
 

XI BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARÁ 
ESPAÇO REDE NORDESTE DO LIVRO, LEITURA E LITERATURA 

  

FICHA DE RESERVA 

  
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL   
NOME FANTASIA   

CNPJ   
ENDEREÇO   

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REPRESENTANTE DA PROPONENTE 
NOME   

CPF   RG   
TELEFONES   E-MAIL   

  
DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

Declaro para fins de comprovação junto à Secretaria da Cultura do Ceará, que a empresa 
acima identificada se encontra apta a participar da XI Bienal Internacional do Livro do Ceará, 
entre os dias 6 a 14 de dezembro de 2014, podendo, para tanto, disponibilizar parte do acervo 
de sua produção de livros de autores nordestinos para exposição e comercialização no espaço 
reservado à Rede Nordeste do Livro, Leitura e Literatura. 
  

________________________________ 
Local e Data 

________________________________ 
Assinatura do Representante 

  
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro para os devidos fins estar ciente de que o espaço destinado à exposição e 
comercialização de livros das pequenas e médias editoras e autores independentes do 
nordeste, por mim representado dentro da XI Bienal Internacional do Livro do Ceará, é de 
30m² e que será distribuído de acordo com o número de inscrições levando em conta critérios 

de quantidade de títulos trazidos à bienal e que caso seja necessário que a RNELLL interfira na 
administração do estande por falta de um expositor responsável pelo Espaço terá que ser 
feito um acordo de 35% como taxa administrativa. 

Declaro ainda, que, tenho ciência de que o horário de funcionamento é das 9h às 22h, dos 
dias 6 a 14 de dezembro de 2014. Durante esse período, comprometo-me a manter o espaço 
organizado e uma pessoa responsável pelo estande durante todo o período da Bienal. No 
caso de ser solicitado pela coordenação da RNELLL, concordo que este espaço pode ser 
compartilhado por até mais duas outras editoras ou autores independentes. 
  

_________________________________________ 
Local e Data 

_____________________________________ 
Assinatura do Representante 

  
AUTORIZAÇÃO DO FLLLEC 

A Coordenação Executiva do Fórum de Literatura, Livro e Leitura do Estado do Ceará – 
FLLLEC, que representará a Rede Nordeste do Livro, Leitura e Literatura neste ato, aceita e 
autoriza a empresa ou autor independente identificado neste documento, a expor e 
comercializar os seus livros em _______prateleira(s). 
  

_________________________________________ 
Local e Data 

_____________________________________ 
Assinatura da Coordenação 

 

 


