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EDITAL PARA CREDENCIAMENTO PARA A CONCESSÃO DE USO DA ÁREA FÍSICA 

DA FENAOSTRA, PARA BIKE TRUCKS DE VINHOS E CONCESSÃO DE ESPAÇO PARA 

GASTRONOMIA DAS FEIRAS DE ARTESANATO (POSSUIR BARRACA) CONFORME 

AVALIAÇÃO TÉCNICA, EVENTO QUE OCORRERÁ NO LARGO DA ALFANDEGA NO 

CENTRO DE FLORIANÓPOLIS/SC DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. 

OBJETO: 

Edital para credenciamento para a concessão de uso da área física da Fenaostra, para Bike 

Trucks de vinhos e concessão de espaço para gastronomia das feiras de Artesanato 

(Possuir barraca), conforme avaliação técnica, 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- Larga da Alfândega - das 10h à 23h.  

ART 1º- DOS CRITÉRIOS: 

A Fenaostra acontece este ano no Largo da Alfândega, e disponibilizarão de espaços 
remanescentes para pessoas Jurídicas com Bike Trucks, e concessão de espaço para 
gastronomia das feiras de Artesanato (Possuir barraca), conforme avaliação técnica. 

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, que será soberana na 
decisão. Casos omissos serão decididos pelo Superintendente de Turismo e a Diretora de 
Eventos. 
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INSCRIÇÃO – 20/09 a 24/09 pelo site www.pmf.sc.gov.br/turismo/ 

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO POR EQUIPE TÉCNICA DA SETUR. 

RESULTADO - 25/09/2017 ATÉ ÀS 19h 

VALOR DO ESPAÇO: 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. 

Entende-se por BIKE TRUCK uma estrutura (móvel) de transporte e venda de alimentos, 

baseada em um veículo com tração própria ou não, e que, havendo necessidade ou 

interesse de qualquer natureza, possa ser deslocado ou removido em curto espaço de 

tempo.  

A área objeto desta licitação destina-se exclusivamente para o fim específico a que foi 

proposta, sendo expressamente vedado o seu uso por terceiros, a qualquer título ou forma, 

para outras finalidades. 

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; 

A pessoa Jurídica que não efetuar o pagamento até o 06/10 estará desclassificada. 

O Inscrito selecionado que deverá estar no espaço, podendo ter dois auxiliares para 

EVENTUAIS necessidades.  

Os inscritos passarão por uma avaliação técnica conforme caracteristica da Fenaostra; 

NÃO SERÁ FEITA AVALIAÇÃO DE QUEM NÃO ESTIVER COM A DOCUMENTAÇÃO 

COMPLETA: 

Para todos: 

Foto nítida e colorida dos PRODUTOS E BARRACAS / BIKES TRUCKS; 

Foto do RG, CPF e Comprovante de Residência; 

No caso de Estrangeiro, visto de permanência no País; 

CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS; 

ATESTADO DE SAÚDE. 

 

ART. 3o. - Os casos omissos serão avaliados pelo Superintendente de Turismo e a Diretora 

de Eventos. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 18ª FENAOSTRA 

 

Pessoa Jurídica:_________________________________________________________________ 

Nome fantasia:__________________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________________ 

Bairro: _________________________________________________CEP:____________________ 

Telefone fixo:_________________________________ Celular:____________________________ 

CPF:_____________________  RG:_________________________CNPJ:_____________________ 

Estrangeiro ________________. 

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

Produtos a serem apresentados: 

1_________________________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________ 

Já participou de alguma Fenaostra ?  sim (  )  não (  ). Em qual modalidade?______________________ 

Afirmo que as declarações aqui registradas são verdadeiras. 

ANEXAR FOTOS. 

 

 

Assinatura - ________________________________ data - ___/09/2017 
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