DECRETO Nº 2, DE 09 de Janeiro de 2018

"REGULAMENTA O 25º KERB IN IVOTI 2018, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20,
21, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2018."

MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de suas
atribuições legais, e em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº
3.153/2018, que aprova o Calendário Municipal de Eventos para o ano 2018, e
CONSIDERANDO a necessidade de divulgar as datas da realização do 25º KERB
IN IVOTI - 2018;
CONSIDERANDO a importância do evento para a comunidade ivotiense;
CONSIDERANDO que através das festividades do Kerb busca-se cultivar as
tradições da cultura alemã,
DE CRE TA:
Art. 1º O Kerb In Ivoti será realizado nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de janeiro de
2018, na Praça Concórdia, situada na Avenida Presidente Lucena, no bairro Concórdia.

Art. 2º O 25º KERB IN IVOTI - 2018 será realizado e coordenado pelo Poder
Executivo Municipal em parceria com representantes de entidades da sociedade civil.
Art. 3º A exploração econômica da venda de bebidas e da praça de alimentação
durante as festividades do 25º Kerb In Ivoti fica de encargo da empresa Organize
Eventos, vencedora da licitação do pregão presencial n° 70/2017.
Art. 4º A empresa compromete-se com as seguintes contrapartidas:
I - locação de estrutura de lonas;
II - serviço de segurança;

III - locação de geradores de energia;
IV - sanitários ecológicos;
V - sonorização;
VI - iluminação e palco;
VII - instalação elétrica;
VIII - shows musicais;
IX - serviço de limpeza do local do evento;
X - premiação em chope para os concursos (Kerbwagen, vitrines de Kerb e Casa
mais Festiva).
Art. 5º Ocorre nesta edição a realização de três concursos alusivos ao Kerb, são
eles:
I - Kerbwagen;
II - Vitrines de Kerb; e
III - Casa mais Festiva.
Art. 6º O período de inscrições será nas seguintes datas e local:
I - Kerbwagen: Inscrições nos dias 10, 11, 12 e 15 de janeiro de 2018, sendo que as
fichas de inscrições podem ser solicitadas pelo e-mail cultura@ivoti.rs.gov.br e deverão
ser entregues entre os dias 10 e 12 de janeiro de 2018, das 8h30min às 11h e das
13h30min às 16h, no Departamento de Cultura e Turismo, devidamente preenchidas e
assinadas, sendo possível, ainda, realizar as inscrições no local, observado o período
estabelecido.
II - Vitrines de Kerb: Inscrições nos dias 10, 11, 12 e 15 de janeiro de 2018, das
8h30min às 11h e das 13h30min às 16h, sendo que a ficha de inscrição pode ser solicitada
através do e-mail cultura@ivoti.rs.gov.br ou retirada pessoalmente no Departamento de
Cultura e Turismo, localizado junto ao Núcleo de Casas Enxaimel, dentro desse período

de inscrição.
III - Casa mais festiva: Inscrições nos dias 15 a 17 de janeiro de 2018, das 8h30min
às 11h e das 13h30min às 16h, junto ao Departamento de Cultura e Turismo, sendo que
a ficha de inscrição pode ser solicitada através do e-mail cultura@ivoti.rs.gov.br ou
retirada pessoalmente nesse mesmo departamento, localizado junto ao Núcleo de Casas
Enxaimel, dentro desse período de inscrição.
Art. 7º As despesas decorrentes da realização do Kerb 2018 correrão à conta de
dotações orçamentárias específicas, previstas na Lei Orçamentária de 2018.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ivoti, aos nove (9) dias do mês de janeiro de 2018.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

