
EDITAL	Nº	87,	DE	09	de	maio	de	2017

						

"CREDENCIAMENTO	 DE	 INTERESSADOS

NA	 CONCESSÃO	 DE	 ESPAÇOS	 PARA

EXPLORAÇÃO	 COMERCIAL/VENDA	 DE

PRODUTOS	 NO	 EVENTO	 FEIRA	 DO	 MEL,

ROSCA	 E	 NATA,	 REGULAMENTADA

ATRAVÉS	 DO	 DECRETO	 MUNICIPAL

040/2017."

MARIA	DE	LOURDES	BAUERMANN,	Prefeita	Municipal	de	 Ivoti,	no	uso

de	suas	atribuições	legais,	torna	público	o	presente	edital	para	credenciamento	de

interessados	 na	 concessão	 de	 espaços	 para	 exploração	 comercial/venda	 de

produtos	no	evento	FEIRA	DO	MEL,	ROSCA	E	NATA,	 regulamentada	através	do

Decreto	 Municipal	 040/2017,	 segundo	 as	 condições	 estabelecidas	 no	 referido

Decreto	e	de	acordo	com	a	programação	do	evento,

R		E		S		O		L		V		E		:

Art.	 1º	 A	 Feira	 do	Mel,	 Rosca	 e	 Nata	 prevista	 no	 Calendário	 de	 Eventos

para	 o	 mês	 de	 maio,	 será	 realizada	 no	 dia	 20,	 21	 e	 27,	 28	 de	 abril	 de	 2017,	 no

Núcleo	 de	 Casas	 Enxaimel,	 situado	 na	 Rua	 da	 Cascata,	 s/nº,	 no	 bairro	 Feitoria

Nova	em	Ivoti,	no	horário	das	9h	às	18h.

Art.	 2º	 Na	 realização	 deste	 evento	 serão	 disponibilizados	 até	 28	 (vinte	 e

oito)	espaços	destinados	para	artesãos	e	até	70	 (setenta)	espaços	a	apicultores,	a

panificadores,	 a	 produtores	 rurais	 e	 de	 laticíniose	 até	 07	 (sete)	 espaços	 fixos

destinados	à	praça	de	alimentação	e	até	3	(três)	espaços	estrutura	móvel.	Bebidas

alcoólicas	até	3	(três)	espaços	para	bebidas	alcoólicas	artesanais	e	1(um)	espaço	a

bebidas	alcoólicas	e	não	alcoólicas.

§	1º	Os	espaços	serão	cedidos	a	título	precário	e	temporário	a	expositores

que	 comercializem	 produtos	 de	 artesanato,	 de	 apicultura,	 de	 panificação,	 de

produtos	rurais,	de	laticínios	e	bebidas.

§	 2º	 A	 distribuição	 dos	 espaços	 dos	 expositores	 será	 definida	 pela

comissão	organizadora,	sendo	que	o	artesanato	terá	disponível	estrutura	2	(dois)



x	 2	 (dois),	 os	 apicultores,	 os	 panificadores,	 os	 produtores	 rurais	 e	 de	 laticínios

terão	 destinado	 espaço	 da	 área	 coberta	 onde	 poderá	 ser	 adquirido	 espaço

múltiplos	 não	 inferior	 a	 2	 (dois)	 x	 2	 (dois)	metros.	 A	 praça	 de	 alimentação	 terá

espaço	 único	 de	 3	 (três)	 x	 3	 (três)	 metros,as	 bebidas	 artesanais	 terá	 disponível

espaço	3	(três)	x	3	(três)	e	as	estruturas	móveis	para	a	praça	da	alimentação	e	as

bebidas	alcoólicas	e	não	alcoólicas	estruturas	de	até	6	(seis)	metros.

Art.	 3º	 A	 seleção	 será	 feita	 mediante	 cadastramento	 junto	 ao

Departamento	 de	 Cultura	 e	 Turismo	 de	 Ivoti,	 situado	 na	 Rua	 da	 Cascata,	 s/nº,

bairro	 Feitoria	 Nova,	 em	 Ivoti,	 a	 contar	 de	 09	 de	maio	 de	 2017,	 no	 horário	 das

11h30min	às	17h,	até	o	dia	17	de	maio.

Parágrafo	 único.	 Serão	 contemplados	 os	 primeiros	 inscritos	 que

atenderem	os	requisitos	do	cadastro.

Art.	4º	No	ato	do	cadastramento	serão	exigidos	os	seguintes	documentos:

I	-	Documento	de	Identidade;

II	-	Cadastro	de	Pessoa	Física	-	CPF;

III	 -	 Cadastro	 de	 Pessoa	 Jurídica	 –	 CNPJ	 (Expositores	 de	 Padaria,de

Associações,	de	Cooperativa	e	de	Bebidas);

IV	-	Comprovante	de	residência	ou	do	estabelecimento;

V	-	Carteira	do	Artesão	(Expositores	de	artesanato);

VI	-	Nota	fiscal	de	Produtor	Rural	(Expositores	de	Produtos	Coloniais);

VII	 -	 Certificado	 de	 Curso	 de	 Boas	 Práticas	 (Expositores	 de	 Produtos

Coloniais).

Parágrafo	único.	Os	produtos	de	artesanato	expostos	e	comercializados	na

Feira	 do	Mel,	 Rosca	 e	 Nata	 devem	 ser	 produzidos	 de	 forma	 artesanal,	 manual

e/ou	 colonial,	 não	 sendo	 permitida	 a	 exposição	 e	 comercialização	 de	 produtos

industrializados	 de	 vestuário,	 de	 bijuterias,	 de	 calçados,	 de	 joias,	 de	 higiene

pessoal,	de	eletrônicos	e	artigos	de	bazar.



Art.	 5º	O	 expositor	 deverá	 preencher	 a	 ficha	 cadastral	 estar	 presente	 na

edição	da	Feira	do	Mel,	Rosca	e	Nata	ou	autorizar	um	responsável,	seja	por	meio

de	Cooperativa,	Associação	ou	Procuração	Legal	para	representá-lo.

Parágrafo	 único.	 Os	 expositores	 de	 artesanato,	 de	 apicultura,	 de

panificação,	 de	 produtos	 rurais,	 de	 laticínios	 poderão	 cadastrar	 até	 cinco

colaboradores.

Art.	 6º	 Os	 Expositores	 deverão	 atender	 aos	 seguintes	 requisitos	 de

cadastro:

§	1º	Referente	ao	Artesanato:

I	 -	A	Carteira	do	Artesão	que	atender	as	definições	da	FGTAS-	Fundação

Gaúcha	 do	 Trabalho	 e	 Ação	 Social	 através	 do	 Programa	Gaúcho	 do	 Artesanato

com	as	seguintes	Técnicas:

a)	Pintura	em	Tecido;

b)	Pintura	em	Madeira;

c)	Pintura	em	Metal;

d)	Bordados	em	crochê,	em	Ponto	Cruz,	em	Tricô,	em	Vagonite;

e)	Artesanato	com	Elementos	Naturais;

f)	Artesanato	em	Papel	/	Cartonagem;

g)	Modelagem	em	Tecidos;

h)	Técnica	em	Vime;

i)	Técnicas	em	tecido.

II	 -	 Artesão	 autônomo	 ou	 membro	 de	 Cooperativa	 ou	 Associação	 do

município	de	Ivoti.

§	2º	Referente	ao	Apicultor	e	Produtor	Rural:



I	 -	Nota	 Fiscal	 de	 Produtor	Rural	 que	 atenda	 as	 orientações	 da	 Inscrição

Estadual	 ou	 ser	 membro	 de	 Cooperativa	 ou	 Associação	 de	 Apicultor	 ou	 de

Produtor	Rural	de	Ivoti.

§	3º	Referente	ao	Panificador	e	Laticínios:

I	 -	 Cadastro	 de	 Pessoa	 Jurídica	 –	 CNPJ	 (Expositores	 de	 Padaria	 ou	 de

Associações);

II	-	Alvará	Sanitário;

III	-	Comprovante	de	participação	em	Curso	de	Boas	Práticas.

IV	-	Forno	elétrico;

V	-	Freezer	elétrico.

§	4º	Referente	às	Bebidas	Artesanais:

I	 -	 Registro	 no	 Ministério	 da	 Agricultura,	 Pecuária	 e	 Abastecimento

(MAPA);

II	-	Cadastro	de	Pessoa	Jurídica	–	CNPJ;

III	-	Alvará	de	Funcionamento;

IV	-	Comercialização	em	copo	de	400ml;

V	-	Comercialização	de	bebidas	artesanais	em	garrafas;

VI	-	Fornecimento	de	Chopeiras	elétricas;

VII	-	Fornecimento	de	01	(um)	guichê	com	vendas	de	ticket;

VIII	-	Fornecimento	de	equipamentos	estruturais	de	atendimento,	veículos

e	funcionários	adequados	e	devidamente	identificados	e	uniformizados.

§	5º	Referente	às	Bebidas	Alcoólicas	e	Não	Alcoólicas:



I	-	Cadastro	de	Pessoa	Jurídica	–CNPJ;

II	-	Alvará	de	Funcionamento;

III	-	Comercialização	de	chopp	em	copo	de	400ml;

IV	-	Comercialização	de	refrigerante	em	lata	de	350	ml;

V	-	Comercialização	de	água	com	e	sem	gás	em	garrafa	de	500	ml;

VI	 -	 Fornecimento	 de	 jogo	 de	 100	 (cem)	mesas	 com	 4	 (quatro)	 cadeiras

cada;

VII	-	Fornecimento	de	até	10	(dez)	freezer	elétrico;

VIII	-	Fornecimento	de	até	20	(vinte)	chopeiras	elétricas;

IX	-	Fornecimento	de	08	(oito)	guichês	com	vendas	de	ticket;

X	-	Fornecimento	de	equipamentos	estruturais	de	atendimento,	veículos	e

funcionários	adequados	e	devidamente	identificados	e	uniformizados.

XI	-	Disponibilizar	até	30	(	trinta)	funcionários	por	dia	e	destes	até	08

funcionários	à	praça	de	alimentação	para	prestar	serviço	de	atendimento	de

bebidas	durante	o	almoço	das	11h30	ás	13h30	onde	até	03	(três)	funcionários	da

equipe	possuam	curso	de	garçom	com	carga	horária	mínima	de	20	horas;

XII	-	Período	de	disponibilidade	dos	horários:	das	8	horas	às	19	horas.

§	6º	Referente	à	Praça	de	Alimentação	fixa:

I	-	Certificado	de	Curso	de	Boas	Práticas;

II	-	Alvará	Sanitário;

§	7º	Referente	à	Praça	de	Alimentação	móvel:

I	-	Certificado	de	Curso	de	Boas	Práticas;



II	-	Alvará	Sanitário;

III	 -	 Estrutura	 móvel	 até	 3	 (três)	 x	 3	 (três)	 com	 instalações	 de	 energia

elétrica	 equipamentos	 estruturais	 de	 atendimento,	 veículos	 e	 funcionários

adequados	e	devidamente	identificados	e	uniformizados.

§	8º	Referente	aos	Brinquedos	Infláveis:

I	 -	Laudo	 Técnico	 de	 Segurança,	 Anotação	 de	 Responsabilidade	 Técnica-

ART;

II	-	Certificado	de	Formação	de	Recreacionista;

III	-	(um)	Tobogã	Premium	(L	x	C	x	A)	3m	x	5m	x	4,3m;

IV	-	2	(dois)	Cama	Elástica	2,44	metros	de	diâmetro;

V	-	2	(dois)	Piscina	de	Bolinha	Casinha	C	x	L	=	2m	x	2m	com	2000	bolinhas.

Art.	 7º	 Durante	 a	 edição	 da	 Feira	 do	 Mel,	 Rosca	 e	 Nata	 os	 expositores

deverão	atender	os	seguintes	critérios:

I	-	Cada	expositor	é	 responsável	pela	organização	de	seu	espaço	que	será

definido	pela	comissão	organizadora.

II	 -	 Os	 expositores	 terão	 disponíveis	 os	 dias	 18	 e	 19	 de	 maio	 para

montagem	de	 seu	espaço	das	9h30min	às	20h30	min	 .	Nos	dias	20,	21	e	27,28	de

maio	 a	 partir	 das	 5	 horas	 junto	 à	 estrutura	 da	 feira	 do	 Mel,	 Rosca	 e	 Nata	 no

Núcleo	de	Casas	Enxaimel.

III	 -	 A	 Feira	 do	 Mel,	 Rosca	 e	 Nata	 iniciará	 pontualmente	 às	 9	 horas	 e

terminará	pontualmente	às	18	horas.

IV	-	Os	expositores	deverão	listar	uma	listagem	de	seus	produtos	no	ato	de

cadastramento	não	sendo	permitida	a	alteração	destes	durante	a	edição	da	Feira

do	Mel,	Rosca	e	Nata.

Parágrafo	 único.	 O	 expositor	 que	 descumprir	 os	 requisitos	 previstos	 no



artigo	anterior	fica	sujeito	à	notificação	pela	Comissão	Organizadora	e	em	caso	de

inobservância	 poderá	 sofrer	 a	 penalidade	 de	 suspensão	 de	 sua	 participação	 na

Feira	em	andamento	e/ou	nas	posteriores.	

Art.	8º	Os	valores	referentes	aos	espaços	aos	expositores:

I	-	Artesanato	R$	200,00;

II	-	Panificadores,	Produtores	rurais	e	de	Laticínios	R$200,00;

III	-	Apicultores:	R$100,00;

IV	-	Praça	de	Alimentação	a	expositores	de	Ivoti	R$1.300,00;

V	 -	 Praça	 de	 Alimentação	 a	 expositores	 não	 residentes	 em	 	 Ivoti

R$1.600,00;

VI	-	Praça	de	Alimentação	estrutura	móvel	a	expositores	de	Ivoti	R$	650,00;

VII	 -	 Praça	 de	 Alimentação	 estrutura	 móvel	 não	 residentes	 de	 Ivoti

R$800,00;

VIII	-	Bebidas	Artesanais	R$1.300,00;

IX	-	Bebidas	Alcoólicas	e	Não	Alcoólicas	R$	4.000,00;

X	-	Brinquedos	Infláveis	R$	1.000,00.

Parágrafo	 único.	Os	 pagamentos	 serão	 realizados	 unicamente	 através	 de

boleto	bancário	expedido	pela	Secretaria	da	Fazenda	e	pago	na	rede	bancária.	 	A

inscrição	será	validada	mediante	apresentação	de	comprovante	de	pagamento.

Art.	 9º	 A	 comissão	 Organizadora,	 a	 quem	 caberá	 primordialmente	 a

distribuição	dos	espaços	através	da	seleção	dos	cadastrados,	será	composta:

I	-	Claúdio	Waldir	Neis	–	Presidente	da	Cooperativa	de	Apicultores	de	Mel;

II	-	Madalena	Petry,	Diretor	do	Departamento	de	Turismo;	



III	-	Raiama	Trenkel,	Diretor	do	Departamento	de	Cultura;

IV	-	Pedro	Maurício	Spaniol,	Fiscal	Geral.

	 Prefeitura	Municipal	de	Ivoti,	aos	nove	(9)	dias	do	mês	de	maio	de	2017.

																							MARIA	DE	LOURDES	BAUERMANN

Prefeita	Municipal


