SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO
005/2019
PRIMEIRA CHAMADA
A Prefeitura do Município da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro,
por meio da Secretaria Municipal de Turismo, convida os bares, restaurantes e
similares interessados em participar do evento: Desfile de Cavaleiros que será
realizada nos dia 13 de outubro de 2019, no Terminal Turístico, com a Secretaria de
Turismo de Águas de São Pedro em Parceria com a Comissão de Cavaleiros de
Águas de São Pedro.
As inscrições deverão ser realizadas no período de 02 a 06 de setembro de
2019, na Secretaria Municipal de Turismo, onde será disponibilizada ficha de inscrição
e lista de documentos que serão avaliados pela organização do evento, serão
selecionados um total de 5 (cinco) inscritos de alimentação que possuam os seguintes
critérios:

I - DOS PARTICIPANTES
I.1 - TENDAS DE ALIMENTAÇÃO
Requisitos de participação:
●

Deverão representar uma empresa constituída (CNPJ), com atividade

compatível a prestação de serviços de alimentação;
●

Os empresários deverão apresentar no ato da inscrição a licença expedida pela

Vigilância Sanitária para comprovar que seguem os padrões legais de higiene;
●

Ter a disposição para um media de 500 (quinhentas) refeições/porções, com

reservas suficientes para atender o público presente;
●

O cardápio devera seguir as orientações da organização do evento, para não

haver duplicidade nos pratos;

Observação: Em caso de empate, devido ao número de vagas limitadas, serão
considerados os seguintes critérios de desempate:
●

O estabelecimento ter sua sede no Município de Águas de São Pedro;

●

Ter participado nas edições anteriores;
O evento possui uma comissão organizador, que avaliarão a aprovação dos

inscritos e analisará os requisitos de desempate, caso se faça necessário, junto a
Secretaria Municipal de Turismo.
Se a inscrição for aprovada e autorizada a participação no evento e de todo o

cronograma de atividades do projeto, o interessado deverá efetuar recolher a taxa de
R$ 60,50 (sessenta reais e cinqüenta centavos) relativo ao uso e ocupação do espaço
público, que será expedida pelo departamento de receitas.

II - DA INSCRIÇÃO:
No ato da inscrição, os interessados deverão preencher o Anexo I e enviar os
documentos conforme orientação descrita neste edital;
III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Serão realizadas reuniões para definir as regras especificas do evento, os
estabelecimentos cadastrados deverão obrigatoriamente participar ou encaminhar um
representante, sob pena de ser cancelada a inscrição.
Cada

estabelecimento inscrito será

responsável

pelos

equipamentos,

montagem e desmontagem de seus estandes e praça de trabalho.
O evento visa ter 5 (cinco) vagas para seu desenvolvimento, para alimentação,
para não comprometer o sucesso do evento.
Os estabelecimentos se comprometem com sua presença nas reuniões no
processo de desenvolvimento das etapas do evento.
O não comparecimento em duas reuniões subseqüentes, o estabelecimento
será excluído do projeto sem direito a reembolso da taxa de inscrição, abrindo vaga ao
suplente.
A higiene das mãos deverá ser feita com galões de água, já com torneiras no
bocal e a água devera ser armazenada e descartada em local adequado.
Todo preparo alimentício dos pratos e porções deverão ser feito antes do
evento e sendo autorizada na hora somente a cocção e finalização do prato.

Águas de São Pedro de 30 de agosto de 2019.

Rosemeire Calixto Massarutto
Secretária Municipal de Turismo

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

Pelo presente, DECLARAMOS nosso comprometimento em participar
do evento “Desfile de Cavaleiros”,de acordo com as exigências e especificações
constantes do Edital.
NOME DA EMPRESA_________________________________________________________
RESPONSÁVEL: _____________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________________
CEP: ____________________________ CIDADE: __________________________________
CNPJ: _______________________________________________________________________
CPF: _______________________________________RG: _____________________________
EMAIL: _____________________________________________________________________

ESPAÇOS PARA INSCRIÇÃO:
( ) Recolhimento de taxa de uso do solo R$ 60,50 (sessenta reais e cinqüenta
centavos)

Águas de São Pedro, ___ de ________________ de 2019.

_____________________________
Assinatura do Responsável

