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EDITAL PARA CREDENCIAMENTO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE 

COMERCIALIZEM ARTIGOS DE SOUVENIR COM ABORDAGEM AÇORIANA QUE 

ATENDAM AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

CONFORME A CULTURA E A TRADIÇÃO DA FENAOSTRA E DA CIDADE, EVENTO 

QUE OCORRERÁ NO LARGO DA ALFANDEGA NO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS/SC 

DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

OBJETO: Edital para credenciamento pessoa Física ou Jurídica que comercializem artigos 

de souvenir com abordagem açoriana que atendam as necessidades especificas de 

produtos e serviços conforme a cultura e a tradição da Fenaostra e da cidade, evento que 

ocorrerá no Largo da Alfandega no centro de Florianópolis/SC de 11 a 15 de Outubro de 

2017. 

MOTIVAÇÃO: 

A FENAOSTRA consagrou-se como uma festa popular da capital Catarinense, estando em 

sua 18ª edição, com realização anual. Trata-se de evento gastronômico e cultural. Durante a 

realização da festa, além de atrações artísticas em suas várias expressões, há intensa 

divulgação da cultura e artesanato da Ilha, aliadas ao ponto forte das festividades que reside 

na divulgação da ostra. Santa Catarina atualmente responde por mais de 95% da produção 

de ostra nacional, e Florianópolis, por sua vez, a praticamente 75% por cento da produção 

estadual. A importância da produção de ostras para o município de Florianópolis vai além do 

aspecto econômico-financeiro e de geração de empregos (cerca de 5000 empregos entre 

diretos e indiretos) resultante dessa atividade: trata-se da divulgação e expansão de 

consumo de alimento saudável, com baixo teor de calorias, e rico em vitaminas, sais 

minerais e ômega 3. Para o município tem-se a oportunidade de divulgar a cidade, sua 

cultura e fomentar o turismo, com reflexos diretos na economia, a curto e em médio prazo, 

divulgando-se a capital catarinense, especialmente em época em que a procura pelas praias 

não é fator determinante de viagens turísticas. 

DATA -11 a 15 de Outubro 

LOCAL- Largo da Alfândega 

HORÁRIO - das 10h à 23h 

Art 1º- DOS CRITÉRIOS 

A Fenaostra acontece este ano no Largo da Alfândega, e disponibilizará 08 espaços de 2 x 2 

m para credenciamento pessoa Física ou Jurídica que comercializem artigos de souvenir;  

com abordagem açoriana que atendam às necessidades especificas, de produtos e serviços 

conforme a cultura e a tradição da Fenaostra e da cidade. 
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Art 2º- COMO PARTICIPAR 

Os interessados deverão preencher ficha de inscrição específica, no site da PMF - 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/turismo/ preenchida para o e-mail 

artes.setur@gmail.com 

Todos os inscritos passarão por avaliação perante uma comissão, que será soberana na 

decisão. Casos omissos serão decididos pelo Superintendente de Turismo e a Diretora de 

Eventos. 

INSCRIÇÃO – 04/09 a 12/09 pelo site www.pmf.sc.gov.br/turismo/ 

AVALIAÇÃO - 18/09 das 9h às 12h  

RESULTADO - 20/09/2017. 

 

Valor do stand - R$400,00 (quatrocentos reais) pagos até o dia 06 de outubro mediante 

depósito bancário na conta do Fundo Municipal de Turismo de Florianópolis, Caixa 

Econômica Federal, Agência 1877, Operação 006, Conta Corrente 908-4, CNPJ sob nº 

19.888.829.0001/09 em nome do Fumturf Eventos P. N. Quirido. 

Disponibilidade de stands PREVISTA 08 para artigos de: souvenir; artigos de souvenir com 

abordagem açoriana que atendam as necessidades especificas de produtos e serviços 

conforme a cultura e a tradição da Fenaostra e da cidade. 

Em caso de desistência, não será devolvido o valor pago; 

Ter participado das edições anteriores não servirá como critério;  

Os inscritos selecionados terão que cumprir os horários e regulamento estabelecidos 

pela Organização; 

Não será permitida revenda de produto; 

A pessoa física ou Jurídica que não efetuar o pagamento até o 06/10 estará 

desclassificado. 

O Inscrito selecionado que deverá estar no espaço, podendo ter um auxiliar para 

EVENTUAIS necessidades.  

Somente poderá ser comercializado o que for aprovado pela comissão; 

O resultado será publicado no site e no Facebook da Setur no dia 20/09; 

Os inscritos selecionados que não conseguirem classificação para entrar no primeiro 

momento, ficarão em lista de espera; 

os Stands são de 2 X 2 m², e NÃO poderão ser divididos. 

 3º - DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:  

A comissão de avaliação será composta por Técnicos convidados da SETUR. 
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Art 4º - DA AVALIAÇÃO:  

A avaliação será feita no dia 15/09/2017 na Passarela do Samba Nego Quirido, por ordem 

de chegada, a partir das 9 horas até as 12 e das 13h às 17 horas, no Prédio Nega Tide, piso 

térreo (Entrada portão depois do final do Centro Sul). 

OBS - Aconselhamos levar água e lanche, pois o processo de avaliação pode 

demorar. 

O inscrito deverá levar a documentação solicitada abaixo e o material; 

NÃO SERÁ FEITA AVALIAÇÃO DE QUEM NÃO ESTIVER COM A DOCUMENTAÇÃO 

COMPLETA: 

Para todos: 

Foto nítida e colorida dos trabalhos; 

Foto do RG, CPF e Comprovante de Residência; 

No caso de Estrangeiro, visto de permanência no País; 

ART. 5o. - Os casos omissos serão avaliados pelo Superintendente de Turismo e a Diretora 

de Eventos. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 18ª FENAOSTRA 

 

Pessoa Física ou Jurídica:___________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________________ 

Bairro: _________________________________________________CEP:____________________ 

Telefone fixo:_________________________________ Celular:____________________________ 

CPF:_____________________  RG:____________________________CNPJ:__________________ 

VISTO VAL________________. 

Tem MEI (Micro Empreendedor Individual)? sim (  )  não (  ) número _______________. 

Produtos a serem apresentados: 

1_________________________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________ 

Já participou de alguma Fenaostra ?  sim (  )  não (  ). 

Afirmo que as declarações aqui registradas são verdadeiras. 

 

 

Assinatura - ________________________________ data - ___/09/2017 


