
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 016/2022

CREDENCIAMENTO DE CERVEJARIAS PARA INTEGRAR O TOUR
CERVEJEIRO NA LINHA TURISMO ERECHIM 

O  MUNICÍPIO  DE  ERECHIM,  Estado  de  Rio  Grande  do  Sul,  através  do

Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico,  Inovação  e  Turismo,  Senhor

Emerson Schelski, com amparo na Lei Orgânica e na Legislação vigente, incluindo as

Leis Municipais N.ºs 6.470/2018 e 6.957/2021, e suas alterações, TORNA PÚBLICO, para

conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Chamamento Público para o

credenciamento de Cervejarias para integrar o Tour Cervejeiro dentro das atividades da

Linha Turismo Erechim, nos termos definidos no presente edital  e com inscrições  no

período de 13 a 29 de julho de 2022, e seleção no dia 02 de agosto de 2022, às 10

horas, tendo como local  o Departamento de Turismo na Secretaria Municipal  de

Desenvolvimento  Econômico,  Inovação  e  Turismo,  situado  na  Rua  Eustáchio

Santolin, nº 35 – Erechim – RS.

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO PÚBLICA 

1.1. O presente Edital tem por finalidade de credenciar  CERVEJARIAS ARTESANAIS,

para integrar o Tour Cervejeiro da Linha Turismo Erechim.

 

2. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 As cervejarias inscritas e selecionadas por este Edital integrarão o Tour Cervejeiro,

através da formatação do roteiro turístico.

2.2 As cervejarias receberão grupos de visitantes e turistas, conforme agendamento da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, bem como, do

cronograma da Linha Turismo Erechim.



2.3 Os valores a serem pagos pelos visitantes e turistas serão definidos a critério de cada

cervejaria,  e  a  cobrança  será  realizada  pelos  próprios  empreendimentos.  O  valor  do

pacote turístico deverá ser atrativo e acessível aos diferentes públicos.

2.4 As cervejarias poderão comercializar os seus produtos durante o passeio turístico, em

cada empreendimento visitado.

2.5  É  obrigatório,  por  parte  das  cervejarias  credenciadas,  a  utilização  de  copos

reutilizáveis  com  a  logomarca  do  Tour  Cervejeiro,  da  Linha  Turismo  e  da  Prefeitura

Municipal de Erechim.

2.6  Os  copos  reutilizáveis  serão  confeccionados  pelas  cervejarias  credenciadas,  e

conterão todas as logomarcas dos participantes. 

2.7  Durante  os  passeios,  as  Cervejarias  deverão  mostrar  o  processo  de  fabricação,

oferecer uma degustação das variedades de cervejas e finalizar com petiscos ou uma

culinária a critério do grupo de Cervejarias. Estas despesas serão pagas diretamente nos

empreendimentos, pelos participantes.

3. DA MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

 O objetivo deste credenciamento é ampliar e diversificar a oferta turística,  por meio

da inserção de produtos e de serviços cervejeiros, além de apoiar a formatação e o

posicionamento de novos produtos e roteiros turísticos em Erechim. 

 A Linha Turismo Erechim busca fomentar e apoiar o desenvolvimento do turismo no

meio  rural  e  na  área  urbana,  por  meio  de  um  trabalho  focado  nos  produtos

associados ao turismo. 

 Pretende-se fortalecer o mercado interno, com a estruturação de novos roteiros

turísticos  e  empreendimentos  que  passem  a  compor  a  oferta  competitiva  e

inovadora de produtos de experiência em turismo em Erechim. 

4. DAS OPORTUNIDADES 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo:

4.1 Investirá no projeto Tour Cervejeiro através do fornecimento de transporte, condução,

e  animação  cultural,  agregando  valor  a  atração,  revertendo  em maior  participação  e

movimento da economia cervejeira no município.

4.2  Realizará  pesquisas  e  diagnósticos,  para  posterior  qualificação  e  apoio  à

comercialização e à promoção dos empreendimentos inseridos no roteiro turístico.

4.3 Elaborará o plano de ação e inovação para agregar valor e competitividade ao roteiro.

4.4 Capacitará os empresários e empreendedores para o aprimoramento do roteiro.



4.5 Apoiará o fortalecimento, à promoção e à comercialização do roteiro.

4.6 Divulgará institucionalmente as Cervejarias, a fim de promover o destino turístico.

5. DO PAGAMENTO

5.1 Não haverá pagamento da Prefeitura Municipal de Erechim para os credenciados.

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1  Estar  localizada  em  Erechim  ou  em  estradas  vicinais  de  divisa  territorial  com  o

município de Erechim.

6.2 Dispor de dias da semana e horários para atendimento da Linha Turismo Erechim.

6.3 Dispor de espaço para recepção de grupos, junto a Cervejaria.

6.4 Disponibilizar uma ou mais pessoas para acompanhar o grupo visitante na Cervejaria.

6.3 Confeccionar copos reutilizáveis personalizados do roteiro turístico para a degustação

das cervejas.

6.4 Propor adequações, se julgar necessário, para o diagnóstico e para o plano de ação e

inovação do roteiro.

6.5  Participar  das  capacitações/qualificações  que  a  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo propor.

6.6 Oferecer aos grupos visitantes, degustação das cervejas produzidas.

6.7 Prezar pelo bom atendimento dos turistas e visitantes e pela qualidade dos serviços e

produtos do roteiro, garantido a regularidade na oferta.

7. INFORMAÇÕES GERAIS

7.1 Este projeto integra a LINHA TURISMO ERECHIM.

7.2  A  Prefeitura  Municipal  de  Erechim,  através  da  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento  Econômico,  Inovação  e  Turismo,  disponibilizará  o  transporte,  a

animação musical e cultural, e a condução dos passeios, através da LINHA TURISMO

ERECHIM.

7.3  Os  agendamentos  para  os  passeios,  acontecerão  na  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

7.4 A execução do projeto caberá aos Cervejeiros selecionados, não havendo repasse de

recursos financeiros aos selecionados nesta chamada. A Prefeitura somente arcará com

as despesas de transporte,  condução e animação cultural  – itens incluídos no projeto

LINHA TURISMO ERECHIM.



8. DAS INSCRIÇÕES:

Os interessados em participar desta seleção deverão encaminhar a seguinte

documentação:

8.1 Ficha de Inscrição (Anexo I);

8.2 Termo de Ciência e Aceitação das condições do Edital (Anexo II);

8.3 Cartão de CNPJ;

8.4 Histórico da Cervejaria Artesanal.

8.5 Os documentos necessários para a inscrição deverão ser enviados para o e-mail:

linhaturismoerechim@gmail.com ou  entregues  na  Secretaria  de  Desenvolvimento

Econômico, Inovação e Turismo, situado na Rua Eustáchio Santolin, 35 – Erechim – RS,

no horário das 7 h e 30 min às 11 h e 30 min, e das 13 h às 17 h, de segunda a sexta-

feira, no período de 13 a 29 de Julho de 2022.

9. DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO 

9.1. No dia  02 de agosto de 2022, às 10 horas, tendo como local o Departamento de

Turismo,  na  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico,  Inovação  e

Turismo,  situada  na  Rua  Eustáchio  Santolin,  nº  35  –  Erechim  –  RS,  serão

credenciadas as Cervejarias.

10. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

10.1 Fica constituída a Comissão de Seleção para fins deste Edital, os servidores abaixo

nominados,  representantes  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico,

Inovação e Turismo:

 Michele Sansigolo dos Santos

 Deloan Edberto Perini 

 Grasiela Fatima Grando Polli 

10.1.1 Como Suplentes:

 Ademir Benedito Roscioli

 Raquel Navarini 

 Dinacir José Menegatt

10.2 Constitui atribuição da Comissão de Seleção e Avaliação:

mailto:linhaturismoerechim@gmail.com


I – receber e processar os documentos pertinentes ao objeto desta Chamada Pública,

sejam aqueles referentes à habilitação dos interessados,  sejam aqueles referentes às

suas propostas;

II  –  examinar  os  documentos  à  luz  da  Lei  e  das  exigências  contidas  neste  Edital,

verificando se o proponente preenche as condições de participação, assim como se a

inscrição está de acordo com as exigências de documentações, de  preenchimento dos

formulários e de anexação de arquivos, conforme estabelecido no Edital;

III  – habilitar as inscrições que estiverem de acordo ao exigido nos editais, e inabilitar

aquelas  que  não  atenderem  às  regras  ou  exigências  previamente  estabelecidas;

IV – elaborar e divulgar a relação das inscrições habilitadas e inabilitadas;

V – receber, analisar e julgar os recursos;

VI – providenciar a divulgação do resultado classificatório, encaminhando ao Secretário

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre o presente Edital, poderão ser sanadas

mediante contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e

Turismo, pelo telefone/watts (54) 3520 7044.

Erechim, 11 de Julho de 2022.

EMERSON SCHELSKI,              

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.
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