
SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO 

Rod. do Sol, Km 21.5, Anchieta- Estado do Espírito Santo 

e-mail: secturismoanchieta@gmail.com 
Telefone: (28) 3536-3667 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
CNPJ: 27142694/0001-58 

Site: www.anchieta.es.gov.br 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SETURCE Nº 002/2021 

II Semana do Turismo de Anchieta (SANTUR) 

 

1- DO ÓRGÃO REQUISITANTE  

1.1 Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo 

(SETURCE) 

 

2- DO OBJETO 

2.1 O objeto do Chamamento Público é o recebimento de propostas de 

atividades turísticas a serem realizadas dentro da programação da II Semana 

do Turismo de Anchieta (SANTUR), em uma ação de parceria público/privada 

na promoção turística do Município de Anchieta e do negócio do participante, 

que ficará responsável pela criação, desenvolvimento e execução da atividade 

proposta. 

 

3- DOS OBJETIVOS 

3.1 São objetivos do referido Chamamento Público: 

a) Dar oportunidade de negócios, de forma igualitária e impessoal, no 

setor de turismo de Anchieta; 

b) Criar uma melhor interação entre o trade turístico municipal; 

c) Aumentar o fluxo de turista; 

d) Aumentar o interesse de agências de turismo e influenciadores 

digitais pelos produtos turísticos de Anchieta; 

e) Gerar mais oportunidade de emprego e renda a médio e longo prazo; 

f) Melhorar o sentimento de pertencimento à história e cultura de 

Anchieta; 

g) Fortalecer o destino Anchieta em todas as suas potencialidades 

turísticas. 
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4- DO DESENVOLVIMENTO  

4.1 O município de Anchieta possui características únicas que permitem uma 

gama de atividades turísticas: 

a) É dotado de todas as possibilidades de turismo: cultural, religioso, 

gastronômico, de aventura, ecoturismo, agroturismo, de negócios, 

científico, de experiência; 

b) Possui boa infraestrutura de hospedagem; 

c) O deslocamento é facilitado em virtude de boas estradas e, 

principalmente, por ser cortado pela BR 101 e Rodovia do Sol, duas das 

principais estradas capixabas; 

d) Tem proximidade com a Grande Vitória e com o Aeroporto de Vitória; 

e) Tem proximidade com o Rio de Janeiro; 

f) Possui forte presença turística de capixabas e mineiros, o que já 

favorece à nova realidade prevista de turismo interno e/ou a poucas 

distâncias; 

g) Possui proximidade de Mar e Montanha, o que torna ainda mais atrativa 

a região; 

h) Realiza grandes eventos como Carnaval, Réveillon, Festivais 

Gastronômicos, etc; 

i) Possui um Santuário Nacional e monumentos históricos (casarios, 

igrejas, ruínas, poços); 

j) Possui a segunda maior lagoa de água doce do Estado (Mãe-Bá em 

Anchieta); 

k) Foi uma das portas de entrada da imigração italiana no Espírito Santo, 

cultura ainda preservada no Circuito dos Imigrantes; 

l) Possui uma grande extensão de praias de excelente qualidade, algumas 

consideradas as melhores do estado; 

m) Possui cachoeiras e quedas d’água; 

n) Possui diversos locais de contemplação do Nascer e do Pôr do sol, 

considerados um dos mais bonitos do Estado do Espírito Santo; 

o) Possui uma fauna e flora abundante e diversificada; 

p) Possui importantes pontos turísticos do Estado como as Ruínas 

Históricas do Salinas, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, as 

falésias de Mãe-Bá, as praias de Ubú, Castelhanos e Iriri; 

q) É reconhecida como a Capital Estadual da Moqueca Capixaba; 

4.2 Nesta abundância de opções turísticas, há aqueles empreendimentos que 

buscaram novas soluções, readequaram seus negócios, implementaram ou já 

possuíam capacidade tecnológica e financeira para se adequar à nova 

realidade, mas tudo feito de forma individual, sem uma rede articulada, 

organizada e integrada. E há aqueles que não possuem essa capacidade 

tecnológica e financeira e que, por motivos diversos, não procuram meios de 

tê-las. 
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4.3 Dessa forma, entende-se que a articulação de uma ação conjunta e bem 

estruturada entre os setores público, privado e terceiro setor é de fundamental 

importância para o aumento da qualidade e quantidade do turismo, 

fortalecendo o destino Anchieta em todas as suas potencialidades turísticas, 

gerando negócios, trabalho, emprego e renda. 

4.4 Então surge a proposta de realização do Chamamento Público para 

recebimento de propostas de atividades turísticas a serem realizadas dentro da 

programação da II Semana do Turismo de Anchieta (SANTUR) como forma 

de atingir, de forma mais rápida e igualitária, os objetivos descritos no item 3.1. 

 

5- DA FINALIDADE: 

5.1 Selecionar profissionais/autônomos e/ou empresas da área do turismo para 

desenvolverem projetos e ações para as atividades da II Semana do Turismo 

de Anchieta (SANTUR). 

 

6- CUSTOS, DESPESAS E VALORES 

6.1 Os custos e despesas, bem como os valores a serem cobrados para a 

realização das ações propostas, serão de total responsabilidade das empresas 

e ou autônomos que se classificarem neste edital.  

 

7- DAS INSCRIÇÕES 

7.1 As inscrições acontecerão das seguintes formas: 

 

a)  Forma Eletrônica: envio das documentações constantes no item 9 para 

o e-mail secturismoanchieta@gmail.com ou; 

 

b)  Forma Presencial: entrega das documentações constantes no item 9 

diretamente na SETURCE localizada no Centro Administrativo I Edival José 

Petri, Rod. do Sol, 1.620, km 21,5, Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, de 

09h às 16h; 

mailto:secturismoanchieta@gmail.com
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7.2 Para dúvidas e esclarecimentos, entrar em contato pelo telefone (28) 3536-

3667 das 09h às 16h de segunda à sexta ou pelo e-mail: 

secturismoanchieta@gmail.com 

 

8- DO PRAZO DAS INSCRIÇÕES 

8.1- As inscrições acontecerão a partir das 00h00min do dia 24 de outubro 

até às 23:59 do dia 03 de novembro de 2021. 

 

9- DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

9.1 Os interessados deverão encaminhar os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição (ANEXO I) devidamente preenchida e assinada; 

b) Cópia dos documentos pessoais: CPF e documento de identificação 

(RG, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional ou CNH); 

c) No caso de empresas será exigido o CNPJ, inscrição no CADASTUR e 

Selo Turismo Responsável. 

9.2  As propostas deverão ser entregues ou anexadas no ato das inscrições. 

9.3 Nas inscrições recebidas por e-mail deverão constar os documentos 

anexados virtualmente. 

§1º O interessado poderá ofertar mais de uma proposta de atividade. 

§2º No caso descrito no parágrafo acima, o interessado deverá descrever 

cada atividade, separadamente, na mesma ficha de inscrição, ou encaminhar 

as propostas de atividades em documento anexo. 

10- DA COMISSÃO DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO 

10.1 As documentações serão analisadas por uma Comissão de Análise e 

Avaliação da SETURCE, constituída via Portaria,  assim composta: 

mailto:secturismoanchieta@gmail.com
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a) Pelo Secretário Municipal de Turismo, Comércio e 

Empreendedorismo; 

b) 2 (dois) servidores públicos municipais lotados na SETURCE; 

c) 1 (um) servidor público municipal lotado na Sala do 

Empreendedor da Secretaria de Integração, Desenvolvimento e Gestão 

de Recursos. 

10.2 Caberá a Presidência da Comissão ao Secretário de Turismo e, na falta 

deste, ao servidor da SETURCE designado para tal substituição. 

10.3 A Comissão de Análise e Avaliação poderá solicitar assessoramento 

técnico de especialista que não seja membro para subsidiar seus trabalhos. 

10.4 Serão utilizados os critérios avaliativos da seguinte forma: 

10.4.1 Criatividade na proposta, 

10.4.2 Relevância no segmento turístico, 

10.4.3 Atratividade para o segmento turístico, 

10.4.4 Cadastro no CADASTUR - 

https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/capa/entrar  

10.4.5 Adesão ao Selo do Turismo Responsável - 

https://www.turismo.gov.br/seloresponsavel/   

 

11 - DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTAS 

11.1 Em até 4 (quatro) dias úteis, após a data limite para inscrição, a Comissão 

analisará as documentações e propostas dos interessados, lavrará registro da 

reunião, publicará o resultado da análise e encaminhará aos inscritos para 

conhecimento dos resultados.  

11.2 Será emitido relatório e, caso seja identificada alguma incoerência entre 

os requisitos citados na ficha de inscrição (ANEXO I) e avaliação, a Comissão 

https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/capa/entrar
https://www.turismo.gov.br/seloresponsavel/
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comunicará oficialmente o inscrito para ciência, cabendo recurso de 3 (três) 

dias úteis contra a decisão. 

11.3 Os recursos deverão ser fundamentados e encaminhados para o mesmo 

endereço de e-mail utilizado para a inscrição ou entregues diretamente na 

SETURCE, no endereço descrito na letra “b” do item 7.1, e serão julgados e 

respondidos em até 2 (dois) dias úteis. 

 11.4 Findado o prazo de recursos ou não havendo estes, a comissão publicará 

o resultado final com a relação dos inscritos. 

 

12 – DA PUBLICIDADE DAS ETAPAS DO CHAMAMENTO 

12.1 A publicação do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO será realizada no 

site institucional da Prefeitura de Anchieta, bem como no Diário Oficial dos 

Municípios e nos ambientes virtuais: 

12.1.1 https://instagram.com/anchieta.turismo?utm_medium=copy_link  

12.1.2 https://www.anchieta.es.gov.br/  

12.1.3 https://www.diariomunicipal.es.gov.br       

 

12.2 Todas as etapas do Chamamento serão publicadas no site institucional da 

Prefeitura de Anchieta e no Diário Oficial dos Municípios, podendo também ser 

utilizadas outras ferramentas como plataformas digitais, rádios, jornais, 

televisão. 
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13- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

13.1  DOS PARTICIPANTES 

13.1.1 Fornecer os dados corretos para contato (telefone, e-mail, site (se tiver), 

mídias sociais, etc); 

13.1.2 Apresentar as propostas/ações para a integrar a programação da II 

Semana do Turismo de Anchieta. 

13.1.3 Comunicar imediatamente à SETURCE qualquer situação de mudança 

de telefone, endereço, e-mail, etc, que possa comprometer a localização e o 

contato com o inscrito. 

13.1.4 Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados pela 

Administração Pública ou Comissão de Análise e Avaliação da II Semana do 

Turismo de Anchieta; 

13.1.5 Utilizar a logomarca da II Semana do Turismo de Anchieta em seus 

materiais publicitários da(s) atividade(s) proposta(s) e aceita(s) pela SETURCE.  

13.2  DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

13.2.1 Organizar e executar todo o edital de chamamento, inclusive a 

nomeação da comissão julgadora. 

13.2.2 Fornecer aos participantes todos os elementos e dados necessários à 

perfeita execução do Chamamento Público.  

13.2.3 Aprovar e promover sua divulgação. 

13.2.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do 

PARTICIPANTE, através de Comissão de Análise e Avaliação designada. 

13.2.5 Rejeitar, no todo ou em parte, as propostas/ações em desacordo com as 

obrigações assumidas pelo participante. 
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14- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Será responsabilidade da SETURCE a condução dos trabalhos da 

Comissão de Análise e Avaliação e demais atos administrativos necessários à 

plena execução do projeto. 

14.2 Em qualquer omissão por parte do edital de Chamamento Público, fica 

determinada que a Comissão de Análise e Avaliação descrita no item 10 será a 

responsável pela análise e julgamento do fato omisso. 

14.3 O presente Edital de Chamamento poderá ser alterado pela Administrarão 

Pública, cabendo as alterações serem publicadas nos mesmos meios utilizados 

anteriormente. 

14.4 O Edital de Chamamento entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação.       

15- DO FORO 

15.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento fica 

eleito o Foro da Comarca de Anchieta/ES, por mais privilegiado que outros 

sejam. 

Anchieta,  15 de outubro de 2021. 

 
_____________________________________________ 

Caio Mozer de Oliveira Abrantes 
Secretário Municipal de Turismo,Comércio e Empreendedorismo 

Portaria Nº 637/21 
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ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome do Proponente (pessoa física ou jurídica): 

                                                      

CNPJ ou CPF: 

Endereço do proponente: 

                                                            

Fone: (    )  _________ - _________                                 WhatsApp: (    )  _________ - _________      

 

Possui site: (    ) sim.         Site: ________________________________ 

                   (    ) Não 

Facebook: 

____________________________________________________________ 

Instagram: 

@__________________________________________________________ 

PROPOSTA: (se for mais de uma, separar nessa mesma ficha) 

Nome da atividade; 

 

Data, local e horário de realização; 

 

Serviços, atividades, experiências, visitas, etc, que estarão previstas na ação; 

 

 

Tipo de ação: paga (    ) gratuita (    ) 

 

 

Assinatura do Responsável: _______________________________________ 

 


