a especificidade em suas respectivas linhas de trabalho e singularidade de suas 

trajetórias e diferentes níveis de reconhecimento, não é possível o estabelecimento de um parâmetro único de 

contratação ou valor de referência. Da mesma forma, considerando o reconhecimento dos convidados em seus 

campos de saber e a natureza singular dos serviços que serão prestados, é necessário neste momento, considerar 

que o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, trouxe exatamente a possibilidade 

e contratação fora dos mecanismos inerentes a gestão pública, como é o caso das licitações. Marco regulatório 

que institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, 

em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante 

a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos 

de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Um dos grandes benefícios que a Lei 

13.019 de 2014 trouxe foi justamente a possibilidade de convidar profissionais e empresas renomadas e de alta 

qualidade que, na burocracia que envolve a contratação pública, seria impossível oferecer na grade de qualquer 

programação. 

Neste sentido, vale destacar artigo da Lei 13.019, a saber: 

Art 42 As parcerias serão formalizadas mediante a celebração 

de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de 

cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais: 

(...) 

XIX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade 

civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 

investimento e de pessoal; 

XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade 

civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de 

colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária 

ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização 

da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 

sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 

execução. 

 

 

 

 



6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

Eu, ANTONIO PAULO SOLMUCCI JÚNIOR, inscrito no RG sob o nº 1238731 SSP/MG e CPF nº 555.422.806-

25, na qualidade de Presidente Executivo Nacional da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E 

RESTAURANTES - ABRASEL, inscrita no CNPJ 29.363.868/0001-38, declaro, para os devidos fins e sob as penas 

do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

1. (X) A referida Entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo 39 da Lei 

nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011; 

2. (X) A referida Entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada em julgado, para 

a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

3. (X) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal, 

uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição Federal, bem como não está 

inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos empregados para a Seguridade Social, 

contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com relação a recursos anteriormente recebidos da 

Administração Pública por meio de convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e 

similares; 

4. (X) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público integrante do 

quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos Estados e dos Municípios, 

por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o disposto no art. 8º, II da Instrução 

Normativa nº 1/2005; 

5. (X) A referida Entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao projeto; 

6. (X) A referida Entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e pensionista 

(incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independentemente de estarem gozando 

de férias ou não; 

7. (X) A referida Entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução Normativa nº 1/2005; 

8. (X) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 7º da 

Constituição Federal; 

9. (X) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 

de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsão 

do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93. 

10. (X) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria de Turismo do Distrito 

Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

11. (X) O Plano de Trabalho apresentado pela referida Entidade não apresenta rubrica de encargos recolhidos, pois 

os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do projeto em análise. Na fase 

de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de dezembro de 

2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento de encargo. De 

acordo com o Art. 28. Do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que se refere aos itens V e VI, esclarecemos: 



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 nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e encargos cobrados 

para a empresa contratante. Por não existir 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 tipo de valor rescisório 

e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

Brasília, 04 de julho de 202. 

 

ANTONIO PAULO SOLMUCCI JÚNIOR 

Presidente Executivo Nacional 

6.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 (em caso de não 

haver encargos trabalhistas).  

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de encargos 

recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do projeto em 

análise. 

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de 

dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento de 

encargo. 

De acordo com o Art. 28. Do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que se refere aos itens V e VI, 

esclarecemos: 

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 nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e encargos cobrados 

para a empresa contratante. Por não existir 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 tipo de valor 

rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

 Brasília, 04 de julho de 2021. 

 

ANTONIO PAULO SOLMUCCI JÚNIOR 

Presidente Executivo Nacional 

 

 



6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado de Turismo 

do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de 

inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade 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. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

 

Brasília, 04 de julho de 2022. 

 

 

 

 

ANTONIO PAULO SOLMUCCI JÚNIOR 

Presidente Executivo Nacional 

 

 7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO  

 Aprovo o presente Plano de Trabalho.  

Brasília-DF, _____/_____/2022 

 _______________________________ 

   ASSINATURA 

 


