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ANEXO I 
 

PLANO DE TRABALHO 
Razão Social: Instituto Levanta Brasil  
CNPJ: 09.181.386/0001-50 
Endereço: SCRN 714 Bloco B, loja 28 Asa Norte 
Cidade: Brasília – DF Bairro: Asa Norte UF: DF CEP: 70761-620 
Telefone (DDD): (61) 98300-0126 Telefone (DDD):  
E-mail da OSC: levantabrasilcomunicacao@gmail.com Site da OSC: institutolevantabrasil@gmail.com 
Representante Legal (Dirigente): Patrícia de Assis Gonçalves 
Cargo do Representante Legal: presidente 
CPF: 722.173.671-53 RG/Órgão Expedidor: 2.027.171- SSP - DF   
Endereço do Representante Legal: QND 17 casa 04, Taguatinga Norte – DF, CEP: 72.120-170.  

Telefone (DDD): (61) 98300-0126 Telefone (DDD): (61) 99123-4384 
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Suzzy Souza 
Função na parceria: Diretora Geral do Projeto  
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2541-475 SSP/DF CPF: 015.556.881-79 
Telefone (DDD): (61) 98300-0126 Telefone (DDD): (61) 98300-0192 
Email do Responsável: suzzy@intercult.com.br / executiva@bilb.com.br  

 
1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília – BILB  
Valor do Projeto: R$149.997,21 
Valor global do projeto: R$2.773.610,54 
Local de realização: Pavilhão do Parque da Cidade – Sarah Kubistchek / Brasília-DF 
Período de Execução: 21 a 30 de outubro de 2022. Início: 21/10/2022 Término: 21/11/2022 
Enquadramento: Diagnóstico ( ) Estruturação de Destino ( ) Qualificação/Sensibilização (  x ) Promoção 
e/ou Apoio Comercialização ( ) Artesanato ( ) Tecnologia Turística ( ) Pesquisa relacionada ao Turismo ( ) 

Valor total do projeto R$ (extenso):  dois milhões setecentos e setenta e três mil reais e cinquenta e 
quatro centavos. 
Previsão de Atendimento: 21 a 30 de outubro de 2022 
Previsão de público direto: 140.000 mil pessoas 
Previsão de Beneficiários direto e indireto: 5000 mil empregos indiretos / 700 empregos diretos 
 
 
 
 
 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  
 
 
O Instituto Levanta Brasil, constituído no dia 12 de abril de 2007 é uma pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, que tem como missão executar com eficiência e qualidade, projetos de educação, cultura, 

esporte, saúde, meio ambiente e empreendedorismo. 
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No desenvolvimento das suas atividades, o referido Instituto busca sempre observar os princípios da 

legalidade, moralidade, ética, economicidade e eficiência. 

 
O Instituto Levanta Brasil desenvolve suas atividades de execução direta de projeto e plano de trabalho, por 

meio de doação de recursos físicos, capitais intelectuais e financeiros, ou mediante a prestação de serviços 

intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e órgãos públicos que atuam em áreas 

congêneres. 

 
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 na conservação do meio ambiente; 

§ Experimentar novos modelos socioprodutivos e sistemas alternativos de produção, comércio, emprego, 

renda e crédito; 

§ Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia, os valores universais e 

combater o preconceito, desenvolvendo a compreensão e incentivando o respeito igualitário por todos.  

§ Promover ações de inclusão social por meio de responsabilidade social corporativa, 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 Privadas; Organizações não governamentais e 

demais entidades regularmente constituídas; 

§ Desenvolver ações educativas, esportivas, culturais e preventivas na área da saúde; 

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

níveis; 

§ Promover ações socioeducativas voltadas para crianças, adolescentes e idosos e; 

§ Promover ações educativas protetivas aos animais. 

 
PAPEL INSTITUCIONAL DO INSTITUTO LEVANTA BRASIL  

 
A Associação é a responsável pela gestão do projeto e parcerias institucionais, além do acompanhamento dos 

processos e empenhos de recursos junto a órgãos públicos, inclusive pela prestação de contas final, conforme 

atribuições elencadas a seguir:  
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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 e 

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 e 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; 

d)  Realizar tomada de preços de todos os serviços que constam na planilha orçamentária, produzir contratos 

para pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços e efetivar o pagamento de cada fornecedor mediante 

a comprovação integral dos serviços prestados e apresentação de nota fiscal válida; 

e) A partir da estratégia de divulgação montada para o evento, acompanhar todas as ações gráficas e veículos 

de comunicação contratada, avaliar junto à equipe do projeto a repercussão da assessoria de imprensa, 

visando potencializar a geração de mídia espontânea. Ao final de cada etapa avaliar a clipagem e devidas 

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. 

 
Histórico 
 
- Brasília Bike Tour: foi um projeto desenvolvido em fevereiro de 2014 que promoveu o turismo de Brasília, em 

que era feito um city tour pela capital federal com guias especializados (treinados no ciclismo, mobilidade 

urbana e conhecedores da cidade) e bicicletas particulares. Com três percursos pré-definidos, foi possível 

apresentar, de outro ângulo, a cidade de Brasília-DF, sua bela história e pontos turísticos;  

 

- Bikenike: aconteceu em maio de 2015 no parque da cidade e foi idealizado com o intuito de contribuir com 

os brasilienses, com eficiência e qualidade, com iniciativas voltadas aos praticantes e usuários da bicicleta, 

que caminham paralelamente com conceitos valiosos de saúde, qualidade de vida, lazer, esporte, 

sustentabilidade e cultura. É um projeto que trouxe a bicicleta como sua grande estrela, com o objetivo de 

sugerir mudanças de comportamento que implicam em uma Brasília cada vez mais saudável e adepta à prática 

de esportes, impulsionando o propósito de Mobilidade Urbana Sustentável. Teve um público de 20.000 (vinte 

mil) pessoas.  

 
- 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura – BBLL: ocorreu de 18 a 26 de agosto de 2018 no Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães, Brasília-DF em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal. 
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Durante os 09 (nove) dias de realização, a partir de uma rica e variada programação, composta por palestras, 

debates, sessões de autógrafos de renomados escritores nacionais e internacionais, apresentações musicais, 

artísticas e cinematográficas, exposições de arte e fotografia, espaços infantil e juvenil, praça de alimentação 

e extensa feira de livros, composta por aproximadamente 140 (cento e quarenta) estandes de comerciantes 

locais e nacionais, que ofertaram suas obras por preços acessíveis, contou com um público aproximado de 

150.000 (cento e cinquenta mil) visitantes, composto por educadores, estudantes, escritores, jornalistas, 

críticos, acadêmicos e público em geral. 

 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
2.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

 
Realizar a Bienal Internacional do Livro de Brasília, nos dias 21 a 30 de outubro de 2022, no Pavilhão de 

Exposições do Parque da Cidade, democratizando o acesso ao melhor da literatura produzida no Distrito 

Federal, Brasil e exterior, fomentando a potencialidade do turismo criativo por meio do livro, criatividade, 

conhecimento.  
 
 
2.2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO  
 

O turismo está se consolidando no país com importância política e como atividade econômica. O 

desenvolvimento do turismo brasileiro está voltado ao incremento de novos destinos e produtos diferenciados 

para seus consumidores, os turistas. As capitais, praias, museus brasileiros e festivais fazem parte desse 

universo de atrativos turísticos e são potenciais indutores de visitações a várias cidades. 

De acordo com Beeho e Prentice (1997), o produto turístico baseia-se essencialmente em experiências 

intangíveis, a partir dos benefícios, fantasias e interpretações que as atrações possibilitam ao turista. As 

experiências não são algo universal ou padronizado, mas sim vividas e interpretadas diferentemente por cada 

turista, a partir de seus sentimentos, visão de mundo, repertório cultural e preconcepções. 

A Unesco considera a atividade turística como promotora da educação, da cultura e da consciência ecológica 

dos povos em todo o mundo. Sendo o turismo primordial à consolidação da paz entre os povos, uma vez que 

o fluxo de turistas faz crescer sentimentos de amizade, respeito e cooperação entre países e entre populações 

de uma mesma nação. 

Os atrativos turísticos são a base do produto turístico, que é construído por meio do desenvolvimento da 

atividade turística. Esta só pode se realizar quando algumas condições forem criadas para que as pessoas se 
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sintam atraídas e possam, de fato, deslocar-se de seu lugar de origem e passar determinado tempo fora de 

casa. 

Brasília propõe um conceito mais amplo para a economia do turismo criativo e diversificação econômica, 

devido ao seu ponto estratégico na configuração geopolítica, provocando o sentido de conectividade e 

integração com distintos territórios. Dessa forma, gera abrangência de oportunidades de negócios em 

inúmeras áreas que compõem o setor turístico e sua transversalidade, como música, artes, artesanato, 

festivais, literatura, religiosidade e espiritualidade, negócios, esportes, gastronomia, moda, audiovisual, design 

e tecnologia.  

Dessa forma, é que propomos a Bienal Internacional do Livro de Brasília, como um grande evento literário, 

que além de democratizar o acesso ao livro e a leitura, promete movimentar a cadeia produtiva e turística 

criativa com atrações locais, nacionais e internacionais.    

Através das reflexões aprofundadas sobre o tema “A Transformação Acontece Aqui”, que faz um convite 

ao público para mergulhar no presente e nas experiências literárias para que assim possamos ter melhor 

compreensão das transformações que queremos, a BiLB reserva uma série de atividades sendo elas - extensa 

feira de livros, encontros com autores, homenagens, lançamentos e espaços especiais, Espaço HQ, espaços 

voltados ao público infantil e jovem leitor, com apresentações teatrais, contação de histórias, além de shows 

musicais em pequeno e grande formato, seminários de Educação e Serviço Social, Café Literário, Oferta de 

Vale Livro (para professores da rede pública de ensino adquirem obras de sua escolha), além da campanha 

Inspire os Outros (voltada para ações visando a sustentabilidade).   

 

Ao integrar o calendário nacional de projetos literários sendo o maior evento desse segmento no Centro-Oeste, 

o projeto recebe bienalmente um número expressivo de público composto por educadores, estudantes, 

escritores, jornalistas, críticos, acadêmicos e público em geral. A sua importância foi reconhecida pelo Câmara 

Distrital e sancionado pelo Governador do Distrito Federal que em 2016 incluiu oficialmente o projeto no 

calendário oficial de eventos do Distrito Federal através da Lei 5.702 de 23 de agosto de 2016.  

 
Além do que já é oferecido, a Bienal Internacional do Livro de Brasília – BiLB, contribui fortemente 
para o fortalecimento de relações interculturais, à medida que promove e integra não somente artistas 
locais, mas também de diversas nacionalidades e através do convite da Secretaria de Estado de 
Cultura do DF, passou a integrar o calendário oficial de atividades e ações do título ‘Capital Ibero-
americana das Culturas’ (CIC 2022), oferecido pela União das Cidades Capitais Ibero-americanas 
(UCCI), que 2022 Brasília ostenta. Acreditamos que a capital do país deva abarcar um grande projeto 
de dimensão internacional, que tenha como protagonista o livro e a literatura e que compreenda os 
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seus significados possíveis no que expressa o movimento entre culturas e  fomenta a economia e o 
turismo criativo da cidade.  
 
Além do que já é oferecido, a Bienal Internacional do Livro de Brasília – Bilb cumpre com as diretrizes previstas 

na Lei no 13.696/2018, que institui a politica nacional de leitura e escrita, como a universalização do direito 

ao acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e às bibliotecas e o reconhecimento da leitura e da escrita 

como um direito, a fim de possibilitar a todos, inclusive por meio de politicas de estimulo à leitura, as condições 

para exercer plenamente a cidadania, para viver uma vida digna e para contribuir com a construção de uma 

sociedade mais justa.  
 
HISTÓRICO DA BBLL 
 
A Bienal Internacional do Livro de Brasília – BiLB surgiu em 2012 como Bienal Brasil do Livro e da Leitura 

– BBLL e teve sua primeira edição realizada no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-

DF, mesmo local onde ocorreu a segunda, em 2014. Em 2016, o festival esteve no Estádio Nacional de Brasília 

– Mané Garrincha e no mais recente capítulo, em 2018, a Bienal ocupou o Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães.  
 
Em suas edições anteriores, realizadas entre 2012, 2014, 2016 e 2018, o projeto recebeu, no total, mais de 

1.500.000 visitantes, dentre os quais cerca de 200 mil eram estudantes das redes pública e particular de 

ensino do Distrito Federal, comprovando o forte compromisso das instituições de ensino e compatibilidade do 

projeto com o público estudantil.  
 
O público teve a oportunidade de assistir palestras e debates de mais de 470 escritores, brasileiros e 

estrangeiros. Foram lançados 600 livros, representantes de mais de 60 países, com cerca de 120 seminários 

e debates, além de apresentações artísticas de aproximadamente 161 artistas e grupos de todo o Brasil.  

 
Não obstante, muito beneficiado pelo projeto, o mercado editorial e literário, representado pelas editoras e 

revendedoras participantes, somando as quatro primeiras edições, comercializou de mais de 600 mil livros. 

Recursos movimentados com vale-livro (alunos e professores) foram de cerca de R$ 7 milhões na economia 

e no turismo do Distrito Federal. 

 
Total da soma das edições: 2012, 2014, 2016 e 2018 

Visitante 1.500.000 
Alunos (Rede Pública e Particular) 200.000 

Estandes 600 
Editoras Representadas 400 

Títulos Expostos 295.000 
Livros Vendidos 3.500.000 
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Livros Lançados 600 
Atividades Culturais 700 
Autores Convidados 470 

Vale Livro (R$) 7.000.000 
Mensuração Mídia Espontânea 25.000.000 

 
A BiLB 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, artista 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 terceira edição, ressaltou a poetisa mineira Adélia Prado e o cientista social português 

Boaventura de Sousa Santos. Na última edição, em 2018, a homenageada foi a professora da Ceilândia Gina 

Vieira Ponte, criadora do projeto Mulheres Inspiradoras e referência da educação no Distrito Federal. 
 
O total dos números atingidos nas quatro primeiras edições, além de significativos e impactantes, comprovam 

os benefícios culturais resultantes do projeto plenamente compatíveis às políticas públicas federais e distritais 

acerca da difusão da literatura, do conhecimento, cultura e do turismo.  

 
A 5ª EDIÇÃO 
 
Buscando conhecer as características e medir a satisfação do seu público, a BiLB realizou uma pesquisa na 

4ª e mais recente edição, ocorrida em 2018. A pesquisa contou com a participação de 2 mil pessoas que 

responderam um questionário com diversas perguntas, dentre elas: faixa etária, escolaridade, gênero etc. E 

dentre as questões levantadas, o que mais chamou atenção foi a faixa etária do público, sendo: 
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Compreendendo melhor esses índices e o alcance do projeto diante da idade média do visitante da BiLB é 

possível propor de forma mais assertiva as atividades e ações que possam proporcionar e gerar resultados 

duradouros na sociedade.  

 
Tratando desse perfil de público, a BiLB buscou em pesquisas e estudos compreender os anseios da juventude 

brasileira. Temos a maior população de jovens da história do Brasil - 50 milhões, uma geração diversa e com 

muitos desafios. Como podemos impulsionar o imenso potencial dos jovens? Como transformar essa geração 

para que ela possa construir um país mais justo e igualitário para todos? Essas são umas das perguntas que 

queremos responder. E onde podemos encontrar essas respostas? 

 

A Bienal Internacional do Livro de Brasília - BiLB, através do seu objetivo de incentivar o hábito da leitura 

encontra respostas na prática, através da conexão com o mundo mágico das letras. Ler não é uma atividade 

passiva, estática, mas dinâmica. Do mesmo modo que uma biblioteca não é um mero depósito silencioso de 

livros. Na leitura há o cruzamento de dois mundos e a possibilidade de se perceber as coisas através de outro 

ponto de vista. Um livro é um mundo: o mundo de leituras de seu autor dialogando com o mundo do leitor. Por 

isso, a leitura nunca será igual para dois leitores. Este processo é, sobretudo, civilizador. Como afirmou Mario 

Vargas Llosa ao receber o prêmio Nobel de Literatura em 2010: “um mundo sem literatura se transformaria 

num mundo sem desejos, sem ideais, sem desobediência, um mundo de autômatos privados daquilo que 

torna humano um ser humano: a capacidade de sair de si mesmo e de se transformar em outro, em outros, 

modelados pela argila dos nossos sonhos”. 
 
E é com essa narrativa que a BiLB buscou inspiração para propor o tema da sua 5ª edição: ¨A 
TRANSFORMAÇÃO ACONTECE AQUI¨, que norteará toda programação através das atividades e ações. 

 

TEMA // A TRANSFORMAÇÃO ACONTECE AQUI  
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Uma ponte chamada literatura.  

 

Há uma velha pergunta que volta e meia nos assombra, a nós, que encontramos refúgio nos livros. Por 

pressões internas ou externas, todos em algum momento nos questionamos: a literatura pode transformar o 

mundo? Aprendemos ainda na escola que a leitura cumpre um papel civilizador na sociedade; no imaginário 

coletivo, o livro é uma espécie de panaceia, um remédio universal. Mas teria o texto literário esse poder 

reparador? Para nos aproximar de uma resposta, é necessário antes que nos arrisquemos, individual e 

coletivamente, a compreender a literatura.  

 

Do desempenho escolar à representatividade de minorias históricas, em tese, quase tudo poderia ser 

melhorado por meio dos livros. De acordo com essa perspectiva, o texto literário nos tornaria mais sábios e, 

portanto, mais capazes de solucionar questões de variadas ordens. No entanto, ler está longe de se tornar um 

hábito arraigado no país. Segundo dados recentes da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, nossos 

concidadãos têm lido em média 2,43 livros por ano. Ora, mas se a leitura é tão benéfica, por que ainda lemos 

tão pouco?  

 

Antes de tudo é preciso compreender que, diferentemente do que nos foi ensinado, a literatura não faz 

promessas. Ou, como diria Sérgio Sant’anna, a literatura não tem “segundas intenções”; ela é antes de tudo 

um ato de prazer e não deve ser medida em termos de utilidade. Logo, a literatura não serve para, a literatura 

é. Mas o texto literário pode, sim, fornece a matéria que nos prepara para a construção de algo que julgamos 

maior e mais humano. Afinal, ela nos insere em uma esfera de pertencimento, nos carrega para um lugar onde 

somos capazes tanto de rir a alegria do outro quanto de chorar a sua dor. Como disse Antônio Cândido em 

seu artigo Direitos Humanos e Literatura, o texto literário “é fator indispensável de humanização e, sendo 

assim, confirma o homem na sua humanidade”.  

 

Mas nem todos os livros foram escritos para nós. Há aqueles que nos fisgam e os que não, e isso é natural. 

Ter essa consciência nos ajuda a perder o medo da palavra escrita, elimina a excessiva deferência que coloca 

o livro em um altar acessível somente àqueles que gozam de algum predicado específico. Não, a literatura é 

sortida, plurissignificativa, para todos, e ninguém além do leitor pode encontrar as linguagens e os autores que 

o satisfazem. Em condições adequadas, as quais devemos urgentemente fomentar em nosso país, todo leitor 

encontra um caminho próprio. Somente com essa liberdade, que é também uma liberdade de escolha, 

conquistaremos melhores índices de leitura. Pois, para além das subjetividades, o texto literário é e será 

sempre uma ponte que decidimos atravessar. Uma ponte para o outro, uma ponte para lugares e tempos que 

não conhecemos, mas sobretudo uma ponte para dentro de nós mesmos.  
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Há alguns anos, Luís Henrique Pellanda, em entrevista a Eliane Brum, afirmou que “a literatura não promete 

felicidade alguma — pelo menos não do tipo clássico, ou seja, o tipo imaginário — e não nos oferece garantias 

de finais felizes, nada disso. Ela nos amplia a vista de casa, nos mostra o outro — igual e diferente de nós — 

e exige que nos comparemos a ele, que nos analisemos e, de alguma forma, promovamos reformas internas”. 

A partir dessa reformulação de si é que nos abastecemos para transformar a realidade circundante, motivados 

pelo prazer, e pelo necessário incômodo, da leitura.  

 

Sabemos que a humanidade não se faz de uma única narrativa; ela é tão diversa quanto uma biblioteca, 

habitada por múltiplas vozes que a interpretam. Na poesia e na prosa, essa diversidade se evidencia. 

Permitamos então que a experiência literária nos modifique a partir de sua pluralidade, pois um ser 

transformado é aquele capaz de transformar também o meio que o cerca. Mia Couto disse certa vez que “a 

vida é demasiado preciosa para ser esbanjada num mundo desencantado”. Talvez a literatura não tenha o 

poder de reencarnar o mundo, mas sem dúvida nos prepara para tanto, engendrando em nós, agora, no 

presente, as mudanças que queremos ver no futuro. 
 

Texto por: Paulliny Tort (Curadora Literária da 5BiLB). 

 

 

 

2.3. CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

EIXOS TEMÁTICOS // PROGRAMÁTICOS  
 
Os eixos temáticos apresentados tiveram como ponto de partida a ideia principal do projeto representada no 

conceito “A transformação acontece aqui” e por dar vazão ao valor ecumênico da palavra, a BiLB será 

guiada por seis eixos, sendo: autores, criança, multimeios, HQ, música e mercado. Esses eixos nortearão os 

núcleos de atividades e demais ações da programação para o público de todas as faixas etárias. Desta forma, 

relacionamos os eixos temáticos e os seus programáticos, conforme detalhado abaixo:  

 

EIXO // AUTORES  
O encontro com autores é um dos momentos mais esperados da BiLB que tem a oportunidade de um bate-

papo descontraído e acesso ao melhor da literatura, com temas que dialogam diretamente com nossa 

sociedade contemporânea. Por meio de mediação, os fãs dialogam com os convidados, que apresentam o 

universo de suas obras e personagens. A curadoria dos autores nacionais é da escritora Paulliny Tort, e a 
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curadoria dos autores internacionais do escritor José Rezende. Neste eixo temático a programação será 

composta por:  
 

§ MESAS E ATIVIDADES COM AUTORES NACIONAIS  

§ MESAS E ATIVIDADES COM AUTORES INTERNACIONAIS  

§ LIVROS SELECIONADOS ATRAVÉS EDITAL DE LANÇAMENTO DE LIVROS  

EIXO // CRIANÇA 
A BiLB tem como missão a formação de novos leitores. Nesta perspectiva desenvolvemos ambientes 

especiais no espaço físico e na programação para atrair o interesse do público mirim. A programação contará 

com atividades e ações educativas e recreativas. Entre as atividades previstas estão:  

§ ESPETÁCULOS DE TEATRO  

§ CONTAÇÕES DE HISTÓRIA  

EIXO // MULTIMEIOS 
O mundo real e o ambiente virtual se tornam cada vez mais indissociáveis. Desta ecologia nasceu uma das 

mais recentes e valorizadas profissões do agora. Se o meio é a mensagem, esta será a plataforma de 

intercâmbio de todos os saberes conectados. E não há influenciador digital que não se utilize da palavra falada, 

escrita, cantada ou representada. Para conectar a literatura ao mundo virtual, o eixo multimeios contemplará 

atividades com autores jovens que fazem parte deste universo. Além de diversas atividades apoiadas pelo 

uso da tecnologia. Neste eixo a programação será composta por: 

§ ENCONTRO COM PERSONALIDDES QUE TRANSITAM PELO MUNDO DA INTERNET 

EIXO // HISTÓRIAS EM QUADRINHOS (HQ) 
Reconhecendo a relevância da atual produção brasileira de quadrinhos, a BiLB estreou em 2018 uma 

novidade em sua programação, o Espaço HQ, um ambiente para lançamentos e encontros com profissionais 

da área, além da presença de lojas especializadas em quadrinhos e produtos derivados deste universo. Os 

convidados do Espaço HQ estão entre os mais prestigiados autores das histórias em quadrinhos brasileiras 

atuais. Além de sessões de autógrafos, os convidados participam de bate-papos com o público sobre carreira, 

métodos de trabalho, influências artísticas, mercado editorial, divulgação de obras e as infinitas possibilidades 

– estéticas, conceituais e temáticas – dos quadrinhos. O espaço contará ainda com oficinas de serigrafia e 

uma exposição especial dedicada a um grande nome das histórias em quadrinhos no Brasil. A curadoria é 

assinada por Pedro Brandt. Neste eixo a programação será composta por:  
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§ MESAS E ATIVIDADES COM AUTORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS – HQ 

EIXO // MÚSICA 
O fonema é como soa a palavra escrita. A união de letra e música é como se harmoniza cada fonema na 

palavra cantada. Também de forma inédita, a BiLB traz uma série de shows em palco exclusivo com 

cenografia, luz e som, para celebrar a mais popular de todas as artes. Esse espaço tradicional da Bienal 

Internacional do Livro de Brasília – BiLB - O Palco Show, já recebeu grandes nomes da música brasileira, 

como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Arnaldo Antunes, entre outros. Buscando sempre oferecer uma 

programação rica e vasta, o projeto dedica espaço à produção musical da cidade e convidados nacionais, 

contando com programação que passeia por diversos estilos musicais. Para a sua 5ª edição, o Palco Show, 

que contará com:  

 

§ ARTISTAS NACIONAIS  

§ ARTISTAS LOCAIS  

EIXO // MERCADO 
Tradicional nos encontros e festivais do gênero, o mercado literário é plataforma de lançamentos e novos 

negócios, estabelecendo pontes e atalhos entre autores e editoras. É quando a bienal de agora semeia e 

fertiliza o terreno para as próximas. Uma das características da BiLB é a sua vasta feira de livros que atrai um 

público expressivo em busca de títulos a preços mais acessíveis. A extensa exposição de livros conta com a 

participação:  

§ EDITORAS, LIVRARIAS E DISTRIBUIDORAS  

§ SEMINÁRIOS 

§ VALE-LIVRO 

§ VISITAÇÃO - ESCOLAR  

AÇÕES ESTRATÉGICAS  

DEMOCRATIZAÇÃO  
A 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília – BiLB buscará a parceria com associações e 
representantes do livro e da leitura, escolas públicas e privadas, além de embaixadas, visando 
fortalecer a participação das mais amplas camadas da sociedade e de escritores internacionais. A ideia 



 

CNPJ: 09.181.386/0001-50 
 

é que assim, cada vez mais pessoas possam desfrutar do espaço nos dias da programação, a fim de também 

despertar nelas o interesse pelo livro e pela leitura.  

ACESSIBILIDADE  

As medidas adotadas para garantir a acessibilidade na 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília são: 

§ Rampas de acesso localizadas em pontos estratégicos;  
§ Estacionamento reservado para pessoas com deficiência (PCD) e idosos;  
§ Intérpretes de libras – Monitores de libras qualificados para acompanhamento e orientação de pessoas 

com deficiência e idosos;  
§ Banheiros adaptados para PCD.  
§ Área reservada para pessoas com deficiência e idosos nos eventos da programação do projeto; 
§ Impressões em Braille;  
§ Narrador de audiodescrição; 
§ Intérpretes de Libras.  

SUSTENTABILIDADE  

CAMPANHA INSPIRE OS OUTROS:  

Ser sustentável é se tornar um agente de transformações positivas para um mundo melhor. Dessa visão, surge 

o propósito da nossa campanha Inspire os Outros - criada na edição realizada em 2018, possibilitando a BiLB 

executar diversas ações, sendo elas: ambientais, inclusivas, estruturais, sociais e de atendimento. E quando 

falamos em ações capazes de inspirar o outro, o que estamos propondo é:  

§ Incluir, respeitar, valorizar, cuidar e qualificar pessoas, com toda a sua diversidade;  
§ Reduzir nosso impacto ambiental com escolhas mais inteligentes assumindo nossa responsabilidade 

de cidadãos conscientes do nosso papel na preservação da vida;  
§ Valorizar e fortalecer os empreendedores locais por meio de contratações de empresas e mão de obra 

da cidade;  
§ Refletir sobre o nosso papel diante dos desafios que a humanidade vem enfrentando e fazer com que 

o evento seja um ambiente de aprendizagem e de inspiração para todos.  
 

O Plano de Sustentabilidade e Legados Sociais da Bienal Internacional do livro de Brasília visa desenvolver 

uma proposta de programação voltada aos jovens, que aborde a temática da Agenda 2030 alinhada à 

campanha da Bienal de 2022: A transformação começa aqui.  
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A proposta ainda contempla as boas práticas voltadas para a produção, bem como, a gestão e coordenação 

geral da execução de todas as frentes de trabalho voltadas para o tema da sustentabilidade que serão 

definidas com o cliente na primeira etapa do trabalho. 

                                                                                                                                                                                      

O Plano pretende alcançar os seguintes objetivos específicos:  

 

SOCIOCULTURAL E TURISTICO  
§ Qualificar os fornecedores contratados com base nas boas práticas definidas. 
§ Engajar o público em atitudes sustentáveis.  
§ Garantir a acessibilidade.  
§ Promover ações de inclusão socioprodutiva. 
§ Valorizar a identidade da cultura e economia local na gastronomia, cenografia e programação cultural, 

dando visibilidade ao que é produzido no Distrito Federal 

§ Fomentar o turismo cultural e literário.  

§ Apoiar a difusão e valorização do turismo local, gerando emprego e renda aos empreendedores locais. 

§ Através da internet e rádio Bienal pretendemos levar o nome de Brasília, seus pontos turístico, a cultura 

e a arte produzida aqui para diversas regiões do Brasil e do mundo, promovendo o turismo.  

§ Proporcionar a troca de conhecimento e contato do público com artistas e escritores locais, nacionais 

e internacionais, grandes nomes da inovação e criatividade. 

 

ECONÔMICO  
§ Produzir com foco na redução dos desperdícios. 
§ Gerar renda para as MPE e grupos sociais locais. 
§ Induzir boas práticas de economia baixo carbono no mercado de eventos local e nos negócios da área 

da alimentação. 
§ Movimentar toda a cadeia produtiva, criativa e turística do Distrito federal e nacional 

 
AMBIENTAL  

§ Reduzir e compensar os impactos ambientais do evento. 
 

2.4. ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 
 
FONTE DE RECURSO  VALOR  

Emenda parlamentar distrital -Termo de Fomento 
R$149.997,21 



 

CNPJ: 09.181.386/0001-50 
 

SETUR 

Emenda parlamentar distrital -Termo de Fomento 
SECEC 

R$700.000,00 

Emenda parlamentar federal – Termo de Fomento 
nº903260/2020 com o Ministério do Turismo 

R$800.000,00 

Patrocínio incentivado por meio da Lei Rouanet  
R$357.180,00 

Outras fontes: venda de espaços e estandes.  
 

R$696.433,33 

Outras fontes: venda de ingresso nos shows da 
sexta-feira (21/10) e sábado (22/10) 
Inteira: R$20,00; meia R$10,00 
Expectativa de 1.500 pessoas a cada show, sendo 
desses: 500 entradas meia e o restante inteira.  

R$70.000,00 

TOTAL: 
R$2.773.610,54 

 

2.5 OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GERAL  
 
Realizar a 5ª edição da Bienal Internacional do Livro de Brasília – BiLB em Brasília-DF, durante 10 dias - a 

partir de uma rica e variada programação, composta por extensa feira de livros, encontro com autores 

nacionais e internacionais, fomentando o turismo literário local e nacional. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO  
 

§ Realizar extensa exposição de livros com a participação de editoras e livrarias oriundas de várias partes 

do país, com a fundamental proposta de venda a preços mais acessíveis;  

§ Oportunizar ao público conteúdos com leitores e escritores consagrados em mesas redondas, debates 

e seminários, através da troca de conhecimento com grandes nomes da literatura nacional e 

internacional através de atividades formativas;  

§ Estimular o hábito e o gosto pela leitura em crianças, através de atividades artísticas e culturais;  

§ Garantir aos alunos das escolas públicas e privadas do DF participação nas atividades e ações do 

projeto;  

§ Proporcionar às novas gerações formas de se relacionarem com a leitura, tendo as plataformas digitais 

e tendências atuais como principal meio de compartilhar ideias e conhecimento;  
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§ Apresentar novas linguagens tecnológicas e experiências interativas convergindo como ferramenta 

para o estímulo à leitura;  

§ Garantir o encontro de autores da cidade com o público através de um ambiente ideal para network e 

encontros;  

§ Garantir espaço aos novos escritores para lançamento de livros dentro da programação do projeto;  

§ Aproximar o segmento de quadrinhos como linguagem literária de forte adesão do público jovem e 

adulto, bem como unificação do universo de novas linguagens eletrônicas e do universo Geek como 

tendências de forte estímulo à leitura;   

§ Realizar shows musicais como atividades complementares e transversais, inserindo a bienal em um 

contexto de plataforma multicultural;  

§ Fortalecimento da política de turismo do Distrito Federal, como dispõe a Lei Nº 4.883 de 11 de julho de 

2012. 

§ Incentivar ações vinculadas as políticas públicas do setor de turismo no Governo do Distrito Federal;  

§ Movimentar setor hoteleiros, carros de aplicativo e companhias aéreas, dando visibilidade a Brasília 

como destino turístico;  

§ Fomentar oportunidade de negócios criativos junto aos empreendedores da cadeia produtiva do 

turismo;  

§ Fortalecer a marca Brasília, reafirmando a identidade e o sentimento de pertencimento, como também 

no cenário internacional, evidenciando a notoriedade e a capacidade de atração de Brasília, como 

referência de modernidade e inovação; 

§ Promover Brasília como hub de empreendedores criativos, através de um evento da magnitude da 

Bienal internacional do livro de Brasília; 

§ Valorizar e celebrar a cultura Ibero-Americana em Brasília a partir de parcerias com as embaixadas 

representantes. Temos confirmados a embaixada do Mexico, França e Instituto Camões de Portugal 

§ Ativação da economia local com venda de alimentação, artesanato, motoristas de aplicativos, e pontos 

turísticos de Brasília.  

§ Promoção dos pontos turísticos de Brasília, por meio de projeções no evento em telas de TV 

espalhadas pelo evento.  

§ Promoção do destino turístico de Brasília, por meio das redes sociais da BILB, site, radio bienal e 

transmissão pela internet, com informações sobre a Capital e seus pontos turísticos.  

2.6. METAS 
2.6.1. METAS QUANTITATIVAS 

i. A partir de sua rica e variada programação, ampla feira literária e vultuosa estrutura, espera-se atingir 

um público total de 140 mil pessoas durante seus 10 dias de realização;  
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ii. Pretende-se movimentar a comercialização de livros a partir de 140 estandes com editoras, livrarias e 

distribuidoras do país todo, expondo diversos títulos; 

iii. Geração de emprego e renda através de contratações de aproximadamente 150 empregos diretos e 

500 empregos indiretos, movimentando a cadeia da economia criativa local.  

iv. Contratar 70% da BiLB com PF ou PJ de Brasília, sendo elas artistas, culturais, serviços especializados 

ou técnicos, fomentando a economia local.  

v. Receber cerca de 50.000 alunos da Rede pública e particular do Distrito Federal e RIDE.  

vi. Movimentar a cadeia turística do DF em cerca de 40% com a vinda de artistas, escritores, bandas e 

turistas nacionais e internacionais.   

vii. Forma reservados 55 quartos de hotéis em Brasília para os participantes do evento, sendo eles artistas, 

bandas e escritores nacionais e internacionais.  

viii. Foram bloqueados cerca de 200 quartos de hotéis em Brasília para os expositores literários que vem 

de diversos estados do país.   

 

 

2.6.2. METAS QUALITATIVAS 

i. Quantidade de atividades culturais realizadas durante os seus 10 dias; 

ii. Contratar pessoas com deficiência física e transexual para fazer parte da equipe da BiLB. Dar 

continuidade ao projeto Inspire os Outros, que tem como objetivo quatro pilares da sustentabilidade: 

Meio ambiente, Inclusão, Financeiro e Estrutural;  

iii. Atrair as grandes editoras, livrarias e distribuidoras nacionais para a extensa exposição de livros da 

BiLB.  

iv. Movimentar o setor hoteleiro e toda a cadeia turística do Distrito Federal  

v. Fortalecer a marca Brasília reafirmando a identidade e o sentimento de pertencimento, como também 

no cenário internacional, evidenciando a notoriedade e a capacidade de atração de Brasília, como 

referência de modernidade e inovação; 

vi. Fortalecer o mercado da cadeia produtiva, criativa e turística local  

vii. A Bienal Internacional do Livro de Brasília – BiLB tem, por principal objetivo, causar impactos sociais 

positivos aos seus visitantes e à população do Distrito Federal, através da difusão do hábito da leitura 

e do fomento à cultura.  

viii. Difundir ideologias e conceitos positivos, correlatos a políticas de inclusão social, proteção ao meio 

ambiente e equidade de gêneros;  
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ix. Contribuir para o fortalecimento e ampliação do Turismo local, promovendo os potenciais e cenários 

da Cidade e Entorno, gerando valorização e inclusão social dos profissionais (técnicos e artísticos), e 

ampliação e fortalecimento dos empreendimentos com geração de trabalho e renda;  

x. Contribuir para a ampliação do fluxo turístico e das produções cinematográficas e audiovisuais, com 

reflexo no giro econômico local dessas cadeias produtivas. 

 

2.7. INDICADORES DE MONITORAMENTO 
 

Metas Indicadores de Monitoramento Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

Público de 140.000 pessoas de 
forma rotativa nos 10 dias de 
evento, dentre eles residentes do 
DF e turistas.  
 

-  Divulgação das atividades da 
programação na imprensa; 

- Número de público e 
inscrições realizadas no site do 
projeto.   

- Registros fotográficos;  
- Lista de presença;  
-  Legados Sociais; 

Visibilidade na mídia por meio de 
clipping; 
- Programação oficial do 
projeto divulgada em materiais 
promocionais e mídias sociais. 

Geração de Emprego e Renda - 
Contratação de serviços 
necessários para a montagem, 
estrutura e logística do projeto e de 
toda a cadeia turística e criativa.  

- Montagem da estrutura do 
evento conforme descrição no 
projeto. 

- Mensuração do impacto 
econômico no turismo do DF  

 

- Registro fotográfico; 
- Relatórios de produção; 
- Fotos das equipes; 
- Lista de presença das equipes. 

 - Programação completa para 
crianças, jovens, adultos, idosos 
com artistas locais, nacionais e 
internacionais  

- Apresentações artísticas, 
culturais, lançamento de livros, 
oficinas e exposição.  

- Movimentação turística dos 
artistas, bandas e escritores 
nacionais e internacionais 

- Registro fotográfico; 
- Lista de presença. 

 

 

 
 
 
 
2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A 
ELES ATRELADAS 
 

Trata-se de um projeto que possui diversas fontes como consta no item 2.4 deste plano de trabalho e para a 

execução do que será arcado no presente Termo de Fomento são os itens de serviços gerais, que serão 

contratados para a execução do projeto.   

1. Seleção e contratação da equipe do projeto: 

a) 160 seguranças de evento  
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b) 120 seguranças patrimoniais  

c) 120 brigadistas  

d) 12 serviços de UTI  

e) 165 serviços de limpeza  

f) 163 carregadores  

2. Todo esse pessoal será dividido em escalas para melhor atender ao evento, durante os 10 dias de 

programação.  

 

2.9. RESULTADOS ESPERADOS 
 

§ Promover o destino Brasília, através do evento da BILB, como forma de atrativo turístico 
§ Promover a gastronomia local, impulsionando a economia criativa do DF;  
§ A partir de sua rica e variada programação, ampla feira literária e vultuosa estrutura, espera-se 

atingir um público total de 140 mil pessoas durante seus 10 dias de realização, dentre eles 
residentes do DF e turistas; 

§ Pretende-se movimentar a comercialização de livros a partir de 140 estandes com editoras, livrarias e 
distribuidoras do país todo, expondo diversos títulos; 

§ Fortalecer o mercado da cadeia da economia e turismo criativos local e regional;   
§ Geração de emprego e renda através de contratações aproximadamente de 150 empregos diretos e 

500 empregos indiretos.  
§ Fomentar o turismo local para visitação ao evento 
§ Fortalecimento da Política de turismo do Distrito Federal, Lei nº 4.883 de 11 de julho de 2012. 
§ Consolidar a marca de Brasília, como um ótimo local de turismo, com atrativos 

gastronômicos, culturais e literários.  
§ Democratizar o acesso a cultura, artes e literatura para todas as idades 

 
2.10. PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

 

BiLB /// PROGRAMAÇÃO /// GERAL 
PROGRAMAÇÃO 

Número 
de 

atividade  
DATA HORÁRIO 

INÍCIO 
HORÁRIO 
TÉRMINO 

EIXO 
TÉMATICO  CONVIDADO ATIVIDADE / 

MESA  

1 
21/10/2022 

(sexta 
feira) 

9h00 12h00 MERCADO A DEFINIR 

SEMINÁRIO DE 
INOVAÇÃO E 
TECNOLOGIA  

(SENAC) 

2 11h00 14h00 MÚSICA PASSAGEM 
DE SOM MUSICA 2 

3 18h30 20h30 AUTORES  Miriam Alves 
(SP) 

HOMENAGEADA 
NACIONAL 
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4 18h30 20h30 AUTORES Cristiane 
Sobral (DF) 

MEDIAÇÃO 
NACIONAL 

5 20h30 21h00 MÚSICA DJ local MUSICA 01 

6 21h00 22h30 MÚSICA Quarteto de 
Cordas MUSICA 01  

7 22h30 23h00 MÚSICA DJ local MUSICA 01 

8 23h00 00h30 MÚSICA 
Hamilton de 
Holanda com 
Roberta Sá 

MÚSICA 01 

9 00h30 01h30 MÚSICA  DJ local MUSICA 1  

10 

22/10/2022 
(sabádo) 

10h00 11h00 CRIANÇA A DEFINIR  CONTAÇÃO 
HISTÓRIA 01 

11 15h00 16h00 CRIANÇA SALTIMBANC
OS ESPETÁCULO 01 

12 11h00 14h00 MÚSICA PASSAGEM 
DE SOM MUSICA 2 

13 16h00 18h00 MULTIMEIOS A DEFINIR  PERSONALIDADE 
01  

14 
14h00 15h00 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 01 

15 
15h30 16h30 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 02 

16 14h00 16h00 HQ Luiza de Souza 
(RN) HQ 01 

17 14h00 16h00 HQ Pedro Brandt 
(DF) MEDIAÇÃO HQ  01 

18 
15h00 17h00 AUTORES 

Alan Pauls 
(ARG) 

INTERNACIONAL 
01 

19 
15h00 17h00 AUTORES 

Mariana 
Sanchez 

MEDIAÇÃO 
INTERNACIONAL 

01 

20 17h30 19h30 AUTORES Marcelino 
Freire (SP) NACIONAL 01 

21 17h30 19h30 AUTORES Maria Valéria 
Rezende (PB) NACIONAL 01 

22 17h30 19h30 AUTORES Marco Miranda 
(DF) 

MEDIAÇÃO 
NACIONAL 01 

23 20h00 22h00 AUTORES  Mary Del 
Priore (RJ)  NACIONAL 02 

24 20h00 22h00 AUTORES Julio Maria 
(SP) NACIONAL 02 

25 20h00 22h00 AUTORES Isabela 
Azevedo (DF) 

MEDIAÇÃO 
NACIONAL 02 

26 22h00 22h45 MÚSICA DJ ODARA MUSICA 02 
27 22h45 23h30 MÚSICA Letícia Fialho MUSICA 02 
28 23h30 00h00 MÚSICA DJ ODARA MUSICA 02 
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29 00h00 01h30 MÚSICA  Céu MUSICA 02 
30 01h30 02h30 MÚSICA  DJ ODARA MUSICA 02 

31 

23/10/22 
(Domingo) 

10h00 11h00 CRIANÇA A DEFINIR  CONTAÇÃO 
HISTÓRIA 01 

32 15h00 16h00 CRIANÇA A DEFINIR MUSICAL 
INFANTIL 02 

33 11h00 14h00 MÚSICA  PASSAGEM 
DE SOM MUSICA 3 

34 16h00 18h00 MULTIMEIOS A DEFINIR  BATALHA DE RIMA  

35 16h00 18h00 HQ 
Matheus 

Santolouco 
(RS) 

HQ 02  

36 16h00 18h00 HQ Pedro Brandt 
(DF) MEDIAÇÃO HQ 02  

37 
14h00 15h00 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 03 

38 
15h30 16h30 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 04 

39 18h00 20h00 AUTORES MV BILL (RJ)  NACIONAL 03 
40 18h00 20h00 AUTORES GOG (DF) NACIONAL 03 

41 18h00 20h00 AUTORES Meimei Bastos 
(DF) 

MEDIAÇÃO 
NACIONAL 03 

42 17h00 19h00 AUTORES  Marcelo Maluf 
(SP)  NACIONAL 04 

43 17h00 19h00 AUTORES Nathalia 
Timerman (SP)  NACIONAL 04 

44 17h00 19h00 AUTORES Beatriz Leal 
Craveiro (DF) 

MEDIAÇÃO 
NACIONAL 04 

45 20h00 02h30 MÚSICA  A DEFINIR MUSICA 3 

46 

24/10/2022 
(segunda)  

09h00 12h00 MERCADO Marcia Campos 
Eurico (SP)  

SEMINÁRIO DE 
EDUCAÇÃO 01 

47 10h00 11h00 CRIANÇA A DEFINIR  CONTAÇÃO 
HISTÓRIA 03 

48 10h00 11h00 CRIANÇA A DEFINIR  ESPETÁCULO 03 

49 13h30 15h00 MERCADO Marcos Cezar 
de Freitas (SP) 

SEMINÁRIO DE 
EDUCAÇÃO 02 

50 15h00 16h00 CRIANÇA A DEFINIR  CONTAÇÃO 
HISTÓRIA 04 

51 15h00 16h00 CRIANÇA A DEFINIR  ESPETÁCULO 04 

52 15h30 17h MERCADO Flávia Côrtes 
(RJ) 

SEMINÁRIO DE 
EDUCAÇÃO 03 
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53 
17h00 18h00 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 05 

54 
18h30 19h30 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 06 

55 
20h00 21h00 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 07 

56 19h00 21h00 HQ  André Dahmer 
(RJ) HQ 03 

57 19h00 21h00 HQ Pedro Brandt HQ 03 

58 16h00 18h00 AUTORES   Ailton Krenak 
(MG) NACIONAL 05 

59 16h00 18h00 AUTORES  Claudine 
Duarte (DF) NACIONAL 05 

60 16h00 18h00 AUTORES  Márcia Zarur MEDIAÇÃO 
NACIONAL 05 

61 19h00 21h00 MULTIMEIOS A DEFINIR  PERSONALIDADE 
02 

62 

25/10/2022 
(terça)  

09h30 12h00 MERCADO Cristiane 
Soares (SP) 

SEMINÁRIO DE 
EDUCAÇÃO 04 

63 10h00 11h00 CRIANÇA A DEFINIR  CONTAÇÃO 
HISTÓRIA 05 

64 10h00 11h00 CRIANÇA A DEFINIR  ESPETÁCULO 05 

65 13h30 15h30 MERCADO Selma Garrido 
Pimenta (SP) 

SEMINÁRIO DE 
EDUCAÇÃO 05 

66 15h00 16h00 CRIANÇA A DEFINIR  CONTAÇÃO 
HISTÓRIA 06 

67 15h00 16h00 CRIANÇA A DEFINIR  ESPETÁCULO 06 

68 
17h00 18h00 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 08 

69 
18h30 19h30 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 09 

70 19h00 20h00 HQ Jefferson Costa HQ 04  
71 19h00 20h00 HQ Pedro Brandt HQ 04  

72 16h00 18h00 MULTIMEIOS A DEFINIR  PERSONALIDADE 
03 

73 
18h00 19h30 AUTORES 

Alejandra 
Costamagna 

(CHL)  
INTERNACIONAL 

02 

74 
18h00 19h30 AUTORES 

Mariana 
Sanchez 

INTERNACIONAL 
02 

75 20h00 21h30 AUTORES Nicolas Behr 
(DF)  NACIONAL 06  

76 20h00 21h30 AUTORES 
Daniel 

Munduruku 
(SP) 

NACIONAL 06  
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77 20h00 21h30 AUTORES Sara de Melo 
(DF) 

MEDIAÇÃO 
NACIONAL 06 

78 

26/10/22 
(Quarta-

feira)  

09h00 10h30 MERCADO Márcia Cmpos 
Eurico (SP) 

SEMINÁRIO DE 
SERVIÇO SOCIAL 

01 

79 10h00 11h00 CRIANÇA A DEFINIR  CONTAÇÃO 
HISTÓRIA 07 

80 10h00 11h00 CRIANÇA A DEFINIR  ESPETÁCULO 07 

81 10h45 12h30 MERCADO Maria Lúcia 
Teixeira (ES) 

SEMINÁRIO DE 
SERVIÇO SOCIAL 

02 

82 15h00 16h00 CRIANÇA A DEFINIR  CONTAÇÃO 
HISTÓRIA 08 

83 15h00 16h00 CRIANÇA A DEFINIR  ESPETÁCULO 08 

84 16h00 18h00 MULTIMEIOS A DEFINIR  PERSONALIDADE 
04 

85 
16h30 17h30 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 10 

86 
18h00 19h00 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 11 

87 
19h30 20h30 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 12 

88 19h00 20h00 HQ Zanzin (França) HQ 05 
(INTERNACIONAL) 

89 19h00 20h00 HQ Pedro Brandt HQ 05 
(INTERNACIONAL) 

90 
19h00 21h00 AUTORES 

Giovanna 
Rivero (Bolívia) 

INTERNACIONAL 
03 

91 
19h00 21h00 AUTORES 

Mariana 
Sanchez 

MEDIAÇÃO 
INTERNACIONAL 

03 

92 20h00 22h00 AUTORES 
Nurit 

Bensunssan 
(DF) 

NACIONAL 07  

93 20h00 22h00 AUTORES Eliane 
Potiguara (RJ) NACIONAL 07  

94 20h00 22h00 AUTORES Marina Mara 
(DF) 

MEDIAÇÃO 
NACIONAL 07 

95 

27/10/2022 
(Quinta)  

09h00 12h30 MERCADO Douglas 
Antônio (DF) 

SEMINÁRIO E 
EDUCAÇÃO 03 

96 09h00 12h30 MERCADO 

RENATO 
FRANCISCO 
DA ROCHA 

(SP) 

SEMINÁRIO E 
EDUCAÇÃO 03 

97 10h00 11h00 CRIANÇA A DEFINIR  CONTAÇÃO 
HISTÓRIA 09 
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98 10h00 11h00 CRIANÇA A DEFINIR  ESPETÁCULO 09 

99 11h30 14h00 MÚSICA  PASSAGEM 
DE SOM MUSICA 4 

100 14h00 16h00 MERCADO Anderson 
Novello (PR) 

SEMINÁRIO E 
EDUCAÇÃO 04 

101 16h00 18h00 MULTIMEIOS A DEFINIR  PERSONALIDADE 
05 

102 15h00 16h00 CRIANÇA A DEFINIR  CONTAÇÃO 
HISTÓRIA 10 

103 15h00 16h00 CRIANÇA A DEFINIR  ESPETÁCULO 10 

104 
16h30 17h30 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 13 

105 
18h00 19h00 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 14 

106 
19h30 20h30 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 15 

107 19h00 20h00 HQ Fabiane 
Langona (RS) HQ 06 

108 19h00 20h00 HQ Pedro Brandt HQ 06 

109 
17h00 21h00 AUTORES 

Pedro Mairal 
(Argentina) 

INTERNACIONAL 
04 

110 
17h00 21h00 AUTORES 

Mariana 
Sanchez 

INTERNACIONAL 
04 

111 20h00 22h00 AUTORES  Paulo Scott 
(RS)  NACIONAL 08  

112 20h00 22h00 AUTORES  Cidinha da 
Silva (SP) NACIONAL 08  

113 20h00 22h00 AUTORES Waleska 
Barbosa (DF) 

MEDIAÇÃO 
NACIONAL 08  

114 22h00 22h30 MÚSICA DJ local MUSICA 4 
115 22h30 23h15 MÚSICA banda local MUSICA 4 
116 23h15 23h30 MÚSICA DJ local MUSICA 4 
117 23h30 00h30 MÚSICA  headline MUSICA 4 
118 00h30 01h30 MÚSICA  DJ local MUSICA 4 

119 

28/10/22 
(sexta) 

10h00 11h00 CRIANÇA A DEFINIR  CONTAÇÃO 
HISTÓRIA 11 

120 10h00 11h00 CRIANÇA A DEFINIR  ESPETÁCULO 11 

121 10h00 12h00 MERCADO Anderson 
Novello (PR) 

SEMINÁRIO DE 
EDUCAÇÃO 05 

122 11h30 14h00 MÚSICA  PASSAGEM 
DE SOM MUSICA 5 

123 15h00 16h00 CRIANÇA A DEFINIR  CONTAÇÃO 
HISTÓRIA 12 

124 15h00 16h00 CRIANÇA A DEFINIR  ESPETÁCULO 12 
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125 14h00 16h00 MERCADO Eraldo Miranda 
(SP) 

SEMINÁRIO DE 
EDUCAÇÃO 05 

126 16h00 18h00 MULTIMEIOS A DEFINIR  PERSONALIDADE 
06 

127 
17h30 18h30 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 16 

128 
19h00 20h00 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 17 

129 
20h30 21h30 AUTORES A DEFINIR  

LANÇAMENTO 
LIVRO 18 

130 18h00 20h00 HQ A DEFINIR HQ 07 
131 18h00 20h00 HQ Pedro Brandt HQ 07 

132 17h30 19h30 AUTORES Micheliny 
Verunschk (SP) NACIONAL 09 

133 17h30 19h30 AUTORES Alexandre 
Arbex (DF) NACIONAL 09 

134 17h30 19h30 AUTORES Rosângela 
Vieira (DF) 

MEDIAÇÃO 
NACIONAL 09 

135 
18h30 20h00 AUTORES 

Vanessa 
Londoño 
(Bolívia) 

INTERNACIONAL 
05 

136 
18h30 20h00 AUTORES 

Mariana 
Sanchez 

INTERNACIONAL 
04 

137 20h00 22h00 AUTORES José Falero 
(RS) NACIONAL 10 

138 20h00 22h00 AUTORES Jarid Arraes  NACIONAL 10 

139 20h00 22h00 AUTORES Jeférson 
Assunção (DF) 

MEDIAÇÃO 
NACIONAL (10) 

140 22h00 22h45 MÚSICA (DJ) MUSICA 5 
141 22h45 23h30 MÚSICA (Banda Local) MUSICA 5 
142 23h30 00h00 MÚSICA (DJ) MUSICA 5 

143 00h00 01h30 MÚSICA  (Banda 
nacional) MUSICA 5 

144 01h30 02h00 MÚSICA  DJ local MUSICA 5 

145 

29/10/22 
(Sábado) 

10h00 11h00 CRIANÇA A DEFINIR  CONTAÇÃO 
HISTÓRIA 13 

146 15h00 16h00 CRIANÇA A DEFINIR  ESPETÁCULO 13 

147 14h00 16h00 MULTIMEIOS A DEFINIR  PERSONALIDADE 
07 

148 14h00 16h00 AUTORES Raphael 
Montes (RJ)  NACIONAL 11 

149 14h00 16h00 AUTORES Cristhiano 
Aguiar (PE) NACIONAL 11 

150 14h00 16h00 AUTORES Vitor Camargo 
(DF) 

MEDIAÇÃO 
NACIONAL 11 
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151 16h00 18h00 AUTORES  Aline Bei (SP)  NACIONAL 12 

152 16h00 18h00 AUTORES Cinthia 
Kriemler (DF) NACIONAL 12 

153 16h00 18h00 AUTORES Berttoni 
Liciarão (DF) 

MEDIAÇÃO 
NACIONAL 12 

154 17h00 19h00 HQ Lelis (SP)  HQ 08 
155 17h00 19h00 HQ Pedro Brandt HQ 08 

156 18h30 20h30 AUTORES  Vanessa 
Passos (CE)  NACIONAL 13 

157 18h31 20h30 AUTORES 
Fabiane 

Guimarães 
(DF) 

NACIONAL 13 

158 18h32 20h30 AUTORES José Nunes 
Cerqueira (DF) 

MEDIAÇÃO 
NACIONAL 13 

159 
20h30 22h00 AUTORES 

Laura Esquível 
(México) 

HOMENAGEADA 
INTERNACIONAL  

160 
20h30 22h00 AUTORES 

Mariana 
Sanchez 

MEDIAÇÃO 
INTERNACIONAL 

161 30/10/2022 
(domingo)  10h00 22h00 MERCADO MERCADO 

LITERÁRIO  MERCADO 

 
 

 
2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver) 
EM ANEXO 

 

 
 
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DURAÇÃO 
Meta Etapa/fas

e Descrição Valor INÍCIO TÉRMINO 
META 1 - Realização da 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília 

 
Etapa 3 - Execução/ Produção da 5ª BILB     

3.4 Serviços gerais e primeiros 
socorros R$ 149.997,21 21/10/2022 30/10/2022 

 
 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

Cronograma de desembolso 
Meta Etapa/fase Descrição Dia/Mês Valor 
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META 1 - Realização da 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília  

 
Etapa 3 - Execução/ Produção da 5ª BILB   

3.4 Serviços gerais e primeiros socorros 1ª parcela 
dia 21/10 

R$ 149.997,21 
 

 
Solicito o pagamento em uma parcela, por se tratar de pagamento de serviços de gerais, que serão 
executados durante os 10 dias de evento.  
 

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

Código Etapa/fase Descrição Total 
META 1 - Realização da 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília 

Etapa 3 - Execução/ Produção da 5ª BILB 

335041 3.4 Serviços gerais e primeiros 
socorros R$ 150.000,00 

TOTAL R$ 149.997,21 
 
 
 

5.1. Planilha Global  
 
Enviado apartado.  
 
 
 
 
5.2. Planilha Termo de Fomento 

 
 

PLANILHA - TERMO DE FOMENTO SETUR - 5ª 
BILB 

META 1 - Realização da 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília 

 
ETAPA 3 - Execução/ Produção da 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília  

FASE 3.4 – SERVIÇOS GERAIS E PRIMEIROS SOCORROS: Contratação de serviços gerais e de primeiros socorros para dar apoio ao projeto 
(limpeza, segurança, brigadistas, UTI e carregadores). 

 

ITEM DESCRIÇÃO JUSTIFICATIVA UNIDADE DATA OCOR. QTD. VL. 
UNITÁRIO VALOR TOTAL Ref. de Preço  
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3.4.1 Seguranças 
evento 

Profissional com 
certificado válido e 
experiência comprovada, 
incluso uniforme e rádio 
comunicador. A empresa 
deverá estar regular junto 
aos órgãos de segurança 
pública estaduais e 
federais. As 160 diárias 
seguranças serão divididos 
pelo período de realização 
(10 dias) do evento em 
escalas de serviço. Diária 
(12h) 

Diária 
21 a 

30/10/202
2 

1 160 R$ 190,00 R$ 30.400,00 

Pregão 
Eletrônico 
04/2019 - 

Secretaria de 
Estado de 
Cultura do 

Distrito 
Federal - Item 

16.1 

 

3.4.2 Seguranças 
patrimonial 

Profissional com 
certificado válido e 
experiência comprovada, 
incluso uniforme e rádio 
comunicador. A empresa 
deverá estar regular junto 
aos órgãos de segurança 
pública estaduais e 
federais. Os 110 
seguranças serão divididos 
pelo período de montagem 
(07 dias), realização (10 
dias) e desmontagem (05 
dias) de realização do 
evento em escalas de 
serviço. Diária (12h) 

Diária 
21 a 

30/10/202
2 

1 120 R$ 190,00 R$ 22.800,00 

Pregão 
Eletrônico 
04/2019 - 

Secretaria de 
Estado de 
Cultura do 

Distrito 
Federal - Item 

16.2 

 

3.4.3 Brigadistas 

Profissional com 
certificado 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. As 120 diárias de 
Brigadista serão 
distribuídas pelos períodos 
de montagem (07 dias), 
realização (10 dias) e 
desmontagem (05 dias) de 
realização do evento em 
escalas de serviço. Diária 
(12h) 

Diária 
21 a 

30/10/202
2 

1 120 R$ 206,67 R$ 24.800,40 

Pregão 
Eletrônico 
03/2019 - 

Ministério da 
Cultura - Item 
11 - Valor da 

fonte 
referente a 12 
profissionais/di

árias tendo 
sido 

fracionado 
para 

comparação 

 

3.4.4 Serviço de UTi 
móvel 

Serviço de primeiros 
socorros para emergências 
e urgências médicas aos 
participantes do evento, 
contendo UTE móvel 
avançada, completa com 
equipamentos para 
doenças cardíacas e 
recursos humanos 
necessários. 

Diária 
21 a 

30/10/202
2 

12 1 R$ 
2.071,73 R$ 24.860,76 

Pregão 
Eletrônico 
04/2019 - 

Secretaria de 
Estado de 
Cultura do 

Distrito 
Federal - Item 

17.3 
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3.4.6 Serviço de 
Limpeza 

Profissional de limpeza, 
uniformizado e experiente, 
para a limpeza e 
manutenção integral de 
toda a área do evento. 

Diária 
21 a 

30/10/202
2 

1 165 R$ 147,37 R$ 24.316,05 

Pesquisa no 
Portal 

SALICNET - 
Seminário / 
Simpósio / 
Encontro / 

Congresso / 
Palestra - Item 
Orçamentário: 

Limpeza 

 

3.4.15 Carregadores 

Profissional capacitado 
para transportar materiais 
diversos, mobiliários, 
estruturas, equipamentos 
e insumos. As 280 diárias 
serão distribuídas pelo 
período de montagem (07 
dias), realização (10 dias) e 
desmontagem (05 dias) de 
realização do evento em 
escalas de serviço. Diária 
(12h) 

Diária 

12/10/202
2 a 

04/11/202
2 

1 163 R$ 140,00 R$ 22.820,00 

Pregão 
Eletrônico 
04/2019 - 

Secretaria de 
Estado de 
Cultura do 

Distrito 
Federal - Item 

15.10 

 

R$ 149.997,21 TOTAL FASE 3.4  

SUB TOTAL FASE 3.4 R$ 149.997,21    

TOTAL FASE 3 R$ 149.997,21    

TOTAL GERAL R$ 149.997,21    

 
 
 
 
 
 
5.3 Previsão de Receitas 
 

PREVISÃO DE RECEITAS  

QUANT NOME/DESCRIÇÃO Receitas 

1  Emenda parlamentar distrital para Termo de Fomento - SETUR R$149.997,21 

1 Emenda parlamentar distrital para Termo de Fomento – SECEX  R$700.000,00 

1 
Emenda parlamentar federal – Termo de Fomento no Ministério 
do Turismo 

R$800.000,00 

1 Patrocínio incentivado por meio da Lei Rouanet  R$357.180,00 

aprox. 50 Venda de Espaços e Stands R$ 696.433,33 

Aprox. 3000 Bilheteria R$ 70.000,00 

Total R$ 2.773.610,54 
 

 
 

6. DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 
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Eu, Patrícia de Assis Gonçalves, inscrita no RG sob o nº 2027177 SESP DF e CPF nº 722.173.671-53, na 
qualidade de presidente do Instituto Levanta Brasil, CNPJ: 09.181.386/0001-50, 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) independente 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 do 
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

11. ( x ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que 
institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 
de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico 
Profissional fixando os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica 
contratante e emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe 
sobre o licenciamento para a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as 
legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

12. ( x) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é 
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inferior à 
 

Brasília, 18 de outubro de 2022 

  

 

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 refere-se 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. 

  

Atenciosamente, 

Brasília, 18 de outubro de 2022 

 

DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente do Instituto Levanta Brasil, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria 
de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste 
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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, 18 de outubro de 2022 

 

  

 
 

 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF, _____/_____/2022  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

 


