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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CNPJ Nº 27.142.694/0001-58 
 

 

EDITAL PÚBLICO DA II FEIRA DO EMPREENDEDOR DE ANCHIETA – ES  

A Prefeitura Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, e a Sala do Empreendedor, 

tornam público o processo de seleção de interessados em participar da II Feira do 

Empreendedor de Anchieta, com o Tema: Tendências de Serviços e Produtos para Festas e 

Eventos. 

1. Objeto e Cronograma 

1.1. O Presente edital tem por objeto a seleção de empreendedores/as que atuam com 

serviços e produtos para festas e eventos e sua divulgação ocorrerá no Site da 

Prefeitura (www.anchieta.es.gov.br) e no Mural do Centro Administrativo II, seguindo o 

Cronograma abaixo: 
 

Publicação do Edital 06/11/2019 

Inscrições 07 – 08 e 11/11/2019 (das 9 às 17horas) 

12/11/2019 (das 8 às 12horas) 

Publicação Resultado  12/11/2019 

Palestra preparatória 13/11/2019 

Organização dos Stands  22/11/2019 (das 08 às 14horas) 

 

1.2. A II Feira do Empreendedor representa uma oportunidade de negociação e venda de 

produtos e serviços aos expositores/as. 

1.3. O evento será realizado, na Vila Olímpica “Adélia Marchezi Petri”, localizada à Rua 

Ulysses Soares – Bairro Justiça -  Anchieta - ES, nos dias 22 e 23 de novembro de 2019 – 

com horário de funcionamento das 16 às 22 horas. 

2. Critério de participação 

2.1. Poderão participar da seleção os/as empreendedores/as que atuam com atividades 

compatíveis com o objeto desse Edital, com Sede no município de Anchieta e atendam 

aos seguintes pré-requisitos: 

a. Ficha de inscrição totalmente preenchida e assinada pelo interessado;  

b. Ser maior de 18 anos;  

c. Apresentar documento oficial com foto (cópia simples: RG, CNH ou Carteira de 

trabalho); 

d. Comprovar residir no município de Anchieta - ES; (cópia simples: cartão da família, 

conta atual de água, luz, telefone ou contrato de locação com firma reconhecida). 
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3. Da Inscrição 

3.1. O proponente que atender as condições de participação previstas no edital deverá 

imprimir o Formulário de Inscrição/ Termo de Compromisso ANEXO ÚNICO, preencher, 

assinar, colocar em envelope os documentos discriminados nas alíneas (a – c – d) do 

subitem 2.1, bem como a documentação de avaliação, caso o requerente possua. 

3.2. O envelope deverá ser entregue lacrado na Sala do Empreendedor (Centro 
Administrativo II – Rod. Edival José Petri – 1620 – Vila Residencial Samarco – Anchieta – 
ES), nos dias e horários estabelecidos no Cronograma. 

4. Da Seleção e das Vagas 

4.1. O processo de seleção e classificação se dará através de análise e avaliação de 

documentação entregues no ato da inscrição, na Sala do Empreendedor de acordo com 

os seguintes critérios: 

ITENS DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO 

0 1 Ser formalizado (Comprovante: Cópia simples do Cartão CNPJ) 50 

02 Ter feito curso/ oficina de capacitação profissional oferecidos: 

Órgãos públicos, EFTUR, SEBRAE, SENAR, SENAI ou SENAC 

(Comprovante: cópia simples do Certificado) 

30 

03 Ter feito curso/ oficina de capacitação profissional oferecido por 

outas instituições não especificadas no item anterior (Comprovante: 

cópia simples do Certificado) 

20 

TOTAL 100 

 

4.2. Em caso de empate e caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, o 

desempate se dará pela Sala do Empreendedor, dando preferência ao requerente com 

maior idade.  

4.3. O empreendedor que não atender aos critérios de participação será desclassificado. 

4.4. As vagas foram estabelecidas por “ALA”, conforme abaixo descrito:  

4.4.1. Área Externa: 

a. Ala A (3mx4m) – 4 vagas: Recreação infantil - Pula-pula, piscina de bolinha e similares;  

b. Ala B (2mx2m) – 6 vagas: Pipoca, algodão doce, churros, maçã do amor e similares, 

processados no local do evento. 

4.4.2. Área Interna: 

a. Ala A (cantina) – 01 vaga: Buffet (bebidas e alimentos que poderão ser processados 

no local do evento;  

b. Ala B (4mx4m) – 2 vagas: Floricultura; 
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c. Ala C – 7 vagas (3mx6m): Decoração, aluguel de móveis e utensílios, Iluminação 

cênica, DJ e similares;  

d. Ala D (3mx2m) – 20 vagas: Papelaria personalizada, picolé, Drink para eventos sociais, 
Alimentos (salgados, bolos, tortas) e similares já processados. 

4.4.3. Na hipótese do número de inscrito por “ALA” for inferior ao número de vagas, a 

Sala do Empreendedor poderá aceitar inscrições fora do prazo, bem como reorganizar 

os espaços.  

5. Do Resultado e Considerações Finais 

5.1. O resultado final será divulgado no site da Prefeitura de Anchieta e estará disponível no 

Mural do Centro Administrativo II, conforme Cronograma.  

5.2. O selecionado deverá participar da Palestra preparatória “Feira - acesso a bons 

negócios”, no dia 13 de novembro, das 18 às 20 horas, na Sala do Empreendedor, em 

parceria com o SEBRAE, tendo por objetivos: 

a) Conhecer e compreender a importância de uma metodologia eficaz para a 

participação em feiras de negócios;  

b) Predispor-se a participar em feiras de negócios, adotando práticas de organização 

dessa participação;  

c) Incorporar a organização para a busca de resultados em sua atuação nas feiras de 

negócios das quais vier a participar, minimizando os riscos e incertezas decorrentes 

dessa participação; 

d) Alinhar as informações relativas à participação da II Feira do Empreendedor. 

5.3. Fica a cargo do empreendedor toda estrutura necessária para a exposição e 

comercialização de seus produtos.  

 

Anchieta, 06 de novembro de 2019.  

 

 

 

PAULA LOUZADA MARTINS 
Secretária de Integração, Desenvolvimento 

 e Gestão de Recursos  
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ANEXO ÚNICO 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

NOME: ____________________________________________________________________ 

CFP:__________________________ENDEREÇO:____________________________________

___________________________________________________________________________ 

TELEFONE: (    ) _____________________ CNPJ (caso tenha): _________________________ 

E-MAIL:  ___________________________________________________________________                                          

RAZÃO SOCIAL (caso tenha): ___________________________________________________ 

ASSINALAR A ALA DE INTERESSE:  

Área Externa: (  ) Ala A; (  ) Ala B 

Área Interna: (  ) Ala A; (  ) Ala B; (  ) Ala C ; (  ) Ala D.  

 

ESPECIFICAR O PRODUTO OU SERVIÇO QUE SERÁ EXPOSTO:   

___________________________________________________________________________ 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 Eu, ______________________________________________________________, declaro ter 

conhecimento das condições de participação da II Feira do Empreendedor de Anchieta, que 

está sendo organizada pela Prefeitura Municipal de Anchieta, Sala do Empreendedor, 

inclusive da minha participação na Palestra preparatória: “Feira - acesso a bons negócios”, a 

realizar-se no dia 13 de novembro de 2019.  

Anchieta - ES, _____ de novembro de 2019. 

 

_____________________________ 

Assinatura do Requerente 


