
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TURISMO, COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO / GERÊNCIA OPERACIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS, torna Público o Edital de Chamamento 

do 2º UBLUES BEER FEST 2019 – BALNEÁRIO DE UBU – ANCHIETA –ES  
 
 
Art. 1 º -  2º UBLUES BEER FEST 2019 – BALNEÁRIO DE UBU – 
ANCHIETA –ES tem por objetivo além de fomentar o destino turístico, é 
contribuir com a expansão do mercado cervejeiro artesanal no município, 
possibilitando ao micro cervejarias e cervejeiros artesanais oferecerem seus 
produtos ao público consumidor, disseminando conhecimento acerca das 
cervejas artesanais.  
 
Art. 2º - OBJETIVO GERAL   
 
Este projeto visa implementar a baixa estação, atraindo turistas, promovendo 

negócios, gerando renda para o município e divulgando os atrativos turísticos.  

Art. 3º - LOCAL E DATA  
 
3.1 – O Festival acontecerá nos dias 29, 30/11 e 01/12, no Balneário de Ubu - 

Anchieta - ES. 

 29 de novembro - Sexta-feira 19h à 01h 

 30 de novembro - Sábado 16h à 01h  

 01 de dezembro - Sábado 12h à 18h  

Art. 4º - DA CATEGORIA 
 
Cervejas Artesanais – 5 vagas (02 do município e 03 de outros municípios) 

Art.5º- DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

Serão classificados os expositores que apresentarem toda documentação 

exigida, no artigo 6º no item 6.2 deste Edital, bem como por ordem de data e 

horário de entrada no Protocolo da Prefeitura.                 

 

 



Art.6º- INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO: 

6.1- As inscrições serão realizadas a partir de data da sua publicação com 

prazo de até 10 (dez) dias úteis, no Protocolo da Prefeitura Municipal no 

horário de 11h as 17 horas de segunda a sexta-feira.  

6.2- Documentos:  

a)  Cópia do CNPJ da empresa; 

b) Cópia do MAPA (MINISTÉRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, 

PECUARIA E ABASTECIMENTO), ou nota fiscal da compra da cerveja 

artesanal.  

c) Cópia do documento do veículo; 

d) cópia da identidade do expositor; 

Art.7º-  DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA  

7.1-  A Organização e distribuição da área se dará conforme avaliação da 

Secretária de Turismo e Setor de Fiscalização da PMA.  

7.2- O número do protocolo definirá qual espaço será concedido à credenciada, 

desde que devidamente habilitada, sendo obedecida a ordem crescente da 

numeração, com o menor número correspondendo ao primeiro espaço, o 

protocolo seguinte ao segundo espaço e assim sucessivamente, até completar 

o total de espaços.  

Art.8º- INTRANSFERIBILIDADE: 

8.1--   É proibido aos participantes ceder ou sublocar, total ou parcialmente, 

espaço para outrem, bem como transferir direitos ou obrigações assumidas em 

relação ao Festival, sem prévio consentimento da Organizadora, por escrito. 

8.2- Não será permitida a troca de estandes entre Expositores sem a prévia e 

expressa aprovação da Realizadora.  

Art.9º- MONTAGEM:  

A montagem e abastecimento do veículo Beer Truck com os materiais e 

produtos necessários ao seu perfeito funcionamento deverá ser concluída, no 

mínimo, 02 (duas) horas antes do início do evento, não sendo permitida, a 

partir deste momento, a permanência ou circulação de veículos e/ou pessoal 

de montagem 

Art.10º- NORMAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO:  



10.1- O expositor para participar, deverá realizar o preenchimento da inscrição 

do edital no Site da PMA e dar entrada no Protocolo da Prefeitura no horário de 

11 h as 17h de segunda a sexta-feira.  

 

10.2- Compete à Secretaria de Turismo/Gerência Operacional de 

Fiscalização de Obras e Posturas decidir sobre a admissão de Expositores, 

podendo ser recusada qualquer inscrição que, de acordo com os seus critérios, 

não se ajuste ao âmbito ou aos objetivos do Festival ou que, por qualquer 

motivo, possa ser prejudicial ou inconveniente. A decisão sobre o aceite ou a 

recusa deverá ser devidamente fundamentada e anexada ao processo.  

10.3- O valor pago para inscrição na qualidade de Expositor será através da 

taxa de alvará da PMA emitida pela Gerência Operacional de Fiscalização 

de Obras e Posturas.  

10.4- As únicas bebidas com venda permitida no Festival serão CERVEJAS 

ARTESANAIS, sendo vedada a venda de cervejas em latas e/ou garrafas.  

10.5- O expositor deverá indicar os preços praticados através de faixas, placas 

ou banners, não sendo permitida a instalação de tais materiais referentes a 

outras atividades como forma de publicidade.  

10.6- Caberá aos expositores os rejeitos recolhidos diretamente nas mesas e 

solo devem ser depositados nas lixeiras disponíveis, não podendo retornar aos 

espaços cedidos, a fim de evitar contaminação. 

10.7- Serão permitidos os Trucks com tamanho máximo de 5 metros. 

10.8- As inscrições referentes a Gastronomia do evento 

(comerciantes/ambulantes), serão prioritários aos moradores do Balneário de 

Ubu, e deverão ser feitas com a Associação Comunitária dos Moradores de 

Ubu e União Empresarial de Ubu.    

Art.11º - Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
 
 Anchieta, ES 17 de Outubro de 2019  
 
 
 
Rozinere Bernardi  
Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo  
Portaria 429/19  
 
 
 



Jorge Altamir Machado Alves  
Gerente Operacional de Fiscalização de Obras e Posturas  
Portaria 104/2018 


