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CHAMADA PÚBLICA 005/2018 – ARTESANATO - FENAOSTRA 2018 

O artesanato é um motivador importante para o público da Fenaostra. Tal afirmação é 
embasada em anos anteriores, em que os espaços ocupados pelos artesãos geraram um 
fluxo de pessoas significativo, além de possibilitar o contato com obras - em sua maioria 
- relacionadas com a cultura local. A FENAOSTRA 2018 ocorrerá na Praça Fernando 
Machado e imediações, dos dias 06 a 16 de setembro de 2018. A abertura ocorrerá no 
dia 06 de setembro, às 19 horas e os espaços disponíveis são de 4 metros quadrados 
(2m x 2m), em estande chapa TS e octanorme.  

Art 1º- DOS CRITÉRIOS 

1.1 A FENAOSTRA acontece este ano na Praça Fernando Machado e imediações e 

disponibilizará até 30 espaços (não necessariamente preenchidos) para o artesanato, 

preferencialmente com temas referentes à cultura açoriana e coisas da Ilha, incluindo 

artesãos que trabalham “ao vivo” no evento e incluindo ainda produtos gastronômicos.  

Art 2º- COMO PARTICIPAR 

2.1 Os interessados deverão preencher ficha de inscrição específica (APÊNDICE 1) e 

enviar para o e-mail setureventospmf@gmail.com até o dia 10 de agosto de 2018, 23:59h  

2.2 Todos os inscritos passarão por avaliação in loco, na sede da Secretaria de Turismo, 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico no dia 13 de agosto de 2018, das 14 às 18 

horas – Rua Padre Roma 482, Ed. Premier, 3º. Andar – sala de reuniões 

2.3 O resultado será divulgado no dia 14 de agosto, a partir das 17 horas, no site da 

Secretaria.  

2.4 O prazo para recurso é do dia 15 de agosto até o dia 21 de agosto, devendo o recurso 

ser protocolado na Secretaria até às 18 horas do dia 21 de agosto. No recurso deverá 

constar a motivação do mesmo. 

2.5 A Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico divulgará no dia 

22 de agosto o nome dos vencedores.  

2.5 Os vencedores deverão depositar até o dia 24 de agosto de 2018 o valor de R$ 800,00 

na conta do Município de Florianópolis, Caixa Econômica Federal, Agência 1877-5, 

Operação 006, Conta Corrente 921-1, CNPJ sob nº 82.892.282/0001-43 em nome do 

Fundo da Fenaostra 

2.6 Os vencedores que não realizarem o pagamento e não comprovarem o pagamento 

até o dia 24 de agosto de 2018 junto à Diretoria de Eventos da Superintendência de 

Turismo estarão automaticamente desclassificados. 

2.7 Os interessados que não conseguirem classificação para entrar no primeiro momento, 

ficarão em lista de espera. Caso algum vencedor não faça o pagamento, os interessados 
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da lista de espera serão chamados a partir do dia 25 de agosto para fazerem parte do 

evento – e deverão pagar a taxa de R$ 800,00 em até 48 horas depois de terem sido 

comunicados pela organização. 

Art 3º - DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  

3.1 A Comissão de Avaliação será composta por 03 servidores da Superintendência de 

Turismo a serem nomeados pelo Superintendente de Turismo. 

Art 4º -DA AVALIAÇÃO  

4.1 Todos os inscritos passarão por avaliação in loco, por ordem de chegada, na sede da 

Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico no dia 13 de agosto 

de 2018, das 14 às 18 horas – Rua Padre Roma 482, Ed. Premier, 3º. Andar – sala de 

reuniões 

4.2 O interessado deverá entregar à comissão:  

a) fotocópia nítida e colorida dos trabalhos; 

b) fotocópia do RG e CPF; 

c) amostra do(s) produto(s) que pretende comercializar; 

 

4.3  Não será realizada avaliação de quem não apresentar qualquer uma das 

solicitações acima. 

 

4.4 Serão avaliados: relacionamento com a cultura local (PESO 5); criatividade (PESO 

2), Produto Final (PESO 3). 

 

4.5  Para os produtos de gastronomia, o interessado deverá mostrar o certificado de 

curso de manipulação de alimentos em dia – levar e entregar fotocópia, atestado de 

saúde – levar fotocópia e ser MEI – microempreendedor individual – levar fotocópia.  

 

5 OBSERVAÇÕES 

5.1 É vedada a sublocação do estande 

5.2  Em caso de desistência, não será devolvido o valor pago. 

 

5.3 Os artesãos selecionados, terão que cumprir os horários e demais regras 

estabelecidos pela Organização: a FENAOSTRA 2018 abrirá no dia 06 de setembro, 

às 19 horas. Nos demais dias, abrirá às 11 horas. O encerramento é sempre às 23 

horas.  

 

5.4 Não será permitida revenda de produto; 
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5.5 O artesão selecionado é que deverá estar no espaço por pelo menos oito horas diárias, 

podendo ter auxiliares eventuais necessidades e para os momentos em que estiver 

ausente. 

  

5.6 Somente poderá ser comercializado o que for aprovado pela Comissão. 

 

5.7 Para a Gastronomia serão disponibilizados espaços para doces, uma vez que os 

salgados ficarão por conta dos Restaurantes do evento. 

 

5.8 Os estandes são de 2 X 2 m², e NÃO poderão ser divididos. 

 

5.9 A organização não se responsabiliza pela montagem dos produtos no estande, 

nem pela segurança dos mesmos durante o período de montagem, desmontagem e 

trans-evento 

 

5.10 Casos omissos serão decididos pela Superintendência de Turismo e pela Diretoria 

de Eventos. 

 

Florianópolis, 03 de agosto de 2018 

 

 

 

Vinicius De Luca Filho 

Superintendente de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            APÊNDICE 1 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 19ª FENAOSTRA 

 

Nome Completo:________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Bairro  ____________________________________________ CEP _______________ 

Telefone____________________________ 

CPF______________________ RG____________________  

Produtos  a serem apresentados: 

1_____________________________________________________________________ 

 

2_____________________________________________________________________ 

 

3_____________________________________________________________________ 

 

GASTRONOMIA  

Atestado de saúde? sim (  )  não (  ) 

Curso de Manipulação de Alimentos ? sim (  )  não (  ) 

 

Afirmo que as declarações aqui registradas são verdadeiras. 

 

Assinatura: ________________________________________  

Data:_____/______/2018.  

 


