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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ 

SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE TURISMO 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE EMPREENDEDORES 

GESTRÔNOMICOS PARA PARTICIPAR DO V FESTIVAL DE CHOCOLATE  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ, por meio da Secretaria Executiva de Turismo, 

Comércio e Indústria - SETUR, torna pública a Chamada Pública para credenciamento de 

artesãos, produtores e demais profissionais do ramo da gastronomia que comercializam ovos 

de páscoa, bolos de pote, trufas e outras iguarias feitas a partir de chocolate e/ou cacau, e que 

tenham interesse em oferta-los no V FESTIVAL DE CHOCOLATE DE TEFÉ, que nesta 

edição será realizado por meio digital entre os dias 27/03 e 04/04. 

1 OBJETO 

A presente Chamada Pública tem por objeto a seleção de propostas de artesãos, produtores e 

demais profissionais do ramo da gastronomia que desejam seus produtos no Cardápio Digital. 

Este cardápio funcionará como uma plataforma de compras, fazendo com que o consumidor 

tenha acesso direto aos produtos em exposição. 

O comprador terá acesso ao cardápio de produtos e diretamente entrará em contato com o 

vendedor via WhatsApp©, fazendo com que a negociação aconteça de forma rápida e direta 

entre o artesão de chocolate e o consumidor final. 

2 DOS REQUISITOS 

2.1 Constituem requisitos para a participação na Chamada Pública promovido pelo presente 

Edital: 

a) O participante que tiver sua proposta aprovada assinará um termo de responsabilidade 

e adesão ao evento; 

b) Caso selecionado para participar do Cardápio Digital, o participante irá arcar com todas 

as despesas referente a produção, embalagem e entrega dos produtos ofertados; 

c) O participante do Cardápio Digital ofertará obrigatoriamente produtos derivados do 

chocolate/cacau, além de atender ao simbolismo do evento; 
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d) O participante deve fornecer todas as informações que forem solicitadas pela 

coordenação do festival para a criação do catálogo digital; 

e) O participante deve possuir um número comercial (WhatsApp©) para a negociação e 

vendas dos seus produtos durante o festival. 

3 INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições podem ser realizadas entre os dias 22/03 a 25/03, no horário das 08h às 12h, 

14h às 17h, exclusivamente na Sala do Empreendedor, que fica localizada na Estrada do Bexiga, 

1026, Jerusalém. 

3.2 No ato da inscrição o interessado deve estar munido de documento oficial com foto, CPF e 

comprovante de residência. Neste mesmo momento, os participantes deverão informar 3 

produtos que deseja ofertar durante o festival, além dos preços, meios de contato para 

encomenda e levar 3 fotos destes determinados produtos. 

3.3 As propostas que atenderem aos critérios do presente edital, além do objeto do evento, serão 

avaliadas pela Comissão de Seleção, que é composta por membros da Secretaria de Turismo, 

Comércio e Indústria. 

3.4 As propostas que não atenderem aos requisitos ou que apresentarem documentação 

incompleta, serão desconsideradas. 

3.5 As demais fases do festival serão informadas após a conclusão da presente seleção. 

Para maiores informações, entre em contato pelo WhatsApp© Comercial da Secretaria 

Executiva de Turismo, Comércio e Indústria: 97 98419-1393. 


