
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 020/2022

CREDENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS PARA O
PROGRAMA ON LINE “TURISTANDO EM 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 nºs 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 empreendedores turísticos locais interessados em participar do

programa online  “TURISTANDO EM ERECHIM” elaborado  por  esta  Secretaria,  nos

termos definidos no presente edital e com inscrições no período de 28 de setembro a 18

de novembro de 2022.

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO PÚBLICA 

1.1. O presente Edital tem por finalidade de credenciar Empreendedores Turísticos

locais  interessados  em  participar  do  programa  online  “TURISTANDO  EM

ERECHIM”,  através  da  divulgação  online  pelos  canais  oficiais  da  Prefeitura

Municipal de Erechim.

1.2 Os Empreendedores Turísticos que se refere o item 1.1 deste Edital,  integram os

segmentos de alimentação, meios de hospedagem e atrativos turísticos deste município

que possam atender Turistas, visitantes e população local.

1.3 “TURISTANDO EM ERECHIM” é um programa de divulgação oficial da Prefeitura de

Erechim, através da Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento Econômico,  Inovação e

Turismo,  com publicações  nas  redes  sociais  oficiais  do  Município  e  tem por  objetivo

divulgar os empreendimentos turísticos aos turistas, visitantes e Erechinenses. 

2. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



2.1 Os Empreendimentos Turísticos inscritos e selecionados por este Edital integrarão o

programa “TURISTANDO EM ERECHIM”, através da divulgação do trade turístico local.

2.2 As publicações não tem dia e horários definidos para acontecer. Serão aleatórias, de

acordo com a época do ano e a sazonalidade.

3. DO PAGAMENTO

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

programa não envolverá movimento financeiro, visto que não será cobrado nenhum valor

dos empreendimentos divulgados e nem onerar os cofres municipais.

4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderá se inscrever neste Edital, pessoa jurídica, cujo objeto da sua constituição seja

a atividade turística e que comprove sede no Município de Erechim/RS.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1  As  inscrições  serão  gratuitas  e  deverão  ser  feitas  pelo  formulário  do  Google

Forms  disponível  no  link  abaixo,  seguindo  as  mesmas  condições  e  exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos.

https://forms.gle/mCngWazjXuAgTdCr6 

5.2 A inscrição implica na prévia concordância do proponente com os termos deste Edital.

5.3 Cada Proponente pode se inscrever 01 (uma) vez neste Edital.

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

6.1 O proponente deverá preencher os dados solicitados no Google Forms, no endereço

https://forms.gle/mCngWazjXuAgTdCr6 

6.2 A Comissão elencada para fins deste Edital conferirá os dados informados junto a

Fazenda Municipal.

6.3 No mesmo formulário, o empreendedor autorizará o uso de sua marca e imagem para

divulgação pela Prefeitura de Erechim.

7. DIVULGAÇÃO

7.1  A  divulgação  do  programa  “TURISTANDO  EM  ERECHIM” será  realizada  pela

Prefeitura Municipal  de Erechim,  através da Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento

Econômico, Inovação e Turismo e do Setor de Comunicação.

https://forms.gle/mCngWazjXuAgTdCr6
https://forms.gle/mCngWazjXuAgTdCr6


8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A inscrição do Proponente implica na prévia e integral concordância com as normas

deste Edital.

8.2 Em caso de comprovação de inveracidade das informações prestadas, a Prefeitura

Municipal de Erechim, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,

Inovação e Turismo poderá  em qualquer  momento  excluir  o  Proponente  do processo

seletivo.

8.3  Os  casos  omissos  relativos  ao  presente  Edital  serão  resolvidos  pela  Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

8.4 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, 26 de setembro de 2022.

EMERSON SCHELSKI,              

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.
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